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

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

SF-Caravan Espoo r.y.
www.sfcespoo.net  

Facebook: SFC Espoo

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

Pankki Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

Hallitus 2018
Puheenjohtaja Seppo Joensuu 040 166 2195

Varapuheenjohtaja  Juha Rakkola 040 579 2351

Sihteeri Martti Monto 040 846 3384

Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040 519 7377

Tietotekniikka vastaava Kimmo Ruoho

Jäsenkirjuri Seppo Joensuu 040 166 2195

Kalustonhoitaja Martti Lamberg 050 558 1656

Nuorisoasiamies Kimmo Ruoho 

Rakennustekniikka Mika Rostén 0500 945 088

Tekninen yhdyshenkilö Hannu Kivikoski 050 520 1563

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alennusta 
yli 1.500 leirintäalueella 26 Euroopan maassa. Use-
at leirintäalueet edellyttävät matkustajalta jonkinlais-
ta leirintäkorttia.  
Leirintäkortilla saa yleensä alennusta leirinnästä, ja 
kortin voi jättää pantiksi passin tai henkilökortin si-
jasta. 

Kortti voidaan kirjoittaa SF- Caravan ry:n jäsenelle. 
Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, syntymä-
aika ja -paikka) lisäksi passin tai henkilökortin nu-
mero, kortin myöntämispäivä ja myöntämispaikka / 
viranomainen. Korttihan on voimassa 12 kuukautta 
sen kirjoittamisesta ja sen hinta on 10 €. Lisätietoja 
kortista ja sen eduista voit lukea osoitteessa www.
campingcardinternational.com.  
Kansainvälisen leirintäkortin voit hankkia  
SF- Caravan ry:n toimistosta Hämeenlinnasta ja 
internetistä osoitteesta http://www.karavaanarit.fi/
kauppa/ 
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3,50 €. 
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa postien-
nakkolla. Postiennakkotilauksissa postikulut ovat  
10 €.  
Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
Pankki DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18

Hallitus 5/2017- 4/2018 Kännykkä

Puheenjohtaja: Kari Koskinen 0400 420 323
 koskinenvaunussa@gmail.com
Varapuheenjohtaja: Marko Keränen 0400 961 798
 raksa.keranen@luukku.com 
Sihteeri: Martti Jarva 050 591 3824
 martti.jarva@welho.com 
 Susanna Pihkala 045 202 9308
	 susanna.pihkala@saunalahti.fi
 Tuula Lahdenperä 050 313 0587
 tuula.lahdenpera@outlook.com
 Jari Laine 0400 484 190
	 jari.laine@epa-lattiat.fi
 Jarmo Vekkeli 0400 644 329
 jarmovekkeli@gmail.com
Toimitsijat
Jäsenkirjuri: Susanna Pihkala

Tiedotus- ja PR-henkilö: Kari Koskinen

Rahastonhoitaja: Tuula Lahdenperä

Jäsentarvikkeet: Jari Laine

Toimikunnat 
Tallitoimikunta (Pehtoori):  Jari Laine

Tiedotustoimikunta: Kari Koskinen, Tomi Rissanen

Internet: Tomi Rissanen 0440 443 010
	 tomi.rissanen@mensa.fi	

Turvatoimikunta: Kari Koskinen

Hallitus 2018  puhelin
Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja Lindholm Dag 0400 433 131
	 dag.lindholm@pp.inet.fi	
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi  
 armi.ylikorpi@gmail.com    
Jäsenet Ahveninen Risto 040 587 0096
 risto.ahveninen@gmail.com 
 Björkroth Paul 0400 421 863
 paul.bjorkroth@gmail.com  
 En Anne 0400 427 413 
 Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
 suorela.a@gmail.com  
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@iki.fi	
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com

Muut toimihenkilöt
Talousvastaava Ylikorpi Armi  
 armi.ylikorpi@gmail.com   

Jäsenkirjuri Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
 suorela.a@gmail.com  

Toimintatoimikunnan pj Björkroth Marjo-Riitta 0400 880 378
 marjoriitta.bjorkroth@gmail.com  

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

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

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

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

Yhdistyksen toimisto Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
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SisällysluetteloJULKAISIJAT

Ekaanari 41. vuosikerta
SF-Caravan Espoo r.y. ISSN 0780-7015

Vankkuri-Uutiset 41. vuosikerta
SF-Caravan Helsinki r.y. ISSN 0787-8044

Matkueviesti 38. vuosikerta
SF-Caravan Vantaa r.y. ISSN 0783-1641

Ilmoitukset
Lumiunikko
Porttikuja 1 E 27,  00940 Helsinki
050 3553 628
lumiunikko1@kolumbus.fi
lumiunikko@icloud.com

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
lumiunikko@icloud.com

Toimituskunta
Jarva Martti, Joensuu Maarit, Joensuu Seppo, 
Kettunen Anna-Liisa, Koskinen Kari, 
Ruoho Kimmo, Saarikoski Kim,  Ylikorpi Armi

ILMOITUSHINNAT
  Värillinen MV
Takakansi 185 x 240 mm 638 € 508 €
1/1 sivu 180 x 265 mm 476 € 378 €
1/2 sivu 180 x 130 mm 259 € 206 €
1/2 sivu 87 x 265 mm 259 € 206 €
1/4 sivu 87 x 130 mm 200 € 156 €
1/8 sivu 65 x 87 mm 130 € 103 €
1/8 sivu, vaaka 45 x 210 mm 130 € 103 €
Pienilmoitus 90 x 35 mm   74 €
Jäsenilmoitus 90 x 35 mm   5 €

ILMESTYMISAIKATAULU
Nro aineisto ilm.vko
1 5.1.2018 5
2 29.3.2018 18
3 24.8.2018 39
4 26.10.2018 48

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

PAINOPAIKKA
Grano Oy,  Vantaa

Kannen	kuva:		NCT	2017/Nordic	Rally	treffit,
                     Kokemäen Pitkäjärvellä
                     Maarit Joensuu
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Lehti ei vastaa lehden sivuille kirjoittavien kolumnistien, kirjeen-
vaihtajien ja avustajien vapaasti ilmaistuista mielipiteistä. Artikke-
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Terveisin

Kim Saarikoski

Päätoimittaja

Pääkirjoitus Karavaanarin kevät
Olemme tehneet Seinäjoen liittokokoukseen aloitteen 
ja sen lisäksi asettaneet Jiri Katteluksen ehdolle liitto-
hallitukseen. 

Aloite koskee niin sanottua tuplajäsenmaksua eli 
henkilön ollessa useamman paikallisyhdistyksen jäsen, 
rahastetaan liiton osuus jokaisesta jäsenyydestä erik-
seen.

Jossain määrin perustelut tämän rahastuksen oikeel-
lisuudesta ovat ymmärrettäviä, mutta ne eivät mielestäni 
kestä lähempää tarkastelua. Erään perustelun mukaan 
jäsenmaksusta vapauttaminen oli eräänlaista piilotukea 
yhdistysaktiiveille, jonka kulut näin lankesivat muille 
jäsenille. Tunnen tällaisia moninkertaisia jäseniä useam-
pia ja he eivät ole yhdistysaktiiveja, vaikkakin aktiivisia 
jäseniä. Syitä useampiin jäsenyyksiin on monia, esimer-
kiksi halu olla synnyinseutunsa paikallisyhdistyksen 
jäsen vaikka elämä olisikin sitten kuljetellut muualle. 
Rahallisesti tuo moninkertainen jäsenmaksu ei liitolle 
ole merkittävä, mutta monelle pienemmälle yhdistyksel-
le jäsenmaksun menetys voi jo olla huomattava. Mitään 
vastiketta moninkertainen jäsenmaksu ei tuo yksittäi-
selle jäsenelle ja siksi sitä onkin nimitelty huomattavan 
rumilla nimityksillä rivijäsenten keskuudessa.

Jiriä ehdotimme jäseneksi liittohallitukseen mm. hänen 
monipuolisen liikennetietämyksensä vuoksi. Kannat-
taa katsoa liiton sivuilta ehdokkaiden haastatteluja, ei 
ole täysin samantekevää keitä liiton hallituksessa istuu. 
Yksittäisen jäsenen suora vaikutusvalta näihin asioihin 
on luonnollisesti pieni, mutta viisas hallituksen jäsen 
kuuntelee kentän ääntä niin liittohallituksessa kuin pai-
kallisyhdistyksissäkin. 

No, liittokokouksen jälkeen olemme näissäkin asi-
oissa viisaampia.

Muuten yhdistyksemme toiminta on alkanut vakiintu-
neissa merkeissä ja joitakin tapahtumia on jo ehditty 
toteuttaa. Hieman taitavat stadilaiset karavaanarit olla 
talviunilla koskapa tapahtumat eivät ole saavuttaneet 
suurempaa suosiota, vaikkakin keskustelutilaisuuksissa 
on ollut aiempaa runsaammin väkeä. 

Lienemme siis näiden osalta oikealla tiellä.

Kirjoittelen tätä tapani mukaan viime tingassa, ja valmista 
alkaa tulla vasta kun toimituksen sihteeri uhkailee allekir-
joittanutta tarpeeksi väkevästi. Syynä tähän viivyttelyyn 
oman mukavuudenhaluni lisäksi on tyhjä pää. Sananlaskun 
mukaan tyhjästä on paha nyhjäistä.

Oikeasti jutun kirjoittaminen on hankalaa, näin talven kes-
kellä karavaanirintamalla kun ei tapahdu mitään erikoista. 
Toki muualla tapahtuu ja sattuu, mutta maailman ja koti-
maan politiikka ei ehkä kuulu tämän aviisin varsinaiseen 
toimialaan. 

Tokihan olemme jo lukeneet Pekkarisen vetämän työryh-
män esityksestä, jonka mukaan karavaanareita pitäisi taas 
verottaa enemmän. Asiahan on ainakin tätä kirjoitettaessa 
vasta kovin alustavan laatuinen lausunto, mutta se koskisi 
matkailuautoja ja niiden käyttövoimamaksuja. On kovin 
omituista, että valtiovalta haluaa tappaa kotimaanmatkai-
lun ja suosia muualle suuntautuvaa lomailua. Siihenhän 
tämä jatkuva veroruuvin kiristys johtaa, tavalla tai toisella.

Soisin liittomme puheenjohtajan ja hallituksen ottavan 
kantaa tähän ilmiöön, jos muilta hommiltaan kerkeävät.

Politiikkaanhan taas tässäkin jutussa päädyttiin. Toivotan 
kaikesta huolimatta lukijoillemme hyvää kevään alkua, 
kyllä se kesäkin taas sieltä aikanaan tulee. Jonkinmoinen.

Kim Saarikoski
puheenjohtaja
SF- Caravan Helsinki ry

Kalat odottavat Uutelassa

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

järjestää SF- Caravan Helsinki ry

4.9.2018 klo 18.00
Vuosaaren Uutelaan (Nuottaniemi)

Helsingin yhdistyksen rannaltaongintakilpailu

Kevätaloitteita
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Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry 

Puheenjohtaja

Kevät on uuden alun aikaa. Kylmä pakkastalvi on väistynyt ja 
auringon lämpö herättelee luonnon uuteen kukoistukseen. Heti 
ensimmäisten pälvien ilmestyttyä tienpintaan caravanmatkailijat 
lähtivät liikkeelle yhteisiin tapahtumiin tapaamaan kavereita.

Kevään aikana yhdistykset järjestävät ajotaitoharjoittelu- ja ajo-
taitomerkkien suoritustilaisuuksia, joihin on hyödyllistä osal-
listua ja palauttaa taas tuntumaa ajoneuvon käsittelyyn talven 
jälkeen. SF-C Espoo ry ja SF-C Helsinki ry järjestävät yhdessä 
Ajoharjoittelutapahtuman 21.-22.4.2018 klo 10.00-15.00 Van-
taalla Helsinki Caravan Oy:n viereisellä Dometic Finland Oy:n 
ja Knorring Oy:n parkkipaikalla. Osoite on Mestarintie 4, Van-
taa. Kouluttajan neuvoilla oman ajoneuvon hallintaan on helppo 
saada uudenlaista näkökulmaa ja vinkkiä suljetulla turvallisella 
harjoittelualueella. Samaan aikaan voi tutustua Helsinki Caravan 
Oy:n kevätnäyttelyssä uusiin matkailuajoneuvoihin ja vaihdok-
keihin grillimakkaran ja kahvin piristämänä.

Yhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat tammikuussa liit-
tohallituksen jäsenten ja liiton uuden puheenjohtajan Olli Rusin 
kanssa yhteiseen neuvonpitoon Helsinkiin keskustelemaan jär-
jestön perusasioista, ajankohtaisesta tilanteesta ja tulevaisuuden 
suuntaviivoista. Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua liiton 
ja yhdistysten tehtävistä ja tarpeista hyvässä rakentavassa hen-
gessä. 

Leirintämatkailun kehittämispäivät pidettiin Jyväskylässä 
10. - 11.2.2018. Tilaisuuteen osallistui 54 henkilöä eri yhdis-
tyksistä. Kolmessa eri työpajassa etsittiin ideoita toimintamme 
kehittämiseksi ja kirjattiin olemassa olevia asioita, jotka luovat 
hyvän leirintäkokemuksen niin treffeillä kuin matkatessakin. 
Lisäksi saimme neuvoja ja tietoa tietosuojasääntelyn muutoksista 
vuonna 2018.

Karavaanarin kevät
EU:n tietosuoja-asetus GDPR koskee kaikkia organisaatioita 
niin myös yhdistystämme. Asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. 
Uutena elementtinä rekisterin pitäjän on dokumentoitava ja huo-
lehdittava jatkuvasta seurannasta yhdistyksen tietosuojaan ja 
-turvaan liittyvissä prosesseissa ja dokumenteissa.

Kolmas hyödyllinen ja mielenkiintoinen liiton järjestämä tapah-
tuma oli 10. - 11.3.2018 Porissa, Länsi-Suomen pelastusharjoitus-
alueella järjestetyt SF-Caravan ry:n Turvallisuuspäivät. Siellä op-
pituntien, harjoitusrastien ja demonstraatioiden avulle kehitettiin 
jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten sekä SF-C leirintäalueiden 
paloturvallisuutta ja pelastusvalmiutta. Lue Kimmo Ruohon 
kirjoittama juttu tästä lehdestä ja katso video nettisivuiltamme.

Muistutan teitä vielä että yhdistyksemme sääntömääräinen ke-
vätkokous on maanantaina 28.5.2018 kello 18.00 Helsinki Cara-
van Oy:n tiloissa Mestarintie 2, 01730 VANTAA. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen 4 § 
määräämät asiat. Jäsenkortti-
en tarkastus alkaa kello 17.30. 
Samalla voit tutustua Helsinki 
Caravan Oy:n matkailuajoneu-
vo- ja tarviketarjontaan.
Lämpimästi tervetuloa!

Kokouskutsu

SF-CARAVAN ESPOO ry:n
sääntömääräinen

 kevätkokous
 pidetään

maanantaina 28.5.2018 klo 18.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 
Mestarintie 2, 01730 VANTAA 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4 §:n määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Tervetuloa!
SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

HELSINKI

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen

 kevätkokous
pidetään 23.5.2018 

kello 18.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 
Mestarintie 2, 01730 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen  
sääntöjen 4 § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!
SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Kokouskutsu
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Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja

Tervehdys Vantaan Tallilta
Pikku hiljaa taitaa talvi taas kääntyä kohti 
kevättä kun pikkulinnut jo kovasti päi-
visin visertelee. Vantaan Tallin jokavuo-
tiseen kevääseen kuuluu tikka joka käy 
aamuisin rummuttamassa valotolppien 
peltejä. Onkohan pakkaset vielä niin ko-
vat, että tätä ”herätyskelloa” ei vielä ole 
kuultu.

Talven tapahtumat ovat onnistuneet ja 
vieraita on riittänyt. Syystalkoissa raivat-
tiin ”Kermakukkulan” vanha pulkkamäki 
vesakoista, jonne Erkki teki hiihtoloma-
viikolla liukumäen. Monen vuoden jäl-
keen sieltä laskettiin mäkeä ja toivottavas-
ti saadaan laskea myös tulevina vuosina. 
Myös hiihtolatuja on saatu lähimaastoon.

Teknisten ongelmien vuoksi jäivät edelli-
sestä lehdestä joulukuussa pidetyn Suomi 
100 juhlavastaanoton kuvat pois. Nyt va-
lokuvia löytyy tästä lehdestä.

Selailin yhtenä iltana Tuvalla vanhoja 
valokuvakansioita. Upeita vanhoja kuvia 
Vantaan Tallin menneistä tapahtumis-
ta on siellä melkoisesti. Tuli ajatus, että 

nämä pitäisi saada paremmin esille use-
amman silmäparin katseltaviksi. Löytyi-
sikö meidän jäsenistä joku innokas, tai 
useampikin henkilö, joka olisi halukas 
skannaamaan näitä sähköiseen muotoon. 
Sen jälkeen saisimme niistä parhaat 
nettisivullemme kaikkien katseltaviksi. 
Pyydänkin halukkaita ottamaan yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. 

Uusi wc-projekti lähti talvella käyntiin ja 
töitä jatketaan heti sään salliessa. Tähän 
työhön tarvitsemme taas vapaaehtoisia. 
Kaikenlaista työtä riittää kesällä, niin nai-
sille kuin miehillekin. Tervetuloa kaikki 
rohkeasti mukaan talkoisiin.

Kun tämä lehti tulee postiluukusta, on 
yhdistyksen vuosikokous ohi ja uusi hal-
litus aloittanut toimintansa. Muutokset 
päivitetään nettisivulle.

Muistathan että ”alle 35-vuotias” tarjouk-
semme päättyy tällä erää 31.5.2018.

Mukavaa kevään odottelua,

www.kabe.se/� 

Kaben matkailuvaunujen- ja autojen*) jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy *) (09) 2766560  www.helsinkicaravan.�  
• Jalasjärvi  Jalasjärven Kalustetalo  (06) 4560669 
• Jyväskylä  Jyväs-Caravan *)  0400 407 066  www.jyvascaravan.�  
• Kajaani   Kemppaisen Auto Oy   (08) 614 0464  www.kemppaisenauto.�  
• Kempele   JP-Caravan Oy   050 3030 819  www. jpcaravan.� 
• Kokkola  Kokkolan Vaunupalvelu Oy  040 515 8159  www.vaunupalvelu.� 
• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy *)  (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 
• Kuopio    Caravan Larvanto     017 5800 645   www.caravanlarvanto.� 
• Kuopio   J. Rinta-Jouppi Oy   *)  017 36830 00 www.rintajouppi.� 

• Lahti   J. Rinata-Jouppi Oy *)  020 7881310 www.rintajouppi.� 
• Lappeenranta  J. Rinta-Jouppi Oy   *)  020 7881340 www.rintajouppi.� 
• Rovaniemi  Caravankeskus Reatalo *) (016) 315 440  www.reatalo.net 
• Salo   Auto Simelius Oy   (02) 733 1550  www.auto-simelius.�  
• Seinäjoki  J. Rinta-Jouppi Oy   *)  06 4201800 www.rintajouppi.� 
• Tampere  Caravan Erälaukko Oy *) 020 75 59960   www.eralaukko.�  
• Turku   Turun Länsi-Vankkurit Oy*) (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula   K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.�  
• Vantaa   J. Rinta-Jouppi Oy   *)  (09) 25257500 www.rintajouppi.� 

TMi 860 LGBTM 780 LT

Monta on elämäntapaa tuntea olevansa villi ja vapaa. Toiset ovat tontillaan yhden Kaben loukussa, toiset jatkavat matkaa Kabe koukussa.
Mukavasti maisemat Kabe-autolla vaihtuu ja arkihuolet mielestä haihtuu. Kaikille Kabe tarjoaa lämpöä, lepoa ja rentoa oloa, vaikka ollaan poissa kotoa.

Hyvä on myöskin tietää, että Kabe parhaiten Pohjolan oloja sietää. Design tyylillä Kabe on sisustettu ja kori huippulaadukkaasti rakennettu.
Kannattaakin perehtyä Kaben laatuun varmaan, silloin valinta ei osu harhaan.

Kabemaisen kiehtovaa vapaa-ajan viettoa
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Tervetuliaismaljat

Suomen sata vuotta kerrottuna ja laulettuna

Tulta taivaalla

Tervetuloa

Ilotulitusta odotellessa

Finlandia soi

Caravanpojat

Suomi 100 juhlavastaanotto Vantaan Tallilla
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Mistä on kyse?
Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja 
matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille 
karavaanareille tarkoitettua kilpailutoi-
mintaa. 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. 

TalviCaramba 2018
Kuluvan vuoden talvikisa ajettiin melko 
raikkaassa talvikelissä 24.2.2018 Rajamä-
ellä tutuksi tulleella Kuljetusliike Reino 
Laakson pihalla. Kilpailun järjestelystä 
vastasi SF- Caravan Hyvinkään seutu 
ry:n Sääksitoimikunta. 

Kilpailu, joka keräsi paikalle 10 osal-
listujaa ja mukavasti yleisöä, käytiin 

TalviCaramba ajettiin Rajamäellä kirpeässä pakkassäässä

Vuoden 2018 talvikilpailun tulokset: 
Matkailuvaunuyhdistelmä 
1.  Bror-Erik Nyholm  Helsinki   9.23,00
2.  Timo Aho  Helsinki 11.33,00
3.  Ilari Lepola Helsinki 12.54,00
3.  Ralf Hietaniemi Väst-Nyland 12.54,00
5.  Lasse Vähä-Vahe  Kokemäen seutu 15.15,00
6.  Ronny Råberg Väst-Nyland 22.56,00
7.  Jari Nurmi Hyvinkään seutu disq

Matkailuautolla
Karl-Olof Grönholm Väst-Nyland   7.20,20
Juhani Peteri Helsinki 7.59,00
Kari Tampio Väst-Nyland   8.21,00

Kiitämme Kuljetusliike Reino Laakso Oy:tä ja
SF- Caravan Hyvinkään seutu ry:n Sääksitoimikuntaa
hyvistä järjestelyistä!

Timo Aho hakee ajolinjaa

hilpeissä tunnelmissa. Olivathan kaikki 
juuri ennen kilpailun alkua kuulleet Po-
rilaisten marssin ensimmäistä kertaa ku-
luvan vuoden Olympialaisissa. 

Pakkaskeli ja liukas kenttä aiheutti 
jälleen haastetta kilpailijoille; ratakuviot 
kierrettiin rauhallisella vauhdilla 
todella tarkasti.

Matkailuvaunuyhdistelmäpuo-
len voittoon ajoi lopulta Bror-
Erik Nyholm (Helsinki) ennen 
toiseksi sijoittunutta Timo Ahoa 
(Helsinki). Kolmas sija jaettiin 
kunnon olympiatyyliin Ilari Le-
polan (Helsinki) ja Ralf Hieta-
niemen (Väst-Nyland) kesken.
Matkailuautopuolen voittoon 
ajoi Karl-Olof Grönholm (Väst-
Nyland) ennen toiseksi sijoittu-

nutta Juhani Peteriä (Helsinki) ja kolman-
neksi kurvaillutta Kari Tampiota (Väst-
Nyland).
Onnittelut carambisteille hienosta
kisapäivästä!
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Radan teko on tarkkaa puuhaa

Ratakatselmus ennen kilpailun alkua

Päätuomari Olof Bussman 
kertoo väliaikatulokset 

Ajovuorossa Jari Nurmi

Kilpailun voittaja Bror-Erik Nyholm
ja kakkoseksi sijoittunut Timo Aho

Karl-Olof Grönholm on ensimmäi-
senä ajovuorossa

Ei meinaa mahtua

Päätuomari ja kilpailijat yhteiskuvassa
Kuuma mehu ja makkara maistuvat tauolla, 
huollosta vastasivat Kaisa ja Esko Vuorinen
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TALVISÄILYTYS- JA 
VARASTOINTIPALVELUT

 Jaakko 040 738 4316
Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

www.hati.fi

Tampere
120 km

Helsinki
70 km

Turku
200 km

Lahti
50 km

Hanko
140 km

Riihimäki 54

E 12

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

Riihimäellä, erinomaisten 
yhteyksien varrella. 
Varaa ensi talven paikkasi 
ajoissa!

Tarjoamme myös 
- laitteiden pesupalvelut
- veneiden kuljetuspalvelut
- akkujen latauspalvelun
- ionisoinnin sisätiloille ym.

Lisätietoja palveluistamme saat 
soittamalla tai www.hati.fi

Asuntoauto  •  asuntovaunu  •  vene
henkilöauto  •  moottoripyörä  •  mopo
moottorikelkka  •  mönkijä  • golfauto jne.  
Meille mahtuu.
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Vuosi on jälleen kulunut nopeasti ja oli 
taas aika kokoontua Helsingin yhdistyk-
sen pilkkitreffeille 9.-11-3.2018 Vesijärven 
jäille, Hollolan Messilään. 

Perjantai-iltana me alueelle leiriytyneet 
kokoonnuimme ”Sudenpesä”- kotaan. 
Paistoimme makkaraa ja vaihdoimme 
kuulumisia. Pidimme myös leikkimie-
lisen kilpailun. Kisassa opettelimme 
tuntemaan muutamien eteläpohjalaisten 
murresanojen merkityksiä. Kisa oli il-
meisesti kohtalaisen vaikea, koska 50 %:n 
oikeellisuuteen päästiin hyvin harvassa 
vastauspaperissa. Saatiin kuitenkin tie-
doksi, minne mies menee, kun se menee 
”toiskahan” (naapuriin) ja mitä tehdään, 
kun ”pöröötetään” (peruutetaan), tai kuka 
on perheen ”häjyynen” (nuorin). Hauskaa 
meillä oli, eikä naurun sekaisilta protes-
teiltakaan kokonaan vältytty. Palkinnot 
veivät Pehkosen Janne, Vaulakarin Siru 
ja Pietikäisen Tuula. 

Lauantaiaamu avautui utuisena. Yhtä 
aikaa kisaan ilmoittautumisen kanssa 
alkoi taivaalta tipahdella melko kostei-
ta lumihiutaleita. Lämpötilakin nousi 
hieman nollan yläpuolelle. Tuulesta ei 
onneksemme ollut tällä kertaa haittaa. 
Lunta tuli välillä tosin niin sakeasti, että 
jäällä olevat ihmiset katosivat näkyvistä 
kokonaan.

VESIJÄRVELLÄ KALAONNEA MITTAAMASSA

Aamuvarhaisesta Armi Ylikorpi otti vas-
taan kilpailijoiden ilmoittautumiset ja ke-
räsi osallistumismaksut (2€/henkilö). Itse 
kilpa käynnistyi klo 10.00. Pilkkikisaan 
ilmoittautui 20 osallistujaa, mutta valitet-
tavasti reiän ääressä kököttämässä ei ollut 
kuin alle 10 saalistajaa. 

Kisan tuoksinassa kahvi- ja mehutarjoilun 
hoitivat Pirkko Paananen ja Pirjo Seppä, 
tällä kertaa potkukelkalla ”reiältä reiälle” 
periaatteella. Huonon näkyvyyden, pak-
sun lumen ja huonosti omien kisalaisten 
tunnistettavuuden vuoksi tehtävä oli to-
della haasteellinen. Kello 14.00 mennessä 
osanottajat palasivat jäältä tuoden valtavat 
saaliinsa punnittaviksi ja voittajien selvil-
le saamiseksi.

Voiton otti tänäkin vuonna Terho Rik-
konen 1630 g:n saaliilla. Hän otti voiton 
myös viimetalven kisoissa. Terholla oli 
myös eniten kaloja (sikamonta) sekä ki-
san suurin kala. Toiseksi tuli Eino Veik-
kolainen 220 g:lla ja kolmanneksi Janne 
Pehkonen 120 g:n tuloksella. Pienimmän 
kalan palkinto meni Janne Pehkoselle. 
Lisäksi Siru Vaulakari ja Timo Aho pal-
kittiin runsaista kalansaaleistaan.

Muun ohjelman osalta sulauduimme alu-
een omaan viikonlopun ohjelmaan. 

Yhteenvetona on todettava, että Vesijär-
ven jäälle olisi mahtunut paljon enemmän 
reiänkairaajia sekä itse treffitapahtumaan 
osallistuvia. Tästä lannistumatta kokoon-
numme ensikin vuonna samassa paikassa, 
samalle asialle.

Kiitokset osallistujien lisäksi Messilä Campingille, 
Armille, Sirulle, Jannelle, Pirkolle ja Pirjolle.

TEKSTI: JUSSI SEPPÄ, KUVAT: TUULA PIETIKÄI-
NEN, ARMI YLIKORPI

Terho Rikkosen saalis punnittavana, 
Jussi Seppä valvoo toimenpidettä

Sää ei haitannut pilkkijöitä

Palkitut yhteiskuvassa Timo Aho, Eino Veikkolainen, 
Terho Rikkonen, Janne Pehkonen ja Siru Vaulakari

Palkintojen jaossa Pirjo Seppä, Siiri ja 
Oskari Kanerva, Terho Rikkonen ja Jaana 
Isoaho-LeschPalkintojen jaossa Auli Sännälä. Eino Veikkolainen, 

Pirkko Paananen, Timo Aho ja Tom Lesch 

Lumi toi liikkuvalle kahvireelle haasteita, 
kahvia saavat Auli ja Tero Sannala

Jussi Seppä piti perjantai-iltana 
tietovisan Messilän kodalla

Pieni pilkkijä ei yrityksistä 
huolimatta saa saalista

Lumisade ei taukoa
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Tänä vuonna Naistenpäivätapahtuman 
järjestivät Tallin “puuhapetet”. He hoi-
tivat kaikki tapahtumaan liittyvät asiat 
miesvoimin. Meillä naisilla ei ollut mi-
tään sanottavaa, eikä tietoa mitä tuleman 
pitää, me vain nautimme.

Perjantain saunavuorot oli vaihdettu toi-
sinpäin, jotta meillä naisilla oli enemmän 
aikaa hemmotella itseämme kuoharin ja 
pienen napostelun kanssa. Oli aikaa tehdä 
myös kasvonaamioita. 

Ilta jatkui Alisilla karaoken laululla ja 
mukavalla yhdessä ololla.

Vietimme  
N aistenpäivätapahtumaa 

Vantaan Tallilla 9-11.3 .2 018

Aamupalaa naisille talolla

Lauantaiaamuna miehet olivat kattaneet 
aamiaisen ainoastaan naisille Talolle.

Lounas tarjoiltiin kaikille Ylisillä, jonne 
oli katettu oma pöytä meille naisille ruu-
sun kanssa.

Naisten saunassa oli mahdollisuus kokeil-
la savinaamiota ja erilaisia yrttihoitoja 
mm. käsien hierontaa. Ilta jatkui kahvil-
la ja täytekakulla sekä orkesteritanssilla 
Ylisillä.

TEKSTI JA KUVAT: PÄIVI SULIN

Lauantai-illan bändi.

Lounaspöytä katettuna ylisillä.

Illalla Alisilla miehet lauloivat meille naisille serenaadin “ukkometso”, 
johon me naiset vastasimme laululla “mä olen rotunainen”.

Tapahtuman järjestäjät Puuhapetet

Naistensaunan pientä tarjoilua pukuhuoneessa.Tälläistäkin hauskaa hulluttelua meillä oli.

        TALLILLA TAPAHTUU 

          
Järjestämme Tallilla jo toista kertaa darts-ja 

tikkakarkelot 25.-27.5.2018                               

Ohjelmassa mm. Kilpailuja niin lapsille kuin 

aikuisillekin, Tanssit orkesterin kera, 

Makkaranmyyntiä, Saunomista ja mukavaa 

yhdessäoloa         

 

Tervetuloa! 

Lisätietoja antaa Susanna Pihkala 045-2029308 tai 

Juha Pihkala 045-2080052 

SF-Caravan Vantaa 

Järjestämme Tallilla jo toista kertaa 
darts-ja tikkakarkelot 25.-27.5.2018

Ohjelmassa mm. Kilpailuja niin lapsille kuin aikuisillekin,
Tanssit orkesterin kera, 

Makkaranmyyntiä, Saunomista ja mukavaa yhdessäoloa

Tervetuloa! 
Lisätietoja antaa Susanna Pihkala 045-2029308 tai Juha Pihkala 045-2080052 

Tallilla tapahtuu!SF-Caravan Vantaa
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Muutosten tuulet 
Pääkslahdessa 
SF- Caravan Helsinki ry:n ja SF- Caravan 
Espoo ry:n hallitusten edustajat kävivät 
maaliskuussa tapaamassa Merja Jylhämä-
ki-Lemmettiä ja Ismo Lemmettiä Pääks-
lahdessa.

Tapaamisessa selvisi, etteivät Merja ja 
Ismo elämäntilanteensa muutoksen vuok-
si jatkossa pysty hoitamaan Pääkslahden 
Matkailuvaunualuetta nykyiseen tapaan. 
Alueen arvo tullaan kuluvan kevään ja al-
kukesän aikana arvioimaan, jonka jälkeen 
se ilmoitetaan myyntiin. Merja ja Ismo 
toivovat, että ostajaksi löytyisi sellainen 
taho, joka jatkaisi leirintäalueen pyörittä-
mistä. Merja ja Ismo ovat valmiita avus-
tamaan uutta leirintäalueyrittäjää kaikin 
tavoin. 

Pääkslahden alue toimii tämän kauden 
eli lokakuun loppuun saakka entiseen ta-
paan, sillä alueella majoittuvat karavaa-
narit ovat luvanneet auttaa toiminnassa. 

Yhteistyötä juhlittiin
Intiankadulla
SF- Caravan Espoo ry:n ja SF- Caravan 
Helsinki ry:n yhteistyön 20-vuotisjuhlaa 
vietettiin Intiankadulla ”Avointen ovien” 
merkeissä 7.3.2018. Yhdistykset tarjosivat 
epävirallisessa juhlassaan kahvia ja palan 
painiketta. Kahvin lomassa saattoi seu-
rata kuvakavalkadia menneiltä kahdelta 
vuosikymmeneltä. 
Tilaisuuteen saapuneille jaettiin lisäksi 
pois lähtiessä matkamuistoiksi asianmu-
kaisesti merkityt vadit sisältöineen.
Tilaisuus keräsi paikalle kaiken kaikkiaan 
39 henkilöä ja toimistolla olikin ajoittain 
tungoksen tuntua. 

Yhdistysten puheenjohtajat Juha Rakkola 
ja Toivo Katavisto allekirjoittivat tuolloin 
vuonna 1998 edellä mainitun yhteistyöso-
pimuksen. Yhdistysten hallitukset olivat 
päättäneet, että sopimus allekirjoitettai-
siin symbolisesti uudelleen. Allekirjoit-

tajina vuoden 2018 juhlallisessa tilaisuu-
dessa toimivat SF- Caravan Espoo ry:n 
puolesta Juha Rakkola ja SF- Caravan 
Helsinki ry:n puolesta Marja Katavisto. 
Yhdistyksille jäi tuon uudelleen allekir-
joitetun sopimuksen lisäksi muistoksi 
myös juhlavuotta kuvaavat pokaalit. 

Matkailuilta ja liikenne-
tietoa
Toimistolla 14.3.2018 järjestetyssä Mat-
kailuillassa keskusteltiin vilkkaasti eri-
tyisesti tulevan kesän FICC Rallysta 
Berliinin lähellä. Illan osallistujamäärä 
pääsi yllättämään järjestäjät ja ensim-
mäistä kertaa jouduttiin turvautumaan 
seisomapaikkoihin! Kiitos matkailuasia-
miehellemme Jussi Sepälle ja tilaisuuteen 
osallistujille antoisasta illasta.

Karavaanareita kokoontui 27.3.2018 toi-
mistolle keskusteluiltaan, jonka aiheena 
oli Liikenne huomenna. Illan luennoitsi-
jaksi oli saapunut Jiri Kattelus Yhdessä 
Tiellä- autokoulusta. Illan aikana saimme 
tietoa suunnitelluista lainmuutoksista ja 
pohdimme liikenneturvallisuutta paran-
tavia tekijöitä, kuten ajotaitokoulutuksiin 
osallistumista.  Kiitämme Jiri Kattelusta 
mielenkiintoisesta illasta!

Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä

Jiri Kattelus kertoi keskusteluillassa 
mahdollisista lakimuutoksista.

Juhani Peteri saa vadin muistoksi Avoimet 
ovet tilaisuudessa

Maaliskuinen matkailuilta keräsi tuvan täyteen

Marja Katavisto ja Juha Rakkola 
allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 
symboolisesti uudelleen

Puheenjohtajat yhdistysten muistopo-
kaalien kanssa, Kim Saarikoski ja Seppo 
Joensuu
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VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI                                     

 
TALVEN 18-19 KAUSIPAIKAT 
ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen 
kausikortin (norm. 960 €). 

 KESÄN KAUSIPAIKKA
 Käytössä 14.5.-9.9.2018  
 Kausipaikka, sähkö kulutuksen 
 mukaan 0,28 €/kWh.

Kesän vuorokausipaikat 
20 € /vrk/vaunukunta (sisältää sähkön).

Sis. majoitus ja 
valittu aktiviteetti.

 

Talvikauden 18/19 kausipaikan hinnasta 
on mahdollista saada 65 € - 150 € 
alennus, mikäli Sappeen kausipaikkalais-
ten lukumäärää saadaan kasvatettua.
Lisätiedot alennusmahdollisuudesta: 
www.sappee.fi/fi/majoitus/caravan

TUO VAUNUSI 
SAPPEELLE!

Ilman kausikorttia 780 € (norm. 860 €) 
Kausipaikka käytössä 14.9.2018-1.5.2019
Ennakkohinnat voimassa 31.7.2018 saakka

LISÄKAUSIKORTIT 
PERHEENJÄSENILLE 
Kausipaikan yhteydessä, 
31.8. mennessä, ennakkohintaiset 
lisäkausikortit perheenjäsenille. 
(max 4 henkilölle).

Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

ALENNUS KAUSIPAIKAN HINNASTA!

150e
ALENNUS

JOPA

880e

120e
/HLÖ

300e

LISÄKAUSIKORTTI

Jiri Kattelus näytti keskusteluillassa tilastoa liikenneonnettomuuk-
sista.

Matkailuillassa tehtiin jo konkreettisia matkasuunnitelmia

Yhdistys 50 vuotta 2019
Yhdistyksen juhlavuosi lähestyy melkoista vauhtia. Juhlathan 
järjestetään Järvenpään Vanhankylänniemessä 24.-26.5.2019. 
Juhlien suunnittelutiimi on kokoontunut jo useamman kerran 
hiomaan käytännön asioita ja ohjelmaa. 

Juhlatreffien ohjelmasta sen verran etukäteistietoa, että treffeillä 
on esiintyjiksi varattu Bridge of Rock-yhtye sekä Jussi & the 
Boys.

Juhlatreffien yhteydessä järjestetään lisäksi Järvenpää-talolla 
25.5.2019 SF- Caravan ry:n liittokokous, joka tuo oman lisänsä 
treffiohjelmaan.

Juhlatreffeistä enemmän seuraavassa jäsenlehdessä. 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Jussi & the Boys
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Alussa oli Jugoslavia
Vuonna Kauan Sitten mentiin ekaa kertaa 
matkailuautolla Jugoslaviaan. Maahan, 
jota nykykartoilta ei enää löydy. Balkan 
on sittemmin pirstaloitunut Kroatiaan, 
Kosovoon, Montenegroon, Bosnia- Her-
zegovinaan, Makedoniaan, Serbiaan ja 
Sloveniaan. Mutta perusasiat eivät ole 
muuttuneet. Aurinko asuu yhä sillä nie-
mimaalla. Se kutsuu, samoin kuin paikal-
linen kulttuuritarjontakin.
Oletko valmis lähtemään?

Paratiisissa
Neitsytmatkamme tyssäsi Rijekan kul-
mille Kraljevican silloiseen pikkukylään. 
Muutaman talon lisäksi paikalta löytyi 
vain pahainen kauppapuoti, jossa myytiin 
siemeniä ja öljyä, meikäarviona ei oike-
astaan mitään. Mutta olihan läpikuultava, 
lempeä meri, jossa pulikoida. Ei campin-
galuetta. Sai leiriytyä mihin tykkäsi ja 
niin me teimmekin. Asetuimme taloksi 
öljypuun katveeseen rantaviivalle. Olim-
me paratiisissa.

Karavaanari oli näkemästään otettu. Niin 
olivat paikallisetkin. Eivät ilmeisesti ol-
leet tätä ennen kohdanneet kovin montaa 
turistia. Uskoivat, että olimme osa jotain 
ulkomaalaista taiteilijaseuruetta. Tahtoi-
vat tietää, mikä tulisi olemaan esityksen 
nimi ja mitkä olisivat sen artistit.

Me jäimme kerrasta koukkuun. Palasim-
me kesä kesältä Jugoslaviaan, niemimaan 
Kroatiaksi eronneeseen osaan. Huikente-
levainen serpentiinitie vei loma lomalta 
edemmäs etelään. Löytyi yhä vain kau-
niimpia seutuja. Pantiin ne korvan taakse, 

Eurooppaa edestakaisin/ 
Karavaanarina Kroatiassa

mutta jatkettiin. Mikä se kaikkein 
kaunein paikka oli? Jokaisella oli 
charminsa, jota vielä tehosti pai-
kan historia. Kaikenlaista opittiin. 
Kerran kokeiltiin jopa huumorimielessä 
kylää nimeltä Baska Voda. Miten kävi? 
Oletettu suomennos ei pitänytkään paik-
kaansa. Nimi tarkoittaa oikein tulkittuna 
kuultavan kirkasta vettä ja se kyllä piti 
sataprosenttisesti paikkansa.

Maailman kaunein auringon-
lasku
Tie numero 8 koukertaa mutkaisena ko-
ko rannikkosuikaleen verran eli yli 5.800 
km. Ylhäällä vuorilla menee maisemalli-
sesti köyhempi E71, maksullinen moot-
toritie. Hylkäsimme sen kertakokeiluna. 
Maailman kaunein auringonlaskuhan on 
nähtävissä vain ja ainoastaan rannikolla 
vuorikulissia vasten. Tämän ovat toden-

neet monet muutkin, mm. filmipomo Al-
fred Hitchcock, joka sijoitti useat eloku-
vistaan tänne.  

Adrianmeren äärellä löytyy paitsi ku-
vankaunis maisema, myös aimo pläjäys 
historiaa. Muinaisuus on keskittynyt pää-
asiassa Zadarin, Splitin ja Dubrovnikin 
tapaisiin urbaaniympäristöihin. Rannik-
kohan on ollut asuttu jo illyyrialais- ja 
roomalaiskaudella. Kolonioita perustettiin 
varsinkin satamien puolesta soveliaisiin 
poukamiin. Nyky-Balkanin elinkeinoelä-
mälle ne paikat ovat olleet jo vuosikaudet 
kultaa. Ne ovat turismin rahasampo. Siel-
lä kerran käynyt auto- tai muu matkailija 
on menettänyt Kroatialle sydämensä. Pa-

Tie mutkittelee vuorten ja meren välissä 

Stonin historiakaupungissa henkii mennyt 
maailma  

Stonia kiertää kiinanmuuri, jolle pääsee kävelemään 

Vielä voi löytää oman paratiisin Kroatian rannikolta.
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laa sinne vuodesta toiseen.

Korcula-otokilla on parhaat 
viinit
Maapallon ollessa vielä nuori osa mante-
reesta irtosi Adrianmeren kohdalla luke-
mattomiksi kalliosaariksi. Jotkut niistä 
kelpasivat hyvin hotelli- tai campingbis-
nekseen. Moni kroatialainen, ulkomaan-
turisteista puhumattakaan on kerran käy-
tyään ihastunut saariin, joten suuntaa lo-
mallaan sinne. Vähän väliä rantatiellä on 
viitta, jossa lukee otok. Se on kroatiaa eli 
hrvatskaa ja tarkoittaa saarta. Kun kään-
tyy viitan suuntaan, päätyy rantalaitu-
rille. Jadrolinje tai joku muu paikallinen 
laivayhtiö kuskaa siitä non-stop meren yli 
otokille. Ja ei muuta kuin kyytiin!

On tullut käytyä Pagin, Hvarin ja Krk´n 
saarilla. Jälkimmäiseen pääsee muuten 

myös siltaa myöten. Viimeisin ja mieles-
täni antoisin saariretki tehtiin syyskesällä 
2017. Se suuntautui Korculalle, jonne er-
kanee tie rannikon pääväylältä vajaat 60 
km ennen Dubrovnikia.

Saaren tai oikeastaan Korculan niemi-
maan alkupäässä on Ston, rustiikki lil-
liputtikaupunki. Jos saapuu kukonlaulun 
aikaan, on vain hiljaisuus, kapeita kujia, 
talovanhuksia, villinä rehottavia puutar-
hoja, joku harva ihmisasukas, kupsut-
televa kana. Nukkuuko Ston prinsessa 
Ruususen unta? Jos nukkuukin, niin 
unenrippeet karisevat joka aamu, kun 
mantereelta päin saapuu bussien armada. 
Turistit tulevat. Mitä ne haluavat Stonis-
ta? Nähdä kaupungin ja sitä ympäröivän 
ikivanhan ”kiinanmuurin”. Muurillekin 
pääsee tassuttelemaan, jos on poveria jal-
kalihaksissa ja hyvin sisään ajetut lenk-
karit. Tarvitaan myös reipas suojakerros 
aurinkovoidetta, lierihattu ja muutama 
kuna (kuna= kroatian rahayksikkö) pää-
symaksua varten. Ja sitten vain kuntoa 
testailemaan! Muurilta levittäytyy hen-
keäsalpaava näkymä ympärysvuorille, 
alas kaupunkiin sekä viiniviljelyksille.

Sanovat, että Korculan lähiympäristöstä 
ovat kotoisin Kroatian parhaat viinit. Lil-
liputtikaupungin jälkeen riittääkin kilo-

metrikaupalla viiniviljelyksiä. Houkutte-
levat maistiaisilla. Niitä jaetaan hövelisti 
ja pullon voi ostaa sopuhintaan suoraan 
viljelijältä.

Eikä tässäkään vielä kaikki. Viinitarhojen 
jälkeen tie rupeaa vaivihkaa nousemaan. 
Vuoret näyttävät mahtiaan. Auton ohit-
taneet kuntopyöräilijät jäävät jo leikistä. 
Palaavat takaisin starttipisteeseensä. Le-
vähdystasanteella hetken pysähdys par-
tisaanien muistomerkillä. Sen kulmalta 
avautuvat huikeat maisemat alas laaksoon 
sekä kimmeltävälle merelle. Sanat ovat 
köyhiä kuvaamaan tätä näkyä.

Pudotellaan hurjaa alamäkeä Orebicin 
rantakaupunkiin. Sitten vain Jadrolinjen 
kyytiin. Lumbarda ja Zrnovo-nimiset 
pikkupaikkakunnat eivät meitä houkut-
tele, ei myöskään Port 9 Camping. Meitä 
vetää puoleensa muurien saartama Korcu-
la, mini Dubrovnik. Käynti itse kaupun-
kiin tapahtuu eteläisestä portista. 1300-lu-
vulla rakennettu ja yltympäri linnoitettu 
kaupunki pursuaa nähtävää Pyhän Mar-
cuksen katedraalista moniin museoihin, 
Marco Polon kotitalosta (museo sekin) 
luostarin aarrekammioihin ynnä muihin.  
Ehdimmeköhän kaikki nähdä? Päivä on jo 
puolessa. Käy vielä niin, että emme näl-
käisinä pysty vastustamaan Korculan ku-
linaarihoukutuksia. Syödään ja sitten aika 
haipakkaa autolautalle. Kyllä se on niin, 
että Korculaan pitää varata enemmän 
aikaa. Sinne on tultava toisen, kenties 
kolmannenkin kerran. Pikkuhotelli Villa 
Iva Orebicissa saa meidät pihalleen cam-

Korculan saariryhmä tauluna

Korculalla on aina seuraa. Takana pikkuho-
tellin piha-camping 

Pyhiä miehia Korculan katedraalin seinillä 

Jadrolinje-alus sukkuloi saarten välissä Partisaanimuistomerkki Peljesacin nie-
mellä kertoo toisesta maailmansodasta.
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pingyövieraiksi. Siitähän oli vain loikka 
kadun yli aamu-uinnille Adrianmereen.

Maailmanperintökohteita
Kroatiassa on maailmanperintökohteita 
vähän joka puolella. Ylitse muiden kipu-
aa tietysti Adrianmeren helmi Dubrov-
nik, historiaa uhkuva kaupunki. Se on 
1100-1600-vuosina pystytettyine jyhkei-
ne muureineen ja muurin sisälle jäävine 
rakennuksineen yksi ihmiskunnan iha-
nimmista aarteista. Sen kirkot, luostarit, 
palatsit, kuvapatsaat vetävät puoleensa 
kävijöitä kaikkialta maailmasta. Sanovat, 
että vuositasolla puolisen miljoonaa. Ja 
luku senkun kasvaa. Poikkeuksena vuosi 
1991, jolloin itsenäisyyskamppailun aika-
na serbit tulittivat kaupunkia kranaatein. 
Dubrovnikin pelastukseksi koituivat kes-
kiaikaiset muurit, jotka osittain suojasivat 
isoimmilta tuhoilta. Paikalla melko pian 
sodan jälkeen käydessäni totesin, ettei sii-
tä rytäkästä ihan ilman vaurioita selvit-
ty. Mutta kaupunginisäthän korjauttivat 
sortumat vikkelästi jättäen malliksi muu-

taman pikkuraunion osoittamaan sodan 
mielettömyyttä.

Turisteille lähes yhtä tuttu ja suosima ran-
nikkokaupunki Split on pohjois-Dalma-
tiassa. Sen ykkösnähtävyys on totta kai 
roomalaiskeisari Diokletianuksen uhkea 
palatsikokonaisuus. Sen läpikäyminen 
vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Palatsin 
yllätys on mainitun keisarin Egyptistä 
tuottama sfinksi. Unescon perintösuoje-
luksessa sekin. 

Edellä mainittujen lisäksi on tarjolla pie-
nempiä, vaan ei missään tapauksessa vä-
hempiarvoisia antiikin herkkupaloja eri 
puolilla Kroatiaa. Pitää vain olla utelias 
ja valmis vähän kiertelemään.

Miten olisi esimerkiksi Trogir vähän en-
nen Splitiä? Jos ajaa rantaa hipovaa ala-
tietä ei eksy. Historiakaupunki on selväs-
ti näkyvissä, vaikkakin ahtautunut 280 
metriä käsittävälle tekosaarelle osittain 
muurin taa. Kulkupeli saa jäädä kauas 

maksulliseen parkkiin. Mitä väliä! Apos-
tolinkyydillä jaksaa toki taittaa moisen 
matkan. Trogiriin pääsee vain kävelysil-
taa. Ennen tutustumista kaupunkiin voi 
kaapata edullista evästä sillan herkkuko-
juista. Kahvit myöhemmin kaupungilla 
tai vaikka omasta termoksesta Markuk-
sen torilla.

Trogir kukoisti keskiajalla. Sen kaidoil-
la kujilla pyörii tänä päivänä niin pal-
jon turisteja, että kamerankäyttäjällä on 
ongelmia. Aina joku edessä. Mutta ku-
vattavaahan riittää. Kaduilla, museossa, 
linnoituksessa, katedraalissa, aatelispa-
latseissa löytyy maalauksia, kuvapatsaita, 
gobeliineja, triptyykkejä, hopeaesineis-
töä ruokailuvälineistä aseisiin jne. Myös 
goottilainen kellotorni on kuvaamisen 
arvoinen. Sinne voi jopa kiivetä.

Muinaisuudesta muistuttava jäänne löy-
tyy myös Zadarin kulmilta. Siellä on Nin, 
kuin käsin muotoiltu kaupunkiminiatyy-
ri. Väittävät sitä Kroatian ensimmäiseksi 
pääkaupungiksi. Miten lienee? Balkanin 
historia on monipolvisuudessaan varsin 
vaikeatulkintainen. Kyseinen kaupunki 
on kehittynyt jo 800-luvulla suolamaan 
ja pitkien hiekkasärkkien yhtymäkohtaan. 
Sijainnista on koitunut sille taloudellista 
hyötyä. Suolahan on kautta aikain ollut 
hyvää kauppatavaraa ja mitä hiekkaisuu-
teen tulee, varsinkin perheturismi on aina 
arvostanut Niǹ ìn kaltaista loivaa uima-
rantaa. Niǹ stä ei pidetä matkaoppaissa 

Dubrovnikin kaupunki on ihmiskunnan aarre

Vanhat korkokuvat seinissä kertovat men-
neisyydestä 

Omis, jossa on kaikki hiekkaranta, vanha kaupunki ja karstivuoret 

Pyhän Nikolauksen kirkko on maamerkki. 
Siitä pitää kääntyä Nin`n kaupunkiin.
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eikä kartalla suurta melua. Se on löytä-
jälleen kappas-vain-elämys tiellä numero 
306. Kiireinen voi vahingossa hurauttaa 
ohi. Paras siis säätää vauhti semmoisek-
si, että huomaa ensimmäisen maamerkin, 
pyhän Nikolauksen pyörökirkon piskui-
sella kirkonmäellä. Sen kulmilta vievät 
melkein kaikki tiet ei Roomaan vaan 
Niǹ iin. Kaupunkiin tutustuvalle suosit-
telen tavalliseen tapaan museota, kirkkoa, 
ikivanhaa hautausmaata sekä yleisprome-
naadia katusokkeloissa. Ja tämän kaiken 
perästä kaupunkia saartavaa hiekkaran-
taa. Jos omistat surffilaudan, sillekin löy-
tyy Niǹ in kupeessa käyttöä.

Niinpä niin, maailmanperintökohteiden 
luettelo Kroatiassa on pitkä. Kaiken 
uhalla esittelen vielä yhden, joka kuuluu 
omaan kymmenen-kärjessä-listaani. Tar-
koitan Kotorin kaupunkia samannimisen 
vuonomaisen lahden pohjukassa.

Saatteeksi hieman historiaa. Kotorin 
asuttivat jo vuonna 116 e.Kr. roomalai-
set. Asuinpaikan etuna oli karstivuoriston 
suojaama erinomainen luonnonsatama, 
joka on yhä vilkkaassa käytössä. Muiden 
historiakaupunkien tavoin tätäkin paik-
kaa turvaamaan pystytettiin aikoinaan 
muuri. Vuosien vieriessä Kotor on ollut 
milloin Bysantin, milloin Serbian, milloin 
taas Unkarin suojeluksessa, välillä ihan 
itsenäinen tasavaltakin. Toisen maailman 
sodan aikana sitä miehitti Italia. Kaikki 

ajanjaksot ovat painaneet oman rosoisen 
leimansa Kotorin kasvoille.

Omaa Kotor-mieltymystäni selittää se-
kin, että vuonoa koukertavan tien varrelta 
löytyy säällisiä camping-rantapaikkoja, 
joissa voi paitsi yöpyä, myös harrastaa 
aamu-uintia.

Istria ja Titon ”kesämökki”
Sitä on kutsuttu Kroatian Toscanaksi. 
Eikä syyttä. Historiallinen maahanmuut-
tohan on tapahtunut Italian suunnasta 
seuraavassa marssijärjestyksessä; ensin 
tulivat illyrialaiset, sitten roomalaiset ja 
jatkossa venetsialaiset. Elinkeinotkin ovat 
sidoksissa naapurimaahan. Kolmikul-
maisella niemimaalla onnistuvat Italian 
malliin viininviljelys ja öljypuulehtojen 
kasvatus. Mikä erikoisinta, myös Istrialla 
kaivellaan Italian tavoin maastosta tryf-
felisieniä. Tärkeä elinkeino on myös kas-
vava turismi. Siihen satsataan kaikkialla 
Välimeren maissa.

Istrian niemimaan historiallisesti sekä 
maisemallisesti mainittaviin paikkoihin 
kuuluvat ainakin seuraavat kaupungit 
Novigrad, Porec, Opatija ja Pula. Eikä 
passaa unohtaa Istrian edustalla olevia 
Brijunin saariakaan. Jugoslavian isä, 
marsalkka Tito rakennutti yhdelle niistä 
”kesämökkinsä”. Mökki, kerskanimeltän-
sä Valkoinen Talo toimii henkilökulttia 
pönkittävänä museona. Se tuo esille ko. 
diktaattorin egoa ja energiaa paitsi sota-
päällikkönä, myös naistenmiehenä. Ko-
konainen museokerros on omistettu va-
lokuville. Niissä päähenkilö patsastelee 
paitsi partisaaniensa, myös kaunottarien 
mm. Sophia Lorenin seurassa. Mainitulla 
Brijunin saarella matkailija on saattanut 
kokea toisenkin häkellyksen, laidunta-
van seepran, joskus jopa norsun. Mistäs 
ne sinne? Jugoslavian ex-päämies oli 
saanut eksoottisia villieläimiä maailman 
mahtajilta. Joko Tito itse tai joku muu 

housunhaltija oli kai lopulta kyllästynyt. 
Päästänyt mainitut ruohonsyöjät sun muut 
lahjaelikot portista pihalle.  

Pulan nähtävyys numero yksi, maail-
man kuudenneksi suurin amfiteatteri tuo 
mieleen Rooman Colosseumin. Nimi on 
Arena ja rakennusvuosi ensimmäinen 
vuosisata j. Kr. Amfiteatteri varusteltiin 
kolossiksi, jossa tilaa riitti. Sinne saattoi 
kerralla laittautua 23 tuhatta katsojaa. 
Tällaisessa tilanteessa oli pakko ämpä-
röidä yleisön niskaan parfymoitua vettä. 
Ilma nimittäin lemusi. Kun yleisö lakka-
si haisemasta, ohjelma jatkui. Jaksettiin 
jälleen seurata areenan kamppailuja ih-
minen contra villieläin. Kyseistä areenaa 
hyödynnetään yhä spektaakkeleihin. 
Kuitenkin sillä erolla, ettei siellä enää 
pahemmin roisku veri. Siellä järjestetään 
nykyään konsertteja, filmifestivaaleja ym. 
megaluokan tapahtumia. Talvisaikaan voi 
nähdä jopa jääkiekko-otteluita.

Amfiteatterin lailla iäkäs rakennus on 
myös Augustuksen temppeli Pulassa. 
Sekin on peräisin roomalaisajalta ja pal-
vellut vuoron perään temppelinä, kirk-
kona ja museona. Näin siihen saakka, 
kunnes rakennus täysin tuhoutui toisen 
maailmansodan melskeissä. Se kyllä jäl-
leenrakennettiin prikulleen samanlaiseksi 
entiselle paikalleen torille.  

Tässä muutama paikka Istrialla, jossa on 
kiva käydä.
Kroatialaiskaupoista voi vielä ostaa 
kyseenalaiset korallihelmet 

Vanhat kirkot ovat kaikkialla Kroatiassa nähtävyys

Kroatialaiselta leirintäalueelta löytyy erilaisia 
matkailuautovirityksia

Amfiteatteri Istrian niemimaalla vetää vertoja 
Rooman Colosseumille 
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Plitvitsan ainutkertaiset 
putoukset
Kroatian kaupunkinähtävyyksien täydel-
linen vastakohta löytyy Bosnia-Herzego-
vinan rajalta. Siellä ryöppyävät Plitvitsan 
ainutlaatuiset putoukset luonnonsuoje-
lualueella nimeltä Plitvica Jezero. Jugo-
slavialainen luonnontutkija on sanonut 
kauan sitten paikasta: ”Järviä, jokia ja 
vesialueita löytyy muualtakin, muttei 
mistään Plitvitsan putousten veroisia.”  
Olen samaa mieltä.  

Jos pyrit putouksille pääkaupungin Zag-
rebin suunnasta pitää Karlovacin kohdalla 
kääntyä vasempaan tielle numero yksi. 
Se vie perille. Väliin mahtuu hyvänlai-
nen pätkä kroatialaista maalaismaisemaa 

kirkkoineen, viljelyksineen ja elikkoi-
neen. Jos yrität Plitvitsalla alakautta eli 
rannikolta, lähtö parhaiten Zadarista. 
Gomja Plocan kohdalla on vaihdettava 
hyvälle, mutta aika kippuraiselle yleis-
tielle. Vaan ei hätää. Suunnilleen 50 km 
ja navigaattori julistaa: Olet kohteessa.

Plitvican luonnonsuojelualueella floora 
ja fauna viettävät loputonta juhlaa. Sieltä 
on bongattu yli 1200 kasvilajia, mm. 55 
erilaista orkideaa. Lintu- ja perhoslajeja 
löytyy sadoittain, lepakkojakin kymme-
niä harvinaisia sortteja. Väittävät, että 
Plitvitsalla voi törmätä maakarhuun tai 
ilvekseenkin. Kuitenkin harvemmin. 
Luonnonsuojelualuehan on valtavan suuri 
eli kolmesataa neliökilometriä.

On tullut käytyä mainituilla putouksilla 
useampia kertoja. Väliin mahtuu aikaja-
naa. Kovin erilaiselta siellä näytti edel-
lisenä vuonna. Nyt käyskennellään hyvin 
opastettuja, osittain kapulapäällysteisiä 
polkuja, ylitetään isommat järvikannak-
set ilmaisella moottorivenekyydillä jne.  
Huonojalkaisia tai muuten vain voimiaan 
säästeleviä kuskataan osa matkasta bussi-
kuljetuksella. Mukavuudet ovat lisäänty-
neet kasvavan kysynnän myötä. Plitvitsan 
putoukset ovat hikisen patikkaurakan tu-
los, kuuden tunnin megasuoritus. Mut-
ta aivan satavarmasti sen vaivan väärti. 
Kannattaa pitää mielessä, kun miettii 
matkaa Kroatiaan.

Loppusaldo: Vanha rakkaus 
ei ruostu!
Haikeudella muistelen aikaa, jolloin eka-
kertaa snorklailimme Kroatian rannikon 
ikikirkkaissa vesissä. Kliseiset juhla-
puheetkaan eivät voi täysin kuvata sitä 
onnea. Ei siis ihme, ettei vanha rakkaus 
Kroatiaan ole päässyt ruostumaan. Kun 
täällä pakkasen puremassa Suomessa 
katselen sieltä otettuja diakuvia, tulee 
välittömästi kutinaa kantapäihin. Koska-
han päästäisiin taas lähtemään? Kroatia 
livenä, se vasta on jotain!

Plitvitsan putoukset ovat vailla vertaa 

Kilpailu avoin kaikille SF-Caravan jäsenille.
Osallistumismaksu 5€ / henkilö.

HenkilökohtaisetHenkilökohtaisetHenkilökohtaiset
petanquekilpailutpetanquekilpailutpetanquekilpailutpetanquekilpailutpetanquekilpailutpetanquekilpailut
Vantaan TallillaVantaan TallillaVantaan TallillaVantaan TallillaVantaan TallillaVantaan Tallilla

9.6.20189.6.20189.6.2018

www.sfc-vantaa.fi Leiripäällikkö: Martti Jarva.

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN



19



20



21



22

HÄMEENLINNA    |    HELSINKI    |    KOTKA    |    KUOPIO    |    LAHTI    |    LAPPEENRANTA    |    SEINÄJOKI    |    TAMPERE    |    VANTAA      |      rintajouppi.fi

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)
puh. 09 2525 7500  /  Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15 

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  /  

Matkailuauto  
jossa on kaikki

• Edition 30 -nahkaverhoilu 
• Markiisi LED-valaistuksella 
• Ohjaamon ilmastointi 
• Multimediajärjestelmä  
 sis. peruutuskameran  
 ja navigaattorin 
•  Vakionopeudensäädin 
•  Aluvanteet 16” 
•  TV-antenni 
•  Taulu-TV 
•  Polkupyöräteline 
•  WC-kemikaalit 
•  Liitäntäjohto 25 m 
•  Kaasupullo

Kaikki tämä

0€

Tervetuloa kaupoille!

Näissä autoissa kaikki valmiina tulevan kesän lomamatkalle. 

Bürstner Edition 30-mallisto alkaen 61.700 €

J.Rinta-Joupin Adria-esittelyautot  
myydään nyt huippueduin

LUX+ -paketti sisältää:
• Ohjaamoilmastointi
• Etumatkustajan turvatyyny
• Sähkötoimiset ja 
 lämmitettävät sivupeilit
• Vakionopeudensäädin
• Markiisi
• TV-antenni 
• 20” LED-TV
• Multimedialaite  
• Navigaattori
• Peruutuskamera

Esimerkiksi  
Adria Coral S 670 SL  
Platinum
Fiat 2.3 JTD 150 Multijet 
73.900 €

PLATINUM
C O L L E C T I O N

EDUN ARVO n. 6000€

0€

Erä esittelyautoja, joihin
ADRIA LUX+ 

-PAKETTI ASENNETTUNA

Kabe-edustus nyt  
J. Rinta-Joupilla

AINA ON OLEMASSA 
TÄYDELLINEN KABE

• TRAVEL MASTER
• PUOLI-INTEGROITU

• TÄYSINTEGROITU
• IMPERIAL
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Tuli mahdollisuus osallistua SF- Caravan 
ry:n järjestämillä Turvallisuuspäiville Po-
rissa. Tietääkseni kyseisiä tapahtumia on 
ennenkin järjestetty ja ne ovat olleet ihan 
hyviä. Tällä kertaa erona oli, että siellä 
poltetaan matkailuauto, etuteltta vaunun 
kera ja vetoauto. Majoitustakin oli tarjol-
la, mutta itse lähdin paikan päälle mah-
tavalla Grand Hotellilla, koska hotelli on 
aina siellä missä Grand Hotel menee. 

Paikan päälle taisin saapua viimeisten 
joukossa. Siellä oli jo rivi vaunuja ja au-
toja. Koska saavuin sen verran myöhään, 
niin käytännössä homma meni niin, et-
tä kalusto parkkiin, sähköä laitokseen 
ja nukkumaan. Aamulla kohtuu ajoissa 
herätessä oli sitten aikaa vähän katsella 
minne sitä on saapunut. Kyseessähän oli 
Porissa sijaitseva Länsi-Suomen pelastus-
harjoitusalue. Lääniä riittää ja kaikenmoi-
sia rakennelmia oli tehty. Alue esittelyssä 
tuli vaikutelma, että siellä voi treenata 
melkein mitä vain pelastusharjoitusta. 
Oli heillä oikein ”laivakin” mitä voidaan 
kallistaa. Puitteet olivat siis kohdillaan.

Teoriaa ensin
Päivä alkaa teorialla, kuten yleensä. Se on 
mielenkiintoista miten vähän kaikilla tun-
tuu olevan jonkin asteen kokemuksia ka-
ravaanitoiminnasta, vaikka suoranaisesti 
ei hommaa harrasta mitenkään. Tuollakin 
kouluttaja sanoi muinoin reissanneensa 

vaunulla, vaikka ei käsittääkseni ollut 
SF-Caravaniin kuulunutkaan koskaan. 
Teoriatunneilta tuli melko selväksi, ettei 
matkailuvaunuun/- autoon kuuluvalla 2kg 
sammuttimella kauheasti juhlita mahdol-
lisessa palotilanteessa. Sammutuspeite 
voisi olla jopa parempi investointi. Se 
ei sotke ja laitteet ei mene vaihtoon sen 
käytön jälkeen. Itsellä ainakin sammu-
tuspeite menee ostoslistalle. Varsinkin 
kokkaillessa tulipalon riski on olemassa 
ja juuri keittiöön tuo sammutuspeite sopii 
mainiosti. 

Teoriatunneilla oppi myös kaikkea uut-
ta. Kuten sen, että Suomessa kaasupullot 
eivät ole 100% täynnä vaan ne on 80% 
täynnä. Tämä taas johtuu siitä, että kaa-
su laajenee lämmetessä. Eli sitä samaa 
pulloa voi käyttää ympäri vuoden. Mi-

käli pullo olisi 100% täynnä niin pullon 
lämmetessä varoventtiili laukeaisi ja pullo 
tyhjenisi tai mikäli pullossa ei ole varo-
venttiiliä se räjähtää. Videoilla esiteltiin 
hienosti mitä tuhoa räjähtävä pullo saa 
aikaiseksi. Lisäksi esiteltiin hienosti mi-
ten ne varoventtiilit toimii palotilanteessa. 
Melko hyvin se pullo tyhjenee varovent-
tiilin kautta vaikka pullo olisi muutoin 
liekeissä, mutta silti siinä vieressä ei kan-
nata olla sammuttamassa jos kaasupullo 
palaa. Siinä on aina räjähtämisen riski. 

Tunneilla myös pähkäiltiin, mitä kautta 
matkailukamppeesta poistuu jos ulko-
oven kautta poistuminen on mahdotonta. 
Siellähän voi olla esim. etuteltta tulessa. 
No ikkunan kautta pitäisi tietenkin pois-
tua. Tätä pääsi muuten harjoittelemaan 
myöhemmin jos halusi. Omalta osalta 
tuota poistumista tuli kanssa pähkäil- 
tyä. Grand Hotellissahan voi aina pois-
tua myös ohjaamon kautta. Ulko-ovi on 

SF- Caravan ry:n Turvallisuuspäivät 10.-11.3.2018

Naapurivaunu syttyi varsin pian tuleen

Autosta jäi jäljelle ohjaamo ja pala koria

Yksiköt palavat, mitään ei ole tehtävissä

Vaunusta ei jäänyt juuri mitään jäljelle.

Polttonäytös on alkanut

Esimerkki näytös kuinka nopeasti vaunu täyttyy savulla. Tässä vaunulla sai harjoitella 
myös ikkunasta poistumista.
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Yliajon uhrin pelastusharjoitus, suorittajana 
Minna Joensuu.

Moottoritilapalon sammutusharjoitus, 
suorittaja Olli Rusi

Kohtauksen saaneen pelastamista

Kaasupalon sammutusharjoitus, suorittaja Olli Rusi.

abauttirallaa puolivälissä kylkeä. Mutta 
jos tulipalo syttyy esim. keittiön seudulla 
yön aikana, niin ei sieltä ovien kautta pää-
se poistumaan. Jonka jälkeen ainoa tapa 
poistua on potkia ikkunat pihalle. Grand 
Hotellissa ne ikkunat liikkuu sivusuun-
nassa ja ei siitä avatusta ikkunasta mahdu 
pientä lasta suurempaa kulkemaan. Joten 
ainut tapa on rikkoa ikkuna. Kun on itse 
nähnyt tuon rakenteen miten ne ikkunat 
on paikallaan, niin en oikeasti usko sen 
kovin suurta voimaa tarvitsevan kun koko 
kehys irtoaa. Matkailuauton osalta ongel-
ma on vaan korkeus. Ne ikkunat sijaitse-
vat korkealla maasta. Siinä on seuraava 
loukkaantumisen riski. Noh. Toivotta-
vasti tuollaista tilannetta ei tule koskaan. 
Kurssilla muuten suosittelivat tekemään 
turvallisuuskävelyn sinne omaan matkai-
lulaitokseen. Ei hassumpi idea.

Rastitehtävillä käytännön 
harjoituksia
Teoriatunteja kun oli käyty läpi, niin 
oli käytännön vuoro. Porukka oli jaettu 
kolmen ryhmään ja meidän ryhmän en-
simmäisellä rastilla pähkäiltiin juuri tätä 
vaunusta poistumista. Esim. itsellä ei ol-
lut toivoakaan päästä ulos esimerkkivau-
nun mistään sivuikkunasta. Ainoastaan 
isoista päätyikkunoista olisi päässyt ulos. 
Lisäksi jos ihminen saa sairaskohtauksen 
vaunussa, niin se uhrin pois saanti siel-
tä on perin haastavaa. Tilaa ei ole paljon 
ja käytävät melko kapeita. Eikä se ovi-

aukkokaan mikään valtavan iso ole. 
Samaisella rastilla myös esiteltiin, 
miten nopeasti savu leviää vaunuun 
ja kuinka vaunussa savun myötä me-
nettää nopeasti näkyvyyden. Ei muu-
ten tosiaan kauaa kestänyt, kun siellä 
ei nähnyt mitään vaikka oli ikkunaa 
ja ovea auki.

Seuraavilla rasteilla tutustuttiin sam-
muttimen käyttöön. Sellainen letkul-
la varustettu sammutin on muuten 
paljon parempi. Sillä on helpompi koh-
distaa vaahtoa oikeaan paikkaan. Itsellä 
oli vähän oletus, ettei 2 kg pullolla tee 
käytännössä yhtään mitään. Mutta kyllä 
sillä sen tulipalon alun saa sammutettua. 
Suurempi palo jos on, niin ei sillä sitten 
mitään tee. Tämän takia meinasin itselle 
ostaa toisen 2 kg pullon ohjaamoon, ei ne 
niin kalliita ole. Sammutuksissa näytti 
myös olevan välillä haaste saada sokkaa 
irti. Kannattaa tutustua siihen omaan 
sammuttimeen etukäteen, jotta osaa käyt-
tää sitä mahdollisessa tulipalo tilanteessa. 
Koska kun se tulipalo syttyy niin siinä 
pitää mahdollisimman nopeasti toimia. Ei 
siinä ole aikaa alkaa tutkia miten sammu-
tin toimii. Sen tuo kurssi ainakin opetti. 

Kyseisellä rastilla opastettiin miten palo 
sammutetaan avotulesta ja moottoritilas-
ta. Oletin etukäteen, että ensin avataan 
nokkapelti ja sinne vaan vaahtoa kehiin, 
mutta eih. Ensin alta vaahtoa ja sitten 
nokkapellin välistä. Sieltä voivat liekit 
lyödä muuten kasvoille. Tässäkin muuten 
letkulla varustettu sammutin on kova sa-
na. Saat sen letkun siitä välistä työnnettyä 
moottoritilaan ja sinne vaan vaahdot. Täs-
sä muuten hyvänä vinkkinä: markkinoille 
on tullut myös nestepohjaisia sammutti-
mia, joita voi käyttää myös pakkasessa. 
Niiden etuna on, ettei esim. moottori 
ole entinen sammutettaessa. Siivottavaa 
on myös vähemmän. On markkinoilla 
kuulemma sellaisia kranaatin kaltaisia 
sammutinpanoksia. Näille oli joku oma 
nimi, mitä en nyt muista. Enpä tiennyt 
tuollaisiakaan olevan. Sellaisen heittää 
vaunun sisään niin sen pitäisi yksinään 

sammuttaa tulipalo. Mitään demoesitystä 
tällaisesta ei näytetty. Ymmärsin, etteivät 
ne ole ihan halvimpia mahdollisia. Tyydy-
tään siis 2 kg pulloihin. Kaasupaloa myös 
harjoiteltiin.

Hieman teoriaa taas väliin ja teorian jäl-
keen tutustuttiin rasvapaloon ja esiteltiin 
miten aerosolipullo räjähtää. Tuli hyvin 
selväksi, ettei missään tapauksessa saa 
vedellä sammuttaa rasvapaloa. Se vaan 
suurenee. Nuorempana muinoin myös 
aerosolipulloilla tuli kokeiltua liekin-
heitintä. Veikkaan aika monen tuota ko-
keilleen. Ehkä olisi silloin pitänyt nähdä 
kuinka se pullo räjähtää, niin olisi jäänyt 
sekin kokeilu muinoin välistä. Se räjähdys 
oli nimittäin melkoinen. Eikä siinä edes 
mennyt kauaa kun sitä lämmitettiin, niin 
se räjähti.

Seuraavaksi tutustuttiin sähkötapatur-
miin ja defibrilaattorin käyttöön. Mikä-
li on alueilla, niin kannattaa aina vähän 
etukäteen selvitellä missä tuo deffa on. Se 
oikeasti pelastaa henkiä. Käyttö on melko 
yksinkertaista. Laite kertoo ohjeita miten 
toimia. Mikäli mahdollista, niin kannat-
taa senkin toimintaan etukäteen tutustua.

Matkailuauto poltetaan
Päivän viimeinen kohokohta oli poltto. 
Simuloitiin tilannetta leirintäalueella, 
missä asuntoauton akkutilasta syttyy 
tulipalo. Siinä muuten kun palovaroitin 
alkoi soida, niin savu oli jo melkoinen 
asuntoautossa. Siinä taisi 1,5 min mennä 
tulipalon syttymisestä kun varoitin alkoi 
huutamaan. Kun se soi niin alkaa olla vii-
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TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619 Neliökuja 5, Tuusula WWW.KKKIVINEN.FI

VUODEN 2017 
MATKAILUAJONEUVOKAUPPIAS !

VAIN MEILTÄ:
Huippuedulliset XGO

-matkailuautot!

Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on täyden palvelun matkailuajoneuvoliike.

Nyt erikoiserä 
uudenkarheita

-matkailuautoja!

me hetket toimia palon sammuttamiseksi. 
Siinä on oikeasti kiire. Montaa minuuttia 
ei mennyt syttymisestä kun sisätiloissa 
on sellaiset liekit, ettei niitä enää sammu-
teta. Nuo matkailukamppeet palaa kyllä 
vauhdilla. Nuo poltettavat pelit oli sieltä 
märemmästä päästä, joten kuiva yksilö 
muuten palaa varmasti vielä nopeampaa.
 
Siinä kun asuntoauto palaa, niin alkaa 
muuten naapurillakin olla pikkusen kiirus 
saada kalustoa turvaan. Nimittäin, kun 
palo oli asuntoautossa syttynyt niin, siinä 
on hieman reilu 10 min aikaa naapurilla 
viedä kalusto turvaan. Vaikka tuollakin 
oli 4 m turvaväli asuntoautosta telttaan, 
niin se teltta syttyi tuleen. Mitä itse on 
nähnyt joitain kausipaikkoja niin sitä 
vaunua ei siitä paikaltaan muuten revitä 
missään 10 minuutissa. Eli se oma laitos 
palaa siinä naapurin mukana. 

Tuossa muuten pikku vinkkinä sai, että se 
naapurin palovakuutus ei muuten korvaa 
oman laitoksen paloa. Sitä varten itsel-
lä pitää olla palovakuutus. Eli kannattaa 
katsoa, että on palovakuutus varsinkin 
kausipaikalla. Siellä ei paljon voi vaikut-
taa jos naapurin peli syttyy palamaan ja 
itse ei ole edes alueella. Monelle alueelle 

muuten palokunnalla kestää helposti tul-
la 20-40 min. Siinä vaiheessa kun on 20 
min kulunut niin, mitään ei ole tehtävissä. 
Ne palaa maan tasalle. Eli tulipalossa on 
pikkusen kiire kun kyse on näistä meidän 
käyttämistä harrastekamppeista. Vaunu 
itse asiassa paloi ihan maan tasalle. Au-
to oli sen verran märkä, että takaseinää 
jäi hieman pystyyn. Eli kun etsitään sitä 
paloturvallista vaunua, niin kannattaa 
katsoa noita märkiä vaunuja/autoja. Ne 
ei ehkä pala ihan niin nopeasti, eikä ehkä 
syty ihan niin helpolla.

Opittiin toimimaan onnetto-
muustilanteessa
Viimeisenä päivänä sitten tutustuttiin 
onnettomuustilanteisiin. Autettiin yli-
ajon uhria ja saavuttiin kolaripaikalle. 
Kummassakin tärkeää on ottaa tilanne 
hallintaan. Ohjata liikennettä, auttaa 
mahdollisia uhreja ja tietenkin soittaa 
apua paikan päälle. Tuosta kolaripaikan 
harjoituksesta itselle jäi parhaiten mieleen 
uusien autojen haasteet. Ne on niin täyn-
nä turvatekniikkaa, että se on jo pelas-
tajille pieni haaste. Hyvänä esimerkkinä 
on tämä pelastuskortti minkä voi omaan 
autoon printata netistä. Löytyy mm. Au-
toliiton sivuilta. Omaan autoon se on yksi 

sivu. Se kertoo missä on turvatyynyjä ja 
miten voi koppaa leikellä. Paljon on ollut 
puhetta Teslasta. Olisihan se hieno, mutta 
ilmeisesti pelastusviranomaisen puolelta 
se voi olla melkoinen haaste. Teslan ohje 
on nimittäin yli 30 sivua. Siinähän selailet 
onnettomuuden sattuessa. Eipä ole tuol-
laista tullut itselle edes mieleen.

Loppusaldona kahden päivän kurssilta oli 
täyttä asiaa. Todella tuhti paketti, joka ai-
nakin omalta osalta vähän herätti miet-
timään asioita, joita ei ennen ollut tullut 
edes mieleen. Samanlaista kurssia ei ol-
la tänä vuonna uudelleen järjestämässä. 
Eikä ilmeisesti ensi vuonnakaan. Se on 
ikävää kun myös turvallisuudelle on hin-
talappu olemassa. Tätä kurssia suositteli-
sin kaikille ketkä reissailee. Oppii miten 
toimia mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa, miten paloa kannattaa sammuttaa 
ja ennen kaikkea näkee miten nopeasti se 
palo etenee matkakamppeessa. Oli se it-
sellä etukäteen tiedossa, että palo etenee 
nopeasti kun netistä olen videoita katso-
nut. Mutta kyllä tuo livenä nähty tilanne 
silti laittoi vielä enemmän miettimään asi-
aa. Kiitokset SF- Caravan ry:lle hyvästä 
kurssista.
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ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

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

NUMMELA

Julkaistaan jokaisen viikon 
maanantaina elokuun loppuun 
saakka www-sivuillamme sekä
Facebook ja Instagram -tileillämme! 
Tiedossa upeita tarjouksia ja 
kampanjoita! #procaravan10vuotta

V I I K K O
T Ä R P P I
> > > > > >

         -SYNTTÄRIT

25.-27.5.

Tervetuloa juhlimaan 10-vuotiasta 
ProCaravania! Täytekakkua, arvonta ja 

mahtavia synttäritarjouksia!

ProCaravan
täyttää 
10 vuotta!

Pe 9-18
La-Su 10-16
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Helpotusta sujuvaan yhdistystoiminnan 
arkeen etsittiin SF-Caravan ry:n järjes-
tämillä Leirintämatkailun kehittämispäi-
villä Jyväskylässä 10.-11.2.2018. Koulu-
tuksen tavoitteena oli möyhentää vanhoja 
tapoja toimia.  Osallistujat aktivoitiin eri 
työpajoissa kehittämään ideoita ja uusia 
ajatuksia toiminnan ja osallistumisen 
houkuttelevuuden lisäämiseksi.

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvon 
käyttäjien riippumaton kuluttajajärjestö. 
Liiton järjestämä koulutus on suunnattu 
kaikille harrastuksessa toimiville ja myös 
siitä kiinnostuneille henkilöille. Tietoa tu-
levista kursseista löytyy SF-Caravanin 
nettisivuilta. Tällä kerralla koulutukseen 
osallistui 52 aktiivista ahertajaa.

Suuri osa kurssilaisista oli SFC-alueilla 
toimivia jäseniä, joiden halu oli kehit-
tää omaa aluetta. Tahto löytää keinoja 
jäsenten ja vierailijoiden innostukseen 
osallistua järjestettyihin aktiviteetteihin 

Tieto helpottaa tekemisen tuskaa
on vahva. Tämä kaikki kiinnostaa myös 
meitä ”maattomia”. Meillä on halu saada 
toiminnallemme näkyvyyttä ja oikeaa si-
sältöä niin, että osaisimme järjestää hou-
kuttelevia tapahtumia ja matkata yhdessä 
mielenkiintoisiin kohteisiin ja yöpyä hy-
vin hoidetuilla SFC-leirintäalueilla.

Osallistujat valitsivat etukäteen heitä 
kiinnostavan työpajan kolmen eri ai-
healueen joukosta. Työpajavaihtoehdot 
olivat: Turvallisuus ja leikkikentät, Asia-
kaskokemus ja viestintä, sekä Palvelut ja 
tapahtumat.

Jokaisessa työpajassa syntyi melkoinen 
määrä hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita 
kotiin tuomisiksi. Oli todella hyvä nähdä 
ja kuulla, että kaikilla yhdistyksillä on 
samantapaisia haasteita tulevaisuudelle. 
Siinä ohessa väliajalla ehdimme myös 
keskusteluin vaihtamaan mielipiteitä ja 
saamaan vertaistukea siitä, miten muoka-
ta tekemisiämme ajan henkeen sopivaksi. 

Toiminnan kehittäminen voi tarkoittaa 
myös luopumista. Vanhat toimintatavat 
ja toiminnan painopisteet pitää tarvitta-
essa pystyä hylkäämään ja antamaan ti-
laa uudelle. Yhdessä olemme enemmän. 
Yhteistyö sekä keskenämme että julkisen 
sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa 
voisi tuoda lisäarvoa kiinnostavuuteem-
me. 

Kurssin yksi tärkeimmistä yhteisistä luen-
noista oli Yhdistysten ja leirintäalueiden 
henkilörekistereiden käytölle ja tietosuo-
jalle asetettavat vaatimukset. Saimme 
pohjatietoa siihen, mitä pitää tehdä, kun 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR as-
tuu voimaan toukokuussa. Asiakkaiden 
informoimista koskevat säännökset ovat 
selvästi nykyistä tiukemmat ja täsmälli-
semmät. Saimme konkreettisia ohjeita ja 
ymmärrystä asian hoitamiseksi kuntoon. 
Viikonloppu loi uusia ajatuksia, mukavaa 
yhdessäoloa ja tärkeää tietoa.

Teksti ja kuvat: Maarit Joensuu

Puheenjohtaja Olli Rusin puheenvuoro.

Luennot olivat mielenkiintoisia.

Caravan lehden päätoimittaja Pauli Salokangas esittelee vielä työn alla olevaa 
digitaalista leirintäopasta.

Asiakaskokemus ja viestintä työpajan tuloksia.
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Kuluvan vuoden toukokuussa voiman as-
tuva EU:n tietosuoja-asetus koskee kaik-
kia karavaaniyhdistyksiä. Yhdistyksethän 
ylläpitävät henkilörekistereitä niin leirintä-
alueiltaan kuin treffeiltäänkin.

Uusi asetus tuo mukanaan uusia velvoit-
teita yhdistysten luottamushenkilöille.
Asetuksen perimmäinen tarkoitus on lisätä 
erilaisten henkilörekisterien avoimuutta ja 
vahvistaa yksilön oikeuksia omien henkilö-
tietojensa käsittelyn valvonnassa. 

Asetuksen noudattaminen tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että jokaisesta yhdistyksen 
ylläpitämästä henkilörekisteristä on teh-
tävä erillinen rekisteriseloste. Eli jäsenre-
kisteristä, mahdollisista treffeille osallistu-
neiden luettelosta, kausipaikkarekisteristä 
ym. Yhdistyksen luottamushenkilöiden tu-
lee lisäksi tarkistaa arkistot ja poistaa siel-
tä tarpeettomat rekisterit. 

Asetus poistaa myös uusien jäsenten tie-
dot jäsenlehdestä, eli niitä ei enää jatkos-
sa tämän lehden sivulla julkaista. Uusien 
jäsenten tiedot saa julkaista jäsenlehdes-
sä vain siinä tapauksessa, että jokainen lu-
ettelossa oleva jäsen on antanut siihen lu-
van. Jäsenlehtemme yhteistyöyhdistykset 
eivät kuitenkaan lähde tällaiseen luvanky-
symisrumbaan, vaan perinteinen uusien jä-
senten luettelo jätetään pois. 

Kattojärjestömme on uuden asetuksen 
voimaan tulon myötä kehottanut jäsen-
yhdistyksiään jatkossa vuosittain nimeä-
mään tietosuojavastaavan, jonka vastuul-
la on tietosuojan varmistaminen ja sen val-
vonta. Vastuu tietosuoja-asetuksen nou-
dattamisesta on kuitenkin aina viime kä-
dessä yhdistyksen hallituksella. 
Tätä noudattamista ovat mm kaappeihin 
lukitut asiapaperit, tietokoneen suojaus, 
turvatun sähköpostin käyttö tietyissä tapa-
uksissa ja tarpeettomien tietojen hävitys. 

Jäsenet voivat tiedustella yhdistykseltä, 
mitä tietoja heistä yhdistyksessä löytyy ja 
jäsenille tulee varata tilaisuus tutustua näi-
hin tietoihin. Tietojen tarkistus voi joskus 
olla tarpeellinen, esimerkiksi silloin jos re-
kistereissä on vanhaa tietoa. Jäsenen tu-
lee esittää tietopyyntönsä rekisterinpitäjäl-
le, mieluiten kirjallisesti. 

Tämän jäsenlehden yhteistyöyhdistykset 
eivät jaa jäsentietojaan ulkopuolisille. Poik-
keuksena jäsenlehden painotalo Grano Oy, 
jonne lähetetään neljästi vuodessa jäsen-
ten yhteystiedot jäsenlehden postitusta 
varten. Tiedot sisältävät jäsenen nimen ja 
postiosoitteen. Jäsenlehti on osa yhdistyk-
sen jäsenpalvelua.

Entä mitä tämä kaikki yllä mainittu tarkoit-
taa käytännössä meidän osaltamme? Uu-

si tietosuoja-asetus ei tuo mitään uutta yh-
distystemme toimintaan, sillä jäsenrekiste-
rit ja muut rekisterit ovat tähänkin asti ol-
leet suojattuina, lukittuina ja vain nimetty-
jen henkilöiden saatavilla. Näkyvin muutos 
lienee tuo uusien jäsenten luettelon pois-
tuminen jäsenlehdestä. 

Mahdollisista tietovuodoista on tullut tä-
hänkin asti ilmoittaa asianosaisille ilman 
uudessa tietosuoja-asetuksessa mainittu-
ja sanktioita, joten sekään ei ole uusi jut-
tu. Vaitiolovelvollisuuskin on yhdistystoi-
minnassa jokapäiväinen juttu.

Rekisteriselosteiden tekeminen sitä vas-
toin on uusi paperihomma, mutta sitäkin 
varten on kattojärjestömme toimesta laa-
dittu valmiita pohjia joihin asianmukaiset 
tiedot syötetään. 

SF- Caravan Helsinki ry:n jäsenrekisteriä 
koskeva rekisteriseloste löytyy osoittees-
ta www.sf-caravanhelsinki.fi/toimisto. SF- 
Caravan Espoo ry:n jäsenrekisteriä kos-
keva rekisteriseloste on luettavissa yhdis-
tyksen kotisivuilla 25.5.2018 lähtien. SF- 
Caravan Vantaa ry:n jäsenrekisteriä kos-
keva rekisteriseloste tulee nähtäville Van-
taan Tallille

TEKSTI:  ARMI YLIKORPI
Lähde:  Tietosuojavaltuutetun toimisto
            EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
  (2016/679)

Leiripäällikkö  Martti Jarva

Treffi maksu 50 € 
kausipaikkalaiset 20 € 
sisältäen valosähkön, ohjelmat,
saunat ja hauskan yhdessäolon.

- karaoketanssit

Ohjelmassa mm:
- orkesteritanssit 

- musiikkitietokilpailu
- musiikillista ohjelmaa

www.sfc-vantaa.� 

Musiikkitreffi t Vantaan Tallilla
24.-26.8.2018

UUSI TIETOSUOJA-ASETUS POISTI UUDET JÄSENET LEHDESTÄ
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Joni Peltonen  Pekka Sivonen Atso Muuronen
040 588 5777 050 330 0470  050 545 2950 0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
Puh. 0300 472 370

Laaja valikoima uusia ja 
käytettyjä valmiina läh-
töön. Kaikista kohteista 
360°-esittely sivuillamme 
www.helsinkicaravan.fi
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Hei, olen Joni Peltonen ja aloitin helmikuun alussa Helsinki 
Caravanissa matkailuauto ja -vaunumyynnin parissa. 
Aikaisemmin olen työskennellyt kodin-elektroniikan piirissä 
osaston vastaavana 24 vuoden ajan.
Kiinnostus caravanalan asiakaspalvelutehtäviä kohtaan juontuu 
omasta jo yli kymmenen vuotta jatkuneesta aktiivisesta kara-
vaaniharrastuksesta.
Käyttäjäkokemusta minulle ja perheelleni on karttunut sekä 
matkailuvaunuista että -autoista. 
Otan innolla vastaan uudet tehtävät ja toivotan kaikki karavaa-
nimatkailua harrastavat tervetulleeksi moikkaamaan, kuin liik-
keessämme asioitte!

Joni Peltonen on aloittanut 1.2.2018 

Helsinki Caravanissa
matkailuajoneuvomyyjänä

TERVEISIN JONI
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Tervetuloa äitienpäiväkahveille
Helsingin yhdistyksen toimistolle

Keskiviikkona
9.5.2018 klo 15
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on kunin 

Aloita matkasi Best-Caravanilta. 
Tule tutustumaan tämän vuoden uu
tuuksiin ja laajaan vaihdokkivalikoi
maamme. Uusi auto tuo uutta kipi
nää karavaanailuun. 

Espoo: Kartanonherrantie , 01 832 4540 
Hyvinkää: Avain kierto 11, 10 832 4500, 
CaravanMarket 010 832 45 5, 
Kuopio: Miiluranta 1 A, 01 832 527, 
Tampere: Tekijän kuja 6, Pi kka a, 010 832 4500 
Turku: Vakiotie 4, Lieto, 01 834 4520 

Huoltoverkos
tomme pal
velee kautta 
maan 
omien huoltopistei
den lisäksi. Hyvinkääl
lä lisäksi alustahuolto 
ja pikah lto. 

. . 
Matkaparkki 

YÖP,Y jille 

= 
Palvelun palaset kohdallaan: Parhaat merkit I Vaihdokit I Vuokraus I Rahoitus I Huolto I Varaosat I Carav arket -
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Tuossa aikaisemmin tuli vanhaa Knaus-
sin vaunua korjailtua kosteusvaurioiden 
osalta ja samalla tuli kokeiltua tätä vau-
nun tuunaamista. Kovin vaikeaa hommaa 
tuo korjaaminen ei ole. Aikaa se vie kyl-
lä. Itsellä nyt ei ole kovin pitkää koke-
musta vaunuilusta. Kuten aikaisemmista 
jutuista on käynyt jo selville, niin tein sen 
oman ensimmäisen vaunureissun perheen 
kera vasta vuonna 2015 pienellä Knaus-
silla. Se oli ihan mielenkiintoinen reissu. 
Vuonna 2016 ostettiin Dethleffsin vaunu, 
joka oli jo hieman kookkaampi kuin tuo 
pieni Knaus. Tuon ensimmäisen kesän 
aikana jo tuli todettua, että Dethleffs ei 
oikein meille sovi erinäisistä syistä. Jo-
ten se myytiin pois 2017 keväällä. Siinä 
sitten oltiin ilman vaunua heinäkuuhun 
asti, kunnes bongasin Oulun suunnalta 
hienon Matkaajan Grand Hotellin. 

Grand Hotel on jotain sellaista mitä it-
sekin muistaa lapsuuden karavaani tou-
huista. Lisäksi se on sellainen peli mitä 
oma isäkin on muinoin himoinnut, mutta 
ilmeisesti silloisesta hintatasosta johtuen 
ei ole kuitenkaan hankkinut. Mutta nyt 
itsellä oli siihen mahdollisuus. Joten pu-
helin käteen ja soittoa myyjälle. Kysyntää 
kuulemma on ollut reilusti kyseiselle lai-
tokselle. Mutta ongelma on ollut laitoksen 
sijainti. Hinta on edullinen johtuen kos-
teusvaurioista. Katto on päästänyt vedet 
sisään. Katsastuskin oli jäänyt tekemättä. 
Siinä hetken pähkäiltyä ja saatuani hin-

nan sopivaksi piti etsiä jokin tapa päästä 
Ouluun. Joten seuraavalle päivälle vaan 
junalippu Ouluun ja myyjän kanssa sovin, 
että hän hakee minut juna-asemalta.

Grand Hotelin kunto
ei yllätä
Paikan päälle saavuttaessa Grand Hotel 
oli ulkoisesti juuri siinä kunnossa kuin 
myyjä sanoi ja sisältä myös. Kosteutta oli 
hieman suuremmilla alueilla mitä myyjä 
alun perin sanoi, mutta koska kyseessä oli 
kuitenkin kosteusvaurioinen laitos, niin 
mitäs niillä on väliä. Kaiken joutuu kui-
tenkin korjaamaan. Ei muuta kuin tehtiin 
kaupat. Tarrakilvet kiinni ikkunoihin ja ei 
muuta kuin kohti etelää. Myyjän puheis-
ta päätellen Matkaajalla ei oltu ilmeisesti 
vuoteen pahemmin ajeltu. Vuoden aikana 
kilometrejä oli tullut joku muutama sata 
ehkä. 

Se on ihan mielenkiintoista lähteä ajele-
maan Oulusta asti etelään autolla, jolla 
katsastus ei ole voimassa ja jolla ei ole pa-
hemmin edes ajeltu. No jarrut tuli kokeil-
tua, että ne toimii. Reissun aikana huo-
mio kiinnittyi melkoiseen savupilveen, 
mitä se laitos päästi. Kierroksia ei voinut 
nostaa kuin max 2300, jonka jälkeen kyt-
kin alkoi luistaa. Mittariston valot eivät 
toimineet, eikä lämpö tai polttoainemit-
tari toiminut. Joten pieniä ongelmia he-
ti alkuun etelään päin ajaessa. Onneksi 

mukana oli tabletti, minkä virittelin ko-
jelaudalle hoitamaan mittariston virkaa. 
Näki nopeuksia ja ajettuja kilometrejä. 
Luuri hoiti navigaattorin virkaa. Koska 
polttoainemittari ei toiminut, eikä ollut 
mitään tietoa miten paljon laitos kuluttaa, 
niin päädyin tankkaamaan sitä n. 300 km 
välein. Koska myöskään kierroksia ei 
saanut koneeseen kunnolla, niin maksi-
minopeus oli 80 km/h vauhti jota pääsi 
eteneen. Yleensä vauhtia oli 70 km/h ver-
ran. Ylämäessä sitten mentiin jo melko 
mateluvauhtia. Vaikka kuinka oli aamusta 
jo 7-aikaan lähtenyt liikenteeseen junal-
la, niin vähän alle puolivälin etelään päin 
suunnatessa kello oli jo 12 yöllä. Mutta 
kun on matkailuauto alla, niin siellähän 
voi kätevästi nukkua. Viime kesä ei ollut 
kovin lämmin, joten yöksi piti saada hie-
man lämpöä. Grand Hotel on varustettu 
paljon kehutulla Alden nestekiertoisella 
lämmityksellä. Itsellä ei vaan ollut hajua-
kaan miten koko laitos toimii. Ohjekirjaa 
yritin lukea, mutta ei kyllä Alden salat 
auennut. Joten ilman lämmitystä mentiin 
ensimmäinen yö. Kovin kehuttava yö se ei 
ollut, koska reissuun olin lähtenyt pelkkä 
T-paita päällä ja farkut jalassa. Oli pik-
kusen kylmä yö, joten matka jatkui parin 
tunnin yöunilla.

Vanhan Matkaajan kunnostusta

Onnesta soikeena Grand Hotellin kanssa, tästä se projekti alkaa.

Alde, tuo kumma kapistus ensikertalaiselle

Kuvassa näkyvät puuosat meni vaihtoon. Kuvasta 
näkee myös vähän rakennetta pellin alta.Hieman mätää vessan katossa

Mätä runkopuu

osa 1
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Kuntokartoitus aloittaa 
remontin
Kello taisi olla jotain 5-6 luokkaa aamu-
yöstä kun viimein alkoi saapua Tampe-
reen lähellä mökille, missä oli ideana kor-
jata laitetta. Siellä sitä myös pääsi valossa 
tutkimaan paremmin minkä ihanuuden 
sitä olikaan ostanut. Myyjän kanssa kun 
ei tullut siitä oikeastaan mitään muuta 
katsottua kuin kosteusvauriot. Sen verran 
täpinöissäni olin Grand Hotellista. Noh. 
Kaasulaitteet kuitenkin toimi kuten kuu-
lui, paitsi tuo Alde, minkä sielun elämä 
ei itselle kyllä auennut. Sähkölämmitys 
siinä toimi, koska sähkömittari innostui 
oikein urakalla pyörimään kun painoi 
sähkölämmityksen päälle. Muista nap-
puloista ei itsellä ollut hajuakaan mitä ne 
tarkoitti ja mitä ne edes tekee. Tässä koh-
taa olisi Matkaajan pitänyt näyttää ohjei-
taan jollekin kaverille, mikä ei ole Aldea 
koskaan nähnytkään, niin olisi ehkä tehty 
pikkusen paremmat ohjeet. Näin jälkikä-
teen kun tietää miten se toimii, niin ohjeet 
on kyllä ihan selkeät.

Mutta ensimmäinen homma oli korjata 
vuotava katto. Vesi oli tullut sisään il-
meisesti jostain Alden piipun luota, koska 
siellä seudulla katto oli selkeästi kostein. 
Alkovissa ei tuntunut olevan kosteutta, 
joten sen osalta kattoa ei tarvinnut kor-
jailla. Aloittelin hommaa purkamalla ka-
tolta kaikki kaiteet, kuvut sun muut pois. 
Alden piippua en saanut irti millään. Sii-
nä purkaessa alkoi hieman paljastua kuin-
ka reikäinen koko katto oli, joten melko 

selkeäksi tuli heti alkuun, että koko katto 
on tehtävä uusiksi. Alkovin kohdalla ka-
ton pinta oli ihan ehjä. Sisäpuolelta ruu-
vailin kaikki katossa kiinni olevat kaapit 
ja seinät. Alden kohdalla oli kätevästi yksi 
seinä sellaisilla liukukiskoilla asennettu 
paikalleen ja näillä ruuveilla se oli ka-
tossa kiinni. Tämän seinän kun otti pois, 
niin pääsi kohtuuhyvin Aldeen käsiksi. 
Alden piippu aiheutti hieman harmaita 
hiuksia, koska se ei toisiaan tahtonut ir-
rota millään. Joten irrotin piipun suoraan 
siitä Aldesta, leikkasin kattoon kohtuu-
kookkaan reiän ja revin koko piipun siitä 
katon läpi. Selkeästi siinä oli jonkinas-
teinen liitos, minkä pitäisi irrota, mutta 
mikä ei irtoa. Hakkaamaan sitä ei päässyt 
oikein mistään. Lopulta se irtosi kun pari 
päivää sitä oli kostutellut irrotusöljyllä ja 
sitä kuumennettiin liekillä. Se vaan oli 
ruostunut paikalleen. Itse katon leikkelin 
pienempiin paloihin, mitkä sitten revittiin 
irti. 

Kun katto oli irti, niin piti vaihtaa kaikki 
tukipuut uusiin. Niitä irrotettaessa paljas-
tui Matkaajan mielenkiintoinen rakenne. 
Kun Knaussia korjaili, niin siellä tukipuut 
meni lattiasta kattoon asti ja niitä oli n.60 
cm välein tai tiuhempaan. Matkaajassa 
taas seinä on täyttä styroksia. Siellä ei ole 
puutukia. Tukipuu kiertää kaikki ulkolai-
dat ja puu on styroksissa kiinni liimalla. 
Joka tietenkin on irronnut puusta sen sty-
roksin märkyyden takia. Myöskään alku-
peräisessä katossa ei ollut minkäänlaisia 
tukipuita. Se oli pelkkää styroxia koko 
katto. Minkä myötä hieman ihmetytti, 

miten se ylipäätään kesti oman painon ja 
miten Matkaaja mainostaa kattoa aurin-
koterassina missä koko perhe voi ottaa 
aurinkoa. Jos koko perhe tietäisi seiso-
vansa pelkän styroksin varassa korkealla 
katolla, niin jäisi ainakin itseltä auringot 
ottamatta. Onneksi tätä ei tiennyt kun ka-
tolta purki tavaraa.

Alku aina hankala
Mökillä onneksi on melko hyvät puutyö-
välineet. Siellä höyläiltiin oikean kokoista 
rimaa ja ei muuta kuin rimaa kiinni. Täs-
sä vaiheessa varmaan kaikkein järkevin 
tapa olisi ollut korjata myös apukuskin 
puoleinen seinämä, joka oli myös märkä. 
Kuskin puoleinen seinämä ei ollut märkä. 
Mutta into päästä reissuun oli niin suuri, 
että päädyin korjaamaan alkuun vain ka-
ton ja myöhemmin oli ideana korjata sei-
nä. Kun rimat oli hienosti asenneltu pai-
kalleen ja mitat oli suurin piirtein alkupe-
räisen kaltaiset, niin piti alkaa itse kattoa 
tehdä. Alkuperäinen katto oli tehty 3mm 
vanerista, minkä sisällä on 30mm styrok-
sia, päällä 3mm vaneri ja sen päällä alu-
miinipinnoite. Alumiinipinnoitetta etsies-
sä alkoi selvitä, että uutta alumiinikattoa 
ei tule saamaan. Mikään alumiiniin eri-
koistunut yritys ei pystynyt toimittamaan 
220 cm leveää alumiinilevyä. Maksimi 
leveys oli metri. Toki tällä metrin palalla 
olisi voinut sitten päällystää katon poi-
kittain ja sinne olisi tullut saumoja vaan. 
Mutta se olisi ollut melkoinen riski vuoto-
jen suhteen. Päätin tuon katon pinnoitteen 
pähkäilyn jättää myöhemmäksi, jotta saisi 
edes jonkin asteen valmiin katon sinne. 
Kattoa aloin rakentamaan 4mm koivuva-

nerista, minkä päälle tulee 30mm 
finnfoamlevy ja sen päälle 4mm 
koivuvaneri. Joten uusi katto on 
hieman korkeampi kuin alkupe-
räinen. Yhdestä vaneriliikkeestä 
löysin 3mm vaneria, mutta sen 
hinta oli melkoinen verrattuna 
4mm vaneriin. Joten 4mm vane-
ri oli itselle parempi vaihtoehto. 
Finnfoamiin taas päädyin sen 
vedensietokyvyn ja lämmöneris-
tyskyvyn takia. Styroksihan imee 

Alkuperäisen katon purkua

Uusi hieno katto paikallaan, vielä on hieman hommaa jäljella

Hieman on pohjakin rapsakassa kunnossa, 
mutta ei vielä paha

Grand Hotellin vakiovaruste, sähkörappu. 
Joka vielä toimii!
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itseensä kaiken veden, mitä Finnfoam ei 
tee. Joten jos katto jossain myöhemmässä 
vaiheessa alkaa vuotaan, niin edessä ei 
ole täydellinen katastrofi.

Kun foamit ja vanerit oli hankittu, piti 
pähkäillä millä ne kasaa yhteen. Vie-
railtuani useassa eri rautakaupassa niin 
jokaisessa sai vähän erilaiset ohjeet. 
Yhteistä tuntui kuitenkin olevan poly-
uretaanipohjaisen liiman käyttö. No sitä 
löytyi edukkaasti Puuilosta. Päädyin siis 
Bisonin PU D4 liimaan. Kyseinen liima 
levitetään lastalla, osat laitetaan yhteen 
ja puristetaan kasaan. Mökiltä löytyi val-
miiksi kasa puristimia, joten vain liimaa 
tarvitsi ostaa. Sitä taisi lopulta mennä 
7-8 purkkia? Ja se liima turposi todella 
paljon. Mikäli puristusta ei ollut yhtään, 
se turposi sen verran, että mitat alkoivat 
heittää. Osat liimasin niin että ensin lii-
ma vaneriin, foami päälle, minkä pääl-
le toinen vaneri missä on liimaa. Nämä 
puristettiin yhteen. Vanerin päätyihin 
jätettiin hieman varaa, jotta tulevat va-
neri/foamilevyt voidaan liittää toisiinsa 
hieman ristissä, jotta ne tukevat toisiaan. 
Tämä idea toimi kohtuuhyvin. Ainut, että 
osassa levyistä vaneri lähti liikkumaan 
kesken puristuksen. Suosittelen siis jon-
kinasteisen kehikon väkertämistä, millä 
estää ettei vanerit liiku. Kun katto oli pu-
ristettu kasaan ja osat oli liimailtu yhteen, 
piti kattoa alkaa sovittamaan. Kohtuuhy-
vin se sinne sopi. Hieman reunoista ja 
saumoista hiomista ja paklausta.  Kun hi-
onnat oli tehty, tapetoin katon valmiiksi. 
Se oli melko helppo operaatio kun katto 
oli silloin maassa. 

Jokin tässä kohtaa meni pieleen, koska 
kuivuttuaan tapetti oli irronnut näistä va-
nereiden saumakohdista. En tiedä miksi. 
Asia ei tuossa kohtaa voinut vähempää 
kiinnostaa kun into päästä reissuun oli 
niin kova, joten katto paikalleen. Katon 
liimasin puurimoihin kiinni Sikaflex-521 
UV tiivistysmassalla. Tähän päädyin kes-
kusteltuani Sikaflexin edustajan kanssa. 
Katon ja seinien välinen sauma voi kui-
tenkin hieman elää, joten tuo massa ei es-
tä sitä. Polyuretaaniliimalla tuota sauman 
elämistä ei tapahdu, joten vaarana on, et-
tä saumaus pettää. Siihen en ota kantaa 
tapahtuuko tuota elämistä vai ei, mutta 
Sikaflexillä mentiin. Homman kruunasi 
katon läpi poratut ruuvit, millä varmis-
tettiin riman ja katon yhdessä pysyminen. 
Tämän jälkeen katon päällä olevat ruuvit 
pakkeloitiin piiloon. Samalla hiottiin ja 
pakkeloitiin uuden katon levyjen välisiä 
saumoja. Koska Grand Hotellissa katto 
jatkuu hieman perässä alaspäin, tein tä-

män peräosan yli jääneestä katonpalasta. 
Se toimi yllättävän hyvin vaikka sitä en 
alun perin edes suunnitellut niin tekeväni. 
Mutta juuri sopiva pala sieltä jäi yli.

Tarvikkeiden saanti-
ongelmat jatkuvat
Lopulta kun katto oli paikallaan ja se oli 
paklattu ja hiottu tasaiseksi, oli aika pin-
noittaa katto. Alumiinipinnoite ei tullut 
kysymykseen. Aivan liian kalliiksi menee 
touhu kun sitä olisi pitänyt tehtaalta tila 
tonnin rulla saman tien. Enkä olisi tar-
vinnut kuin 6m alumiinia. Myöhemmin 
selvisi kyllä, että sitä alumiinia saa esim. 
Helsinki Caravanilta, mutta silti se alu-
miinilevy on aivan liian kallista. Kattoon 
pinnoitus olisi tullut kustantamaan yli 
1000€. Saatavilla oli myös valmista lasi-
kuitupinnoitetta. Sitäkin löytyi Helsinki 
Caravanilta. Mutta se oli vielä hieman 
kalliimpaa, joten unohdin senkin. Hie-
man googlettelua ja löysin Raptor- nimi-
sen lavamaalin. Jonka luvattiin kestävän 
ilmeisesti ydiniskua vastaavan osuman. 
Hehkutus oli suurta. Sillä pystyi myös ko-
ko auton tarvittaessa maalamaan. Tämän 
kanssa taas törmättiin kyseistä maalia 
myyvien liikkeiden todella nihkeään asia-
kaspalveluun. Heitä ei voinut vähempää 
kiinnostaa koko asia. Eikä heiltä saanut 
selkeää vastausta sopiiko kyseinen maali 
edes tuohon projektiin. Somesta kun ky-
seli neuvoa, niin päädyttiin lasikuitupin-
noitukseen. Noh. Lasikuidussa ei sinäl-
lään ole mitään ongelmaa. Ainoa, etten 
ole ikinä tehnyt lasikuidulla yhtään mi-
tään. Joten oma kokemus lasikuiduttami-
sesta ei ole kovin kehuttava. Enkä haluaisi 
alkaa kattoprojektia tekemään uudelleen 
sen takia, että sössin lasikuiduttamisen. 

Otin seuraavaksi yhteyttä erilaisiin rau-
takauppoihin ja maaliliikkeisiin. Kerroin 
mitä olen tekemässä ja haluaisin jollain 
maalilla pinnoittaa katon niin, että se kes-
tää asuntoauton katolla ympäri vuoden. 
Nihkeästi jälleen kerran vastailtiin. Koska 
vain kaksi liikettä vastasi kyselyyn. Il-
meisesti firmoilla menee niin hyvin, ettei 
asiakaspalveluun kannata panostaa pät-
kääkään. Lopulta päädyin RTV-yhtymän 
ideaan. Eli ideana oli käyttää venemaale-
ja. Ensin pohjaan vedettiin pari kerrosta 
Adherpox-nimistä 2-kompponentti poh-
jamaalia. Tämä päällystettiin Unigloss-
nimisellä pintamaalilla pariin otteeseen. 
Näin katolla pitäisi olla neljä kerrosta 
maalia. Tietääkseni kukaan ei ole tällaista 
maalipinnoitetta käyttänyt asuntoautossa. 
Tuon haittapuoli on, että katto pitää 2-3 
vuoden välein maalata uudelleen. Kevyt 
pinta hionta ja uusi maalikerros tuota 
Unigloss-nimistä maalia. Tässä välissä pi-
tää kyllä kehua Petikon RTV-myymälää, 
mistä nuo maalit ja asiantuntevat neuvot 
sain. Normaalisti heille ei voi palautel-
la maaleja. Mutta tässä tapauksessa kun 
maalin määrä oli hieman epäselvää, niin 
sovin heidän kanssa, että ylimääräiset 
maalit saa palauttaa ilman mitään extra-
maksuja. Lisäksi heiltä sai kaikki tarvit-
tavat hienot hiekkapaperit sun muut mitä 
projektissa tarvitsi. Löytyi sieltä sopivasti 
alennustakin maaleihin, vaikka en sellais-
ta edes kysynyt. Pätevää kun yhden ka-
ton alta saa kaiken. Varauduin hommaan 
tuplamäärällä maalia mitä olisi kuulunut 
mennä, koska Grand Hotel sijaitsi mökillä 
ja sieltä on pikkusen matkaa lähteä kaup-
poihin ostamaan lisää maalia ja usein käy 
vielä niin, että kaupat ovat jo kiinni kun 
sinne pitäisi päästä. Loppupeleissä maa-
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lia kului juuri sen verran mitä myymälän 
asiantunteva kaveri sanoi, että sitä me-
nee. Pinnasta ei ihan heti erota, että se on 
maalattu. Joten tämän suhteen homma on 
täydellistä. Ainoa mikä jää paistamaan on 
takaosan kulman saumat. Meinasin vielä 
keväällä yhden kerran maalata katon ja 
samalla fixailen nuo saumat paremmin 
jemmaan. 

Kustannukset alhaisia
Mitä tuo katon maalaus sitten maksoi? 
Maalit levitettiin telalla. Ruiskua oli-
si voinut käyttää, mutta koko auto olisi 
pitänyt suojata. Tela oli helpompi tapa 
levittää maalia kun joka paikkaa ei tar-
vinnut suojaa. Lopullinen kustannusmaa-
lauksesta kaikkineen hiomapapereineen, 
maaleineen ja teloineen oli n.150 €. Eli 
mikään kovin kallis tuo pinnoitus ei ole. 
Kun katto pitää maalata 2-3 vuoden pääs-
tä uudelleen niin purkki Unigloss-maalia 
maksaa n. 20 €. Yhdellä purkilla saa koko 
katon maalattua.

Kun katto oli maalattu ja se oli täysin kui-
va, niin ei muuta kuin reunoihin alumii-
nilistat paikalleen. Listan alle tuli kumi, 
joka osasta kohtaa oli hieman hauras-
tunut. Uutta aluskumia en mistään löy-
tänyt. Voi olla, että sellainen on jostain 
saatavilla. Katolle laitoin ensin maalarin 
teippiä listan viereen alueelle mihin en 
halua butyylimassaa. Sen jälkeen kumin 
alle vaan reilulla kädellä butyylimas-
saa. Tähän hommaan muuten suosittelen 
hankkimaan IKH:sta paineilmakäyttöisen 
silikonipistoolin. Helpottaa hommaa huo-
mattavasti kun ei tarvitse kokoajan puris-

tella butyyliä purkista. Riittää kun pai-
naa liipaisinta vaan niin paineilma hoitaa 
homman. Eikä se ollut edes kallis. Mutta 
butyylin päälle tulee tosiaan tuo kumi-
tiiviste, jonka päälle tulee alumiinilista. 
Alumiinilista taas ruuvataan lopuksi kat-
toon kiinni. Seuraava operaatio oli tehdä 
kattoon ilmanvaihtoreiät. Ne oli helppo 
operaatio ja reilusti butyyliä vaan väliin 
niin ei vesi pääse katon läpi. Lopuksi Al-
den savupiipulle reikää. Se oli hieman 
haastavaa, kun yläpuolelta et tietenkään 
näe missä se pannu on. Joten porasin ala-
puolelta pienen reiän ylöspäin ja sen jäl-
keen ylhäältä isoa reikää alaspäin. Idea oli 
myös korvata piippu kokonaan uudella, 
mutta se ei ollut mahdollista. Varaosaa ei 
ole saatavilla, eikä mikään korvike oikein 
kelvannut hoitamaan hommaa. Sitä kyllä 
selviteltiin Helsinki Caravanin kanssa to-
vin aikaa, mutta ei löytynyt vaihtoehtoja. 
Joten vanhalla mennään. Koska vanha 
piippu oli ilmeisesti juurestaan vuotanut 
vesiä sisään, niin piippua kiinnitettäessä 
käytettiin extrapaljon butyyliä, estämään 
mahdollinen vuoto. Tiivistin lisäksi pii-
pun hattuakin, jotta sieltä ei pääsisi mis-
sään välissä vettä valumaan sisään.

Näin vanha katto on heivattu mäkeen 
ja se on korvattu uudella katolla, jonka 
loppukustannus kaikkineen roippeineen 
on n.500 € luokkaa. Itse remontointi ei 
ole kallista, vaan se aika mikä remonttiin 
kuluu, on melkoinen. Itsellä oli ideana 
tuo tehdä kesäloman aikana, koska eihän 
kesälomalla koskaan kenelläkään mitään 
tekemistä ole. Mutta ei ihan kesäloma riit-
tänyt projektille. Syksyllä kuitenkin loka-

kuussa päästiin Grand Hotellilla reissuun. 
Ainut vuoto paikka löytyi alkovin sivus-
ta, missä alumiinilista oli hieman nousut 
ylös ja vesi pääsi suoraan kyljestä sisään. 
Alkoviin en ollut mitään korjauksia teh-
nyt, joten varmaan alumiinilista oli tuon 
rempan myötä hieman noussut? No sekin 
tuli fixattua ja vuoto loppui. 

Kevättä odottaen
Talven Grand Hotelli on seissyt pihassa. 
Sieltä on katolta poisteltu lumia. Ideana 
oli suorittaa sille heti kunnon extreme-
testi miten katto kestää säänvaihteluita. 
Toistaiseksi näyttää hyvälle. Pinta ei ole 
halkeillut mitenkään, eikä sisälle ole tul-
lut mistään vettä. Joten hyvälle näyttäisi. 
Talven osalta on paljastunut, ettei Grand 
Hotel todellakaan ole kovin lämmin. Asi-
aa ei tietenkään auta märkä styroksi, joka 
jäätyy. Mutta ovi falskaa lämpöä ja sama-
ten ohjaamon välinen väliseinä falskaa 
myös lämpöä huolella. Näiden osalta oven 
styroksit vaihdetaan foamiin ja tiivisteet 
uusitaan oveen. Eiköhän se sillä korjaan-
nu. Ohjaamon osalta pitää vähän selvitellä 
kuinka sitä saisi vähän tiivistettyä. Nyt 
siellä on selkeitä rakoja ohjaamoon.

Seuraavaksi odotellaan kevättä ja pääs-
tään kylkien kimppuun. Ideana on kylkiin 
vaihtaa styroksit finnfoam- eristeeseen. 
Samalla visiona oli tehdä nestekiertoi-
nen lattialämmitys, 270w aurinkopaneeli 
odottaa myös asennusta. Paneelin osalta 
ideana on, ettei Grand Hotel kaipaa sen 
jälkeen tolppasähköä. Alkuperäiset kattoa 
kiertäneet kattotelineet on myös kiinnit-
tämättä. En vaan tiedä asennanko niitä 
ollenkaan, koska itsellä ei ole niille mi-
tään tarvetta. Lisäksi ne pitäisi ruuveilla 
kiinnittää ja haluaisin katon olevan mah-
dollisimman vähän ruuvailtu, jotta vesi ei 
tule läpi. Tarrasarjaa pitää myös hieman 
selvitellä. Sellaistahan ei ole olemassa. 
Mutta haluan sinne alkuperäisen näköi-
set Grand Hotel- tekstit. Tuo on projektina 
sen jälkeen kun eristeet on vaihdettu ja 
olen saanut auton maalattua kokonaan uu-
siksi. Itse tekniikan osalta alkaa myös olla 
haastavaa saada varaosia. Ratkaisin asian 
niin, että ostin varaosiksi vuoden 1995 
VW LT 35 kevytkuormurin. Kyseessä on 
näitä viimeisimpiä vanhakoppaisia LT:tä. 
Eli varaosien saanti on ainakin turvattu.

Eli pientä projektia Grand Hotellin paris-
sa on tiedossa. 

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Vantaan Tallilla

Rapukekkerinyyttärit
29.9.2018

Tervetuloa!

Treffitoimikunta
Kiitos Helsinki Caravan Oy:lle neuvoista ja 
osista.
Kiitokset myös RTV Petikko Oy:lle hyvistä 
neuvoista.
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Sitä mukaa kun matkailuvaunut alkoivat 
yleistyä 1960-luvulla, yleistyivät myös 
puheet kesä-, välikausi- ja talvivaunuista 
tai vaunuista jotka sopivat ympärivuoti-
seen käyttöön. Viimeksi mainitut tulivat 
myös monien vaunujen mainosteksteihin 
ja myyjien puheisiin vaikka useimmat 
keskieurooppalaiset vaunut ei sellaisiksi  
mitenkään suomalaisissa oloissa riittä-
neet. Mutta oli myös yksi merkki, josta 
annettiin heti oikea kuva, Sprite. 

Ensimmäiset Sprite 400-, Alpine- ja 
Musketeer-vaunut tulivat Helsingin Me-
ritullintorilla entisen Shell-jakeluaseman 
tiloissa toimivan yrityksen pihaan vuon-
na 1962. Täällä vaunuihin kiinnitettiin 
roiskeläpät, maalattiin painonumerot 
kylkeen ja meistettiin valmistusnumerot 
runkoon suomalaisten määräysten mu-
kaan. Lisättiinpä myös eristämättömän 
pohjan alle styroxlevyjä!  Maahantuonnin 
oli käynnistänyt yksi merkittävimmistä 
uranuurtajista matkailuvaunualalla, va-
ratuomari Erkki Vairimaa. Hän oli ot-
tanut vuonna 1960 Työterä Oy -nimisen 
metallialan maahantuontiyrityksensä 
tuontiohjelmaan myös matkailuvaunut. 
Vuosina 1962–1965 Sprite-tuonti oli vielä 
vähäistä mutta vilkastui vähin erin. Esi-
merkiksi huhtikuusta 1976 helmikuun 
1977 loppuun ensirekisteröitiin 449 Sprite 
-vaunua, joka oli kokonaismäärästä 19 %. 
Vain enemmän rekisteröitiin Solifer -vau-
nuja, 616 ja 26%.  Soliferin pitkäaikainen 
myynti- ja markkinointipäällikkö Hannu 
Lehtimäki muistaa hyvin kuinka juuri 
noina vuosikymmeninä Solifer- myyjät 

ottivat selvästi eniten vaihdossa juuri 
Sprite-vaunuja. ”Spriten avulla suomalai-
set innostuivat käyttämään matkailuvau-
nuja ja halutessaan vuoden mittaan käyt-
tää enemmän niitä, ostivat Soliferin!”.

Vairimaan perheen 30-vuotinen toiminta 
matkailuajoneuvoalalla oli monessa mie-
lessä pioneerityötä.  Myös rouva Tellervo 
ja myöhemmin poika Ilkka olivat useita 
vuosia vahvasti mukana yrityksen toi-
minnassa.  Muutettiin vaunuja paremmin 
vastaamaan suomalaisten odotuksista, 
rakennettiin piirimyyntiverkosto, käyn-
nistettiin huoltopalvelut jne. Vairimaat 
eivät itse tätä sanoneet, mutta olen itse 
monasti todennut, että juuri Sprite nosti 
lukemattomat perheet teltasta vaunuun. 
Sprite -mallisto antoi kohtuuhintaisen 
mahdollisuuden hankkia ensimmäisen 
kosketuksen helpompaan matkailuun ja 
mukavampaan leiriytymiseen. 

Kolme keskeistä tekijää 
siivittivät  menestystä
Spritet olivat kevytrakenteisia kokoon-
sa verrattuna, joten ne sopivat hyvin 
1960-1970 -luvuilla suomalaisten käy-
tössä olleiden pientenkin perheautojen 
vedettäviksi. Spritet olivat kohtuullisen 
varustuksensa takia edullisia hinnal-
taan, varsinkin pohjoismaisten vaunu-
jen hintoihin verrattuina. Kolmanneksi 
niitä markkinoitiin ja myytiin asianmu-
kaisesti. Aluksi kesäkäyttöön sopiviksi, 
myöhemmin, muun muassa eristysten 
ja lämmityslaitteiden parantamisen sekä 
kaksinkertaisten ikkunoiden myötä käy-
tettäviksi pääsiäisestä lokakuulle, jolloin 

niitä voitiin kutsua välikausivaunuiksi. 
Keskustelimme useaan otteeseen näistä 
nimityksistä ja yleensäkin markkinoin-
tiviestinnästä juuri Erkin kanssa. Hän 
halusi aina antaa myymistään vaunuista 
oikean kuvan.

Sprite-mallistosta tuotiin Suomeen kol-
mea perusmallia.  Pienin oli malli 400, 
seuraava oli Alpine, joka oli eniten myyty 
malli 1960 -luvulla ja suurin  Musketeer.  
Kaikkiaan vuoden 1969 lopussa oli rekis-
teröitynä  629 Sprite-vaunua, eniten yhtä 
merkkiä meillä. Sprite säilytti hyvin ase-
mansa vielä 1980-luvulla, vuonna 1983 
sitä oli luvulla 4835 toiseksi eniten rekis-
teröitynä.  Hyvä sija, 4., merkillä oli vielä 
vuonna 2014, rekisterissä 4056 vaunua ja 
osuus vaunukannasta 6 prosenttia, vuo-
den 2015 lopussa rekisterissä oli 4022 ja 
osuus edelleen tuo 6 prosenttia. Pienintä 
Sprite -mallia Cadet ei tuotu Suomeen, ei 
myöskään suurinta Major -mallia. 

Perheen koeajossa Sprite 
Alpine S vuonna 1967
Kesällä 1967 tehdyn koeajon aikana oli 
helppo kiitellä sisätilojen suunnittelun 
yksityiskohtia. Ne osoittivat, että Sprite-
tehtaan 21.000 vaunun vuosituotannon 
takana oli todella paljon vaunujen käyt-
tökokemusta. Kiitosta saivat vaunujen 
sisätilojen käyttökelpoisuus. Erityisesti 
säilytystilat, kuten vuoteiden alla olevat 
vetolaatikot. Ja keittiöpöytä, jonka lieden 
alla oli paahtoalusta. Tosin tiskialtaan 
päältä käännettävä pintalevy kääntyi 
suoraan ulko-oven eteen. Kiitosta sai 
Morco -säteilylämmitin, joka  otti myös 
lämmitettävän ilmaa suoraan ulkoa. Sei-
nissä oli 25 mm:n styroxeristys, lattiassa 
sitä ei ollut. Vaunun kalusterakenteet ja 
muukin sisustus toisaalta osoittivat, että 
ne on tehty pääosin sileitä teitä ajatellen. 
Suomalaisilla kuoppaisilla sorateillä oli 
odotettavissa ongelmia. Heikkoja kohtia 
löytyi muun muassa saranoissa ja sal-
voissa. Vaarassa olivat myös sinänsä vie-
hättävien kaasulamppujen tärinälle alttiit 
”liekkisukat”.  Koeajojuttumme päätyi 
toivomaan huomattavasti tukevampaa 
rakennustapaa. Käyttäjän tueksi jäi tosin 
harvinainen kahden vuoden takuu. En-
simmäisen Alpine -koeajon  juttu julkais-
tiin Tuulilasissa 2/1969.
Sprite Alpine S 1969: Pituus 4,8 m, oma-
paino 590 kg ja hinta 5.600 mk (= 8.288 e).

”Toimiva matkavaunu”
Kuusi vuotta edellisestä Alpine -koeajos-
ta ei muuttanut ensivaikutelmia. ”Sprite 
on tehty keskieurooppalaisten autojen 

Kesävaunujen suursuosikki Sprite

Oi niitä aikoja ...
Pelle Lönnbergin Sprite Musketeer 1969. Musketeer tuli tutuksi suomalaisille etukaton pai-
nanteesta. Sen tarkoitus oli vähentää etupään ilmanvastusta ja varmaan se niin tekeekin - 
edelleen. Etulaatikkoa ei ole,  mutta hyvä kiinnitysalusta kahdelle 11 kilon kaasupullolle. 
Läpinäkyvyys on hyvä Pellen suuren Buickin korkealla olevasta sisäpeilistä. Buickin leveys 
on 1,95 metriä, joten Musketeerin leveys, samoin 1,95, ei vaadi pitkävartisia lisäpeilejä.
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perässä vedettäväksi matkamajoiksi, ei 
korvaamaan pohjoismaista kesämökkiä. 
Toimivuus näyttää olevan tehtaan tavoit-
teena. Ja siinä on onnistuttu.”
Seinien eristykseen, 2,5 cm:n lasivillan 
lisäksi on nyt lisätty sentin paksuinen 
vaahtomuovilevy. Lattiassa on tuon lasi-
villan suojana muovikalvo. Lahden takaa 
Ruotsista oli jo tuolloin kuultu tuomio la-
sivillasta eristeenä: huonoin. Vasta tässä 
jutussa kerroin, että vuoden 1967 koeajon 
keskeytti oikosulku vaunun alla. ”Pyörien 
sinkoamat kivet murjoivat alustassa roik-
kuvat sähköjohdot.” Roikkuivat vuonna 
1973 edelleen!  
 
Tässä Alpine C:ssä oli jo pesuhuone, to-
sin pieni sekin. Tilaa riitti juuri ja juuri 
peseytymisiä, niiden tarvikkeita ja pie-
nen kemssan käyttöä varten. Erityisesti 
lapsiperheille erinomainen tilalisä tuon-
aikaisia leirintäalueitten puusee/WC -ti-
loja ajatellen.  Puutteellista ilmanvaihtoa 
olimme jo ehtineet moittimaan monessa 
vaunussa, Alpinessa oli hienosti kuusi ai-
na avoinna olevaan ilmanvaihtoaukkoa, 
näiden lisäksi omat aukot jääkaappia ja 
lämmitintä varten. Koska noita kuutta ei 
voinut sulkea ajonkaan ajaksi, oli toisaalta 
Suomen sorateillä pölyn sisääntulo kiu-
sallisen runsasta. Tämäkin koeajojuttu 
päätyy toteamukseen: ”Kaikki osat tun-
tuivat kuuluvan vaunuun, mutta niiden 
kiinnittämisessä ja yhtyeensovittamisessa 
kohdalleen on joskus paljonkin toivomi-
sen varaa. Tämä koskee lähinnä sisätilo-
ja.”
Sprite Alpine C 1973: pituus 4,8 m, oma-
paino 590 kg, hinta 7.780 mk (= 8.791 e), 
jääkaappi 860 mk (972e) . OBI -etuteltta 
mallista riippuen 728 – 1.305 mk (823 – 
1.475e).

”Suomen suosituin kesä-
vaunu” 
 ”Miksi maksaisit tuhansia markkoja 
enemmän vaunusta, jota aiot käyttää vain 
kesäkuukausina? Miksi maksaisit paljon 
rahaa talvivarustuksesta, joista sinulla ei 
olisi koskaan hyötyä?  Kaiken sen rahan, 
minkä säästät Spriten ostaessasi, voit 
käyttää tehdäksesi lomistasi kiintoisam-
pia ja unohtumattomampia. ” Näin luki 
Sprite Musketeer CD:n esitteessä vuonna 
1977.  Varsin rehellistä tekstiä!  

Musketeer nousi myös suosituimmaksi 
Sprite-malliksi. Verrattuna Alpine-mal-
liin se oli puoli metriä pitempi, 80 kiloa 
painavampi ja 1,8 neliömetriä tilavampi. 
Keskimäärin se maksoi 1500 mk (945e) 
enemmän.  Kirjoitin Tekniikan Maail-
massa 11/1977 julkaistuun koeajokäyttö 
-juttuun muun muassa nämä väliotsikot: 
”Lapset saavat nukkua makuuhuoneessa. 
Liekinvarmistimet puuttuvat. Pesuhuone 
on viittä vaille valmis. Valoa ja valoisuut-
ta riittää. Tehokas Trumatic pitää lämpi-
män.”

CD -mallin suosittu yksityiskohta oli 
tosiaan tuo lastenhuone sen etuosassa. 
Päivisin oli pöytätilaa runsaasti ja yöksi 
sijattavissa kaksi 122 cm:n vuodetta tai 
yksi 189 cm:n vuode kahdelle. Väliovi oli 
käytettävissä öin ja päivin. Täältä löytyi 
myös yksi harvinaisuus keskieurooppalai-
sessa vaunussa noina aikoina: vuodevaa-
telaatikoissa oli välipohjat ja selkänojien 
takana rako. Vaunujen sisälämpö pääsi 
kiertämään istuimet ja vuoteet.
Vaunun etulaatikkoon sai ostaa 20-litrai-
sen vesisäiliön 25 markalla (15,75e). Vettä 
molempiin altaisiin sai sähkökatkaisijaa 
jalalla painaen. Pesuhuoneesta puuttuivat 

yläkaappi ja hylly sekä ripustuskoukut. 
Tilaa riitti myös kemssan käyttöön kun-
han nosti pesualtaan ylös. Ilmanvaihto-
aukkojen puute yllätti, kattoluukussa oli 
vain ohuet raot. Valoisuutta riitti seitse-
män ikkunan, kattoluukun sekä kahden 
loisteputken ja hehkulampun avulla. 
Verkkovirran sisäänotto puuttui, mutta 
yllättäen sitä varten katossa oli jo johdo-
tus valmiina!
Trumaticin lämmittimen (3,6 kW/3075 
kcal) teho varmaan riitti myös pitemmäl-
le syksyyn mutta hehkutti lämpöä vain 
yhdestä pisteestä, joten lämmön jakautu-
minen vaunussa oli kyseenalaista. Las-
tenhuoneen ovi piti olla auki koko yön. 
Lasivillaeriste 2,5 cm:n paksuudelta sei-
nissä ja katossa oli ennallaan, lattiaan oli 
jo saatu vaahtomuovi, sekin tosin vain 2,2 
cm:n paksuudelta. Ikkunat olivat kaksin-
kertaiset ja kumitiivisteillä.

Kolmannen Sprite-koeajon jälkeen tote-
sin, että työn viimeistely näissä vaunuissa 
on mielestäni parantunut vuosien mittaan, 
samoin heikkorakenteiset yksityiskohdat 
ovat vähentyneet - joskin yhtä ja toista 
toivomista vielä on. Kehotin myyjiä va-
roittamaan käyttäjiä etteivät remppaisi 
kansia, luukkuja ja suojuksia kovin voi-
makkaalla kädellä.  Musketeer on Ca-
ravans International -konsernin Sprite 
-tuote: tarkoituksenmukaisesti varustet-

Tämän Sprite Alpine C:n  koeajo  kesällä 1973 oli 34. koeajomme ja tavallista pitempi. Koeajon jälkeen vuokra-
simme Alpinen ja kävimme perheen kanssa Brittein Saarilla. Neljä viikkoa ja 4500 kilometriä kertoivat enemmän 
kuin viikon normaali koeajo. Juttu julkaistiin Tuulilasissa 8/-73. Kuva Vesa Klemetti.

Kiitosta sai Musketeerin pohjoismaiseen korkeuteen 
(96 cm)  nostettu keittiöpöytä. Moitteita sai liesi, jos-
ta edelleen puuttuivat liekinvarmistimet. Tuolloin ei 
niitä vielä Suomessa vaadittu mutta lakia oltiin tuol-
takin kohdin juuri vuonna 1977 säätämässä tärkeänä 
turvallisuuden varmistajana. Sen sijaan Electroluxin 
uudessa 60 litran kolmineuvoisessa jääkaapissa oli 
uudenmallinen liekinvarmistin. Käyttöpainike pon-
nahti selkeästi ulos jos ja kun liekki sammui.  Pöydän 
molemmat kannet sai lukittua joko ylös tai käännettyä 
sivuille, jolloin työskentelytilaa tuli runsaasti.  Kuva 
Yrjö Puuperä.
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tu, kevyt ja hinnaltaan edullinen. Kevyt 
ja halpa saattaa myös usein olla heikko. 
Tämän koekäyttömme aikana tästä Mus-
keteerista löytyi heikkoja yksityiskohtia 
varsin vähän. 
Sprite Musketeer CD, 1977: pituus 5,3 m. 
omapaino 670 kg, hinta 16.420 mk (10.345 
e) , OBI-teltat 1330 – 2.635 mk (838 – 
1.660 e) , tv-antenni asennuksineen 300 
mk (189 euroa).

Tiivis kesävaunu yhä käytössä
Purjelentoa harrastava Kai Arppe os-
ti Sprite Musketeer -vaunun vuonna 
1969.  Nousuja ilmaan oli muun muassa 
Nummelasta. Musketeer tarvittiin tuki-
kohdaksi ja yöpymispaikaksi. Se toimi 
hyvin ja vieraaksi vaunuun Kai kutsui 
usein myös toisen purjelentäjän, Pelle 
Lönnbergin. Vuonna 1972 Musketeer 
vaihtoi omistajaa ja uudeksi tulikin Pelle. 
Hän veti vuoden 1949 Buick Eight Super 
Sedanillaan vaunun kotipihaan Espoon 
Uusmäkeen. Samaisen Buickin perässä 
Pelle on sitten vetänyt Musketeeria vuo-
sina 1972 – 2017 lukemattomia kertoja 
myös Nummelaan. Buickilla hän on aja-
nut muutenkin, siten että mittarissa on 
nyt 784.000 kilometriä.  Tärkeäksi vau-
nun käytössä ovat tulleet myös kesät.  Es-
poon Sommarössä on suvun kesämökin 
pihalle hyvä ollut ajaa Musketeer Pellen 
ja perheen omaksi kesämökiksi.

Musketeer on 45 vuoden aikana vastan-
nut odotuksia niin asumuksena kesästä 
syksyyn ja perässä vedettävänä. Vuosien 
aikana vaunun alkuperäisyys on säily-
nyt erittäin hyvin.  Pelle kiittelee keit-
tiöpöydän toimivuutta sekä etupäädyn 

Alpine S -mallin tilankäyttö 1960 -luvulla oli varsin mielenkiintoinen. Se tarjosi muun muassa yhdelle aikuiselle 
tai kahdelle lapselle mittavan erillisvuoteen, jonka yläpuolelle oli kiinnitettävissä samanmittainen lisävuode. 
Tässä tilassa oli oma pöytä ja tila oli eristettävissä väliverholla.  Pesuhuonetila - tässä kokoluokassa tosi har-
vinainen tuolloin! - oli tyhjä ja pieni. Ovi oli kätevästi kaksinkertainen laskosovi, toinen puoli kääntyi auki ja tilaa 
tuli lisää käyttää jälkiasennettavaa pesuallasta ja sen alla säilytettävää kemssaa. 

sijausmahdollisuuksia tarvittaessa joko 
poikittaista pari- tai kahta pitkittäistä eril-
lisvuodetta varten. Takana on pitkittäis-
vuoteen yläpuolella omassa kotelossaan 
lisävuode, josta saa lapselle turvallisen 
makuupaikan. Vaunun toista komeroa ei 
ole sisustettu pesuhuoneeksi vaan sekin 
on jäänyt säilytystilaksi.
Musketeerin alustan Pelle on hiekkapu-
haltanut ja maalannut erikoismaaleilla 
kerran vuonna 1975. Ulkopinnan hän on 
maalannut kahdesti, molemmilla kerroilla 
tarkoin noudattamaan alkuperäisiä sävy-
jä.  Ikkunoiden muoviset puitteet hän on 
vaihtanut alumiinisiksi, paitsi keittiön ik-
kunassa. Myös kattoluukun puite on nyt 

kuminen. Renkaat on vaihdettu kolmes-
ti, ei kulumisen vaan kuivumisen takia. 
Keulan alapelti on pysynyt ehjänä. Eniten 
Pelle kiittelee kattoa: se ei ole vuotanut 
mistään näistä 45 vuodesta. Musketeer 
on ollut aina ulkona, myös talvet. Toinen 
hyvä ominaisuus on ollut vaunun keve-
ys, se jää alle 750 kiloa, joten vuosittaista 
katsastusta ei tarvita.

TEKSTI JA KUVAT: ANSSI SIUKOSAARI, SF-C 79

Lisää alan kulttuurihistoriasta ja peri-
mätiedosta kirjassa: Anssi Siukosaari: 
Matkailuajoneuvot 50 vuotta Suomessa, 
Alfamer 2015.
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PARHAAT MERKIT
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

ESPOO   TURKU   PORI   TERVAJOKI   KEMPELE   JYVÄSKYLÄ 

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat 
liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja 
Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri 
vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille 
yhteistä: ne näyttävät hyvältä.

Hobby-asuntovaunut ovat 
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

Kaikissa LMC-vaunuissa ja -autoissa on Long Life 
Technologie -korirakenne ja 12 vuoden tiiviysturva.

Koko kansan autokauppaa
Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15 Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), 

matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Helsinki

Rauma

Porvoo

ESPOO 
Koskelontie 21
puh. 020 777 2600

Edustamamme merkit löydätte 
caravan-pisteistämme ympäri Suomen: 
Espoo, Jyväskylä, Kempele, Pori, Tervajoki ja Turku. 
Kun ostat matkailuajoneuvon mistä tahansa toimipisteestämme,
toimitamme sen ilmaiseksi sinua lähimpään myymäläämme.
Rinta-Joupilla on yhteensä 17 toimipistettä ympäri Suomen.
Kysy myös kotiintoimitusta.
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Miten yhdistystemme jäseneksi?

HELSINKI

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

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 010 581 8670

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu  17 € 
Mittarisähkö / kWh  0,28 € 
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.-30.4.) 10 € 
Kuukausimaksu  70 € 
Kevätkausipaikka   190 € 
Kesäkausipaikka  270 € 
Syyskausipaikka   190 € 
Vuosipaikka  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 €
Pesukone/kerta  3 €
11kg kaasupullo  23€

Tapahtumamaksu erikseen

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. 
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 €. 

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Vuoden 2018 Caramba Cup:in avausosakilpailu ajetaan 
lauantaina 5.5.2018 

Järvenpään Kavikan kentällä 
osoitteessa Tempo 4, Järvenpää
Kilpailu alkaa klo 11.00

TERVETULOA KATSOMAAN KARAVAANARIN TAITOAJOA ELI CARAMBAA

Caramba Cup osakilpailussa on kaksi kierrosta, jossa 
kussakin ajetaan kolme kuviota. Kierrosten välissä on tauko, 
jolloin rata muutetaan. Nopein kuljettaja voittaa.

Matkailuvaunuyhdistelmäpuolen puolustava mestari on 
Helsingin yhdistyksen Elis Bussman ja matkailuautopuolen 
puolustava mestari Väst-Nylandin Karl-Olof Grönholm.

Kierrosten välisellä tauolla on mahdollista kohtuuhintaan 
ostaa kahvia ja pientä purtavaa.

Kilpailuun saapuvaa yleisöä muistutetaan ottamaan omat 
tuolit mukaan sekä varautumaan Suomen sääolosuhteisiin. 

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry



Tapahtuma- ja treffikalenteri 2018

TOUKOKUU 5. Caramba Cup osakilpailu I, Järvenpää SF-C Helsinki
 9.  Äitienpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki
 18.-20. Hernerokkatreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
 19. SF- Caravan ry:n liittokokous, Seinäjoki
 23. Helsingin yhdistyksen kevätkokous SF-C Helsinki
 25.-27. Dartstikka-tapahtuma Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 25.-27. Kevättreffit Salakalliolla SF-C Nurmijärvi
 25.-27. Rutusakin Kevätpäivät, Hartola SF-C Rutusakki 
 28. Espoon yhdistyksen kevätkokous SF-C Espoo

KESÄKUU 1.-5. 56. Europa Rally, Njivice, Kroatia
 8.-10. VihtiPark 10 vuotta SF-C Hyvinkään seutu
 9. Kesäpetanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 22.-24. Juhannustreffit Sydänlammella SF-C Keski-Uusimaa

HEINÄKUU 8.-14. NCT 2018, Kristinehamn, Ruotsi
 13.-15. Heinähässäkkä / soudut Pääkslahdessa Pääkslahdessa
 27.7.-4.8. 87. FICC Rally, Paar am Glien, Saksa
 27.-29. Rantatreffit VihtiParkissa SF-C Hyvinkään seutu

ELOKUU 3.-5. Lasten tapahtuma Pääkslahdessa Pääkslahti
 17.-19. Possutreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
 24.-26. Musiikkitreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

SYYSKUU 4. Rannaltaongintakilpailu, Vuosaaren Uutela SF-C Helsinki
 7.-9. Sääksin säpinät, Sääksi SF-C Hyvinkään seutu
 14.-16. Rannaltaonginta Pääkslahdessa Pääkslahti
 15. Syyspetanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 28.-30. Raputreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 28.-30. Syystreffit SF-C Hankoniemi / Hangöudd

LOKAKUU 5.-7. Running Dinner- tapahtuma Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 22. Espoon yhdistyksen syyskokous SF-C Espoo
 26.-28. Valojuhlat Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 26.-28. Kauden päättäjäiset Pääkslahdessa Pääkslahti

MARRASKUU 2.-4. Halloween-treffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 7. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki

JOULUKUU 1. Joulujuhla Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 11. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
 31.  Uusi Vuosi Vantaan Tallilla SF-C Vantaa


