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NCT 2018 Kristinehamn
Stadilaiset Fikissä
Sienisatoa metsästä hakemaan

SF-Caravan Espoo r.y.
www.sfcespoo.net
Facebook: SFC Espoo

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

SF-Caravan Helsinki r.y.
www.sf-caravanhelsinki.fi
e-mail: Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
Facebook: SFC-Helsinki

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
Björkroth Paul
0400 421 863
paul.bjorkroth@gmail.com
En Anne
0400 427 413
Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
akettunen65@gmail.com
Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
pihlis@iki.fi
Sippola Risto
045 260 8680
sippola47@msn.com
Muut toimihenkilöt
Talousvastaava
Jäsenkirjuri

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat
alennusta yli 1.500 leirintäalueella 26 Euroopan
maassa. Useat leirintäalueet edellyttävät
matkustajalta jonkinlaista leirintäkorttia.
Leirintäkortilla saa yleensä alennusta leirinnästä,
ja kortin voi jättää pantiksi passin tai henkilökortin
sijasta.

Kortti voidaan kirjoittaa SF- Caravan ry:n
jäsenelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi,
osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi passin tai
henkilökortin numero, 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
postiennakkolla. Postiennakkotilauksissa postikulut
ovat
10 €.
Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

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

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
Pankki DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18
Hallitus 5/2017- 4/2018 Kännykkä
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

Ylikorpi Armi
armi.ylikorpi@gmail.com

Sihteeri:

Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
akettunen65@gmail.com

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

Aho Timo
0400 346 443
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
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Toimitsijat
Jäsenkirjuri:

Kari Koskinen
0400 420 323
koskinenvaunussa@gmail.com
Marko Keränen
0400 961 798
raksa.keranen@luukku.com
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
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

Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

Sisällysluettelo

JULKAISIJAT
Ekaanari
SF-Caravan Espoo r.y.

41. vuosikerta
ISSN 0780-7015

Vankkuri-Uutiset
SF-Caravan Helsinki r.y.

41. vuosikerta
ISSN 0787-8044

Matkueviesti
SF-Caravan Vantaa r.y.

38. vuosikerta
ISSN 0783-1641

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

ILMESTYMISAIKATAULU
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1
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5.1.2018
29.3.2018
24.8.2018
26.10.2018

OSOITTEENMUUTOKSET
Liiton jäsenkirjuri (03) 615 3133
jasenrekisteri@karavaanarit.fi
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Matkailuajoneuvot liikkuivat
ajoharjoittelutapahtumassa
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050 438 5133
kim.saarikoski@welho.com

		Värillinen
Takakansi
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1/4 sivu
87 x 130 mm 200 €
1/8 sivu
65 x 87 mm 130 €
1/8 sivu, vaaka 45 x 210 mm 130 €
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Caramba Cup 2018

Vastaava päätoimittaja
Kim Saarikoski
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PAINOPAIKKA
Grano Oy, Vantaa

Kannen kuva: Vantaan Talli
Henry von Bell

Lehti ei vastaa lehden sivuille kirjoittavien kolumnistien,
kirjeenvaihtajien ja avustajien vapaasti ilmaistuista mielipiteistä.
Artikkeleissa mainitut yhteys-, ym. tiedot on tarkistettu huolella,
mutta emme takaa niiden virheettomyyttä emmekä vastaa
esiintyneistä virheistä. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin
säilyttämisestä tai palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen
oikeuden muuttaa tai lyhentää tekstiä.
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Karavaanarin syystervehdys!
Viime kesänä kirjoitin, että kaikenikäisiä ja - kokoisia matkailuvaunuja ja - autoja on teillä enemmän kuin moneen vuoteen.
Ihailin myös nuorten karavaanareiden innostusta tuunata vanhoja matkailuajoneuvoja. Tuunattuja matkailuajoneuvoja on
tänä kesänä entistä enemmän. Myös Caravanliikkeissä on ollut
selvästi asiakkaina enemmän nuoria.
Matkailuajoneuvotuojat ry:n tilastoista selviää, että toukokuun
loppuun mennessä on Suomeen tuotu 134 matkailuvaunua,
joka on suurin määrä moneen vuoteen. Tehdasvalmisteisia
matkailuautoja on vastaavasti tuotu 198 kpl, mikä on paras
myyntimäärä viimeisen neljän vuoden aikana. Yhteensä
rekisteröitiin tammi- toukokuussa 332 matkailuvälinettä.
(Lähde: Antti Siljamäki
Matkailuajoneuvotuojat ry)

SF Caravan y :n liittokokous järjestettiin 19.5.2018 Seinäjoella.
Liittokokouksessa valittiin liittohallitukseen seuraavaksi
kolmen vuoden jaksoksi Jiri Kattelus, Timo Tarvainen ja Minna
Joensuu. Liittokokous myös poisti ns. kaksoisjäsenyydestä
l i it on jä s e n m a k s u n , jok a
oli aiheut t anut paljon
tyytymättömyyttä.
Seinäjokilaiset olivat
järjestäneet hienot puitteet
liittokokoukselle ja
liittokokoustreffeille. Siitä
kiitos heille.
Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry
Puheenjohtaja

Kokouskutsu

Juhlavuosi häämöttää horisontissa
Tätä kirjoitettaessa on yhdistyksemme 50- vuotisjuhliin aikaa
noin 9 kuukautta. Paljon on tehty, sopimuksia allekirjoitettu
ja muuta puhetta on käyty asian tiimoilta. Paljonhan on vielä
tehtävää mutta uskoisin että olemme valmiita, kun hetki
koittaa.
Juhliemme yhteydessä järjestetään myös liittokokous
vaikkakaan se ei juurikaan näy treffeillämme. Eri aikataulujen
yhteensovittaminen on tietenkin haasteellista, onhan tarkoitus,
että liittokokousväki voi osallistua juhliimme. Koska
liittokokous on Järvenpään keskustassa, pitää sinne järjestää
myös bussikuljetus. Luonnollisesti tätä kuljetusta voivat
käyttää muutkin treffivieraamme.
Tärkeintä juhlissa ovat kuitenkin ihmiset, hehän tunnelman
luovat. Sen v uoksi toivon kin, että mahdollisimman
moni Stadilainen karavaanari suuntaa toukok uussa
Vanhankylänniemeen. Toki ovat kaikki muutkin tervetulleita.
Tämän syksyn tärkein tapahtuma on tietenkin yhdistyksemme vuosikokous. Koska tämä
on syyskokous, käsittelemme
tärkeitä asioita kuten henkilövalintoja ja ensi vuoden budjettia.
Tulkaapa paikalle vaikuttamaan
asioihin tai muuten vaan juttelemaan.
Kim Saarikoski
puheenjohtaja
SF- Caravan Helsinki ry

Kokouskutsu
HELSINKI

SF-CARAVAN ESPOO ry:n
sääntömääräinen

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen

syyskokous

syyskokous

pidetään

maanantaina 29.10.2018 klo 18.00
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pidetään 7.11.2018
kello 18.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,
Mestarintie 2, 01730 VANTAA

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

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 §:n määräämät asiat.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4 § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

Tervetuloa!

SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Terveiset Vantaan Tallilta
Tätä kirjoittaessa kesäinen ilma vaan
jatkuu ja lämpöä riittää. Koko kesä oli
täydellinen lomamatkailuun ja olipa
loma missä kuussa tahansa, niin aurinkoa
ja hellettä riitti kaikille. Yöt olivat niin
lämpimiä, että melkein joka yö nukuttiin
vaunun ikkunat ja kattoluukut auki.
Keväällä pidetty vuosikokous valitsi taas
uuden hallituksen. Kiitos lopettaneille
jäsenille ak tiivisuudesta ja on nea
uusille hallituksen jäsenille. Uskon että
saamme tuoreita ideoita ja ajatuksia
toimintaamme.
Uuden hallituksen kokoonpano löytyy
nettisivultamme http://sfc-vantaa.fi/
hallitus.htm
Pehtorimme Jari Laine lopetti pehtorin
tehtävät ja vaihtoi vaunun Päijänteellä
olevaan vapaa-ajan asuntoon. Kiitos Jari
siitä panoksesta, jonka olet näinä vuosina
antanut Vantaan Tallin sekä yhdistyksen
hyväksi ja tervetuloa takaisin heti kun
siltä tuntuu.

Hallitus päätti jakaa pehtorin tehtävät
kahdelle henkilölle, mikäli sopivat
henkilöt löydetään. Tehtäviä lupautui
hoitamaan Mauri Oinonen ja Jani
Kalliaisenaho.

Nähdään Tallilla,

Mauri toimii hallinnollisena pehtorina
ja hänen vastuullaan on turvallisuus,
isänt äv uorot, kausisopi mu kset,
koulutukset ja rekisterit.
Jan i t a as on tek ni nen pehtor i
ja va st a a Talli n kor jau stoi mest a ,
jätehuollosta, toimii tallitoimikunnan
vetäjänä; talkoot, energia, puut ja kaasun
hankinnat kuuluvat myös Janille.
O n nea molem m ille pehtoreille
tehtävien hoidossa. Annamme kaikki
teille täyden tukemme.
Useita tapahtumia on Tallilla tänä vuonna
jo pidetty ja monia on vielä edessä. Kiitos
kaikille jo pidettyjen ja myös tulevien
treffien järjestäjille. Osallistutaan taas
joukolla tuleville treffeille.

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja

Valojuhlat
Vantaan Tallilla
26.-28.10.2018

Treﬃmaksu 50 €,
kausipaikkalaiset 20 €.
Maksut sisältävät valosähkön ja saunat.
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Ti mo sai Espoon yhd ist yk sen
kevätkokouksessa vuodeksi haltuunsa
Vuoden Ekaanari-patsaan. Patsas on
Esko Rahkosen vuonna 1979 tekemä
karavaanidioraama eli siinä on kuvattu
matkailuvaunu asukkeineen jossain
luonnon helmassa. Espoon yhdistys
myönt ää sen yhdist yksen hy väksi
tehdystä työstä. Patsaan jalustaan on
kaiverrettu kunniataulu. Jalustaa on
vuosien mittaan jatkettu samaan tapaan
kuten jääkiekon Kanada-maljan jalustaa.
Onnittelemme Timoa upeasta
huomionosoituksesta!
TEKSTI: MAARIT JOENSUU
KUVA: ARMI YLIKORPI
Vuoden Ekaanari 2017 ja vuoden 1969 SMV
yhteiskuvassa

Juha Rakkola, Timo Aho ja Seppo Joensuu virallisessa luovutuskuvassa

Vuoden 2017 Ekaanari

on sinä aikana kirjattu 43 suoritettua
ajotaitomerkkiä.

Espoon yhdistyksen hallitus valitsi tällä
kertaa vuoden Ekaanarin yhdistyksen
ulkopuolelta nimetessään vuoden 2017
Ekaanariksi Helsingin yhdistyksen
ajotaitovastaava Timo Ahon.

Lu k u mä ä räst ä puut t uvat sellaist a
yhdistelmän käsittelyä harjoittelemaan
tulleet, jotka eivät ole suorittaneet
erillistä ajotaitomerkkiä.

Timo on ollut vetämässä jokakeväistä
ajoharjoittelutapahtumaa v uodesta
2007 lähtien ja Espoon yhdistykselle

Timo on lisäksi ollut aktiivisesti Espoon
yhdistyksen treffitoiminnassa vuodesta
2007 lähtien aina kun tarvetta on ollut.

Kabe 2019 näyttää mallia
Uusi Kabe liikkuville tai paikallaan pesiville. Meitä on moneksi ja Kabe sopii kaikille,
jotka arvostavat laatua, asumistasoa, teknologiaa ja design-muotoilua.
Tervetuloa tutustumaan alan muotovalioihin ja hieromaan kauppaa Kabe-kauppiaan luokse.

www.kabe.se/fi
Kaben matkailuvaunujen- ja autojen*) jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy *)
(09) 2766560
• Jalasjärvi
Jalasjärven Kalustetalo
(06) 4560669
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan *)
0400 407 066
• Kokkola
Kokkolan Vaunupalvelu Oy 040 515 8159
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy *)
(05) 311 9077
• Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy *)
017 36830 00
• Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy *)
020 7881310
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www.helsinkicaravan.fi
www.jyvascaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.kouvolanvaunu.com
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi

• Lappeenranta
• Rovaniemi
• Seinäjoki
• Tampere
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

J. Rinta-Jouppi Oy *)
020 7881340
Caravankeskus Reatalo *) (016) 315 440
J. Rinta-Jouppi Oy *)
06 4201800
Caravan Erälaukko Oy *) 020 75 59960
Turun Länsi-Vankkurit Oy*) (02) 274 9880
K&K Kivinen Oy
(09) 273 1707
J. Rinta-Jouppi Oy *)
(09) 25257500

www.rintajouppi.fi
www.reatalo.net
www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.kkkivinen.fi
www.rintajouppi.fi

TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

Lisätietoja palveluistamme saat
soittamalla tai www.hati.fi
Asuntoauto • asuntovaunu • vene
henkilöauto • moottoripyörä • mopo
moottorikelkka • mönkijä • golfauto jne.
Meille mahtuu.
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Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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Yhdistysten toimihenkilöt valmistelivat
rataa tapahtuman aattona.

Göran Wolff
valmiudessa

Tässä harjoitellaan suoraan peruutusta

Paul Björkroth hoiti matkailuauton koeajoa, kuljettajana Hannu Kivikoski

Olof Bussman ja Timo Aho sunnittelevat
seuraavaa osakoetta

Autolla ajetaan sama rata kuin vaunulla

Suoritus on hyväksytty

Menee hieman liian tarkasti

Matkailuajoneuvot liikkuivat ajoharjoittelutapahtumassa
TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: PERTTI VIITANIEMI, ARMI YLIKORPI

Ajoharjoittelutapahtuman pääajatuksena
on antaa opastusta ja vinkkejä siihen,
miten matkailuvaunuyhdistelmää ja
matkailuautoa käsitellään. Harjoittelun
pääpaino on aina sillä, mitä kukin
tarvitsee – toiset kaipaavat opastusta
yhdistelmän tai matkailuauton käsittelyn
alkeissa, toiset lisäopetusta jossain
tietyssä osa-alueessa. Opetusta annetaan
joskus kirjaimellisesti kädestä pitäen.
SF- Caravan Espoo ry ja SF- Caravan
Helsinki ry järjestivät yhteisen ajoharjoittelutapahtuman 21.-22.4.2018. Ajoharjoittelutapahtumassa on aina paikalla
kouluttajia, joilta saa apua. Kouluttajina
toimivat tänä vuonna Helsingin yhdistyksen ajotaitovastaava Timo Ahon lisäksi
8

SF- Caravan ry:n asiantuntijat Olof Bussman ja Hannu Kivikoski.
Kaikkien ajoharjoitteluradalle uskaltautuneiden kesken arvottiin jokavuotiseen
tapaan lahjakortti, jonka arpoi Siru Vaulakari. Arpaonni suosi tällä kertaa Elis
Bussmania. Onnittelut voittajalle!
Helsinki Caravan Oy:n puolella oli
näyttely avoinna koko viikonlopun,
mikä saikin kaikkien mielenkiinnon
– nähtävillä oli kalustoa joka lähtöön.
Suur ta mielenkiintoa herätti myös
pääoven edessä parkissa ollut Richard
Komin vanha yhdistelmä.
Viikonlopun aikana oli edellisvuosien

Tuula ja Lauri Pietikäinen hoitivat
sähköpyörien esittelyä

tapaan mahdollista koeajaa sähköpyöriä
ja matkailuautoa. Helsinki Caravan Oy
lahjoitti tänä vuonna jokaisesta Adriamatkailuauton koeajosta 10 euroa Aseman Lapset ry:lle. Koeajo-auto olikin
liikkeellä lähes koko ajan.

Paikoitus sujuu tarkasti

Peruutus risteyksessä

Ari Kettunen ja Johanna Pihlajamäki
hoitivat makkaranpaistoa.

Suoraan peruutus sujuu hyvin

Järjestäjien liput esillä

Siru Vaulakari arpoo lahjakortin voittajan, avustajana
Goran Wolff

Ajotaitomerkkejä suorittivat seuraavat henkilöt:
Matkailuvaunuyhdistelmällä
Suurmestari

Aho Timo		
Bussman Elis		
Nyholm Bror-Erik		
Tervonen Ari		

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki

Platina

Björkroth Marjo-Riitta

Helsinki

Hopea

Pehkonen Janne		
Tyynismaa Petri		

Helsinki
Hyvinkään seutu

Pronssi

Ruoho Kimmo		
Toivonen Tero		

Espoo
Helsinki

Matkailuautolla
Suurmestari

Aho Timo		
Bussman Elis		
Nyholm Bror-Erik		
Wolff Göran		

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Espoo

Mestari

Björkroth Marjo-Riitta

Helsinki

Platina

Rakkola Juha		
Tervonen Ari		

Espoo
Helsinki

Kulta

Nyyssönen Nina		

Vantaa

Hopea

Härkönen Kari		

Helsinki

Pronssi

Ruoho Kimmo		

Espoo

Juha Rakkola ja Mira Reimi kertoivat harrastusmuodosta
Ari Tervonen ja Timo Aho iloitsevat
suurmestarimerkeistä

Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä ja Juhani Mauriota avusta tapahtuman järjestelyissä!
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Kari Tampio kuvion keskellä

Toni Westerlund ajaa tarkasti

Kilpailu alkaa tuomareiden
osalta radan rakentamisella

Ilari Lepola ajoi numerolla 16

Järvenpään osakilpailu avasi vuoden 2018 Caramba Cup:in
Mistä on kyse?

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

Caramba Cup 2018

Vuoden 2018 Caramba Cup:in avausosakilpailu ajettiin 5.5.2018
Järvenpäässä Kavika Oy:n pihassa. Järjestelyistä vastasi SF- Caravan
Helsinki ry. Kesäisessä säässä ajettuun osakilpailuun osallistui
peräti 16 kilpailijaa sekä erittäin runsas yleisö. Henkilömäärä yllätti
paikalle saapuneen kahvitusporukan, sillä kaikki eväs kahvia lukuun
ottamatta loppui kesken.
Päätuomari Olof Bussman oli etukäteen päättänyt ajettavista
kuvioista, mutta kuvioita jouduttiin hieman muuttamaan ajokentän
tuomien rajoitteiden vuoksi. Mutta, kuten pari kilpailijaa totesi: rata
on sama kaikille.
Avauskilpailussa on aina havaittavissa pientä jännitystä. Keiloja
kaatui tässäkin kilpailussa niin ajettavasta kuviosta kuin
naapurikuviostakin. Täysin virheettömiinkin ajoihinkin tosin
yllettiin, sillä Elis Bussman ja Janne Kallio ajoivat kumpikin yhden
virheettömän kierroksen.
K i lp a i lu n p ä ät t e ek si t o d e t t i i n , e t t ä yhd i st el m äpuole n
osakilpailuvoittoon ajoi Helsingin yhdistyksen Elis Bussman.
Kakkoseksi ajoi Helsingin Janne Kallio ja kolmanneksi VästNylandin Eero Mustonen.
Matkailuautopuolen osakilpailuvoittoon ajoi Helsingin Juhani Peteri.
Toiseksi sijoittui Karl-Olof Grönholm (Väst-Nyland) ja kolmanneksi
Kari Härkönen (Helsinki).
Ronny Råberg (Väst-Nyland) ajoi oman sarjansa eli aloittelijasarjan
osakilpailuvoittoon ja Marjo-Riitta Björkroth (Helsinki) vastaavasti
naisten sarjan voittoon matkailuautopuolella.
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Carambistit yhteiskuvassa

Tulokset:
Matkailuvaunuyhdistelmä
Elis Bussman
Janne Kallio
Eero Mustonen
Bror-Erik Nyholm
Timo Aho		
Ralf Hietaniemi
Ilari Lepola
Toni Westerlund
Lasse Vähä-Vahe
Mikko Santanen

Aloittelija

Ronny Råberg

Helsinki		 4.25,62
Helsinki		 5.24,58
Väst-Nyland
5.47,28
Helsinki		 7.00,00
Helsinki		 8.40,13
Väst-Nyland
9.59,40
Helsinki		 11.15,80
Väst-Nyland
11.39,26
Kokemäen seutu 12.56,66
Kokemäen seutu 17.49,38
Väst-Nyland

14.56,32

Matkailuautolla
Naiset

Marjo-Riitta Björkroth

Helsinki		

Juhani Peteri
Karl-Olof Grönholm
Kari Härkönen
Kari Tampio

Helsinki		 6.13,03
Väst-Nyland
8.00,95
Helsinki		 8.42,60
Väst-Nyland
11.30,40

Miehet

9.57,31

Onnittelemme Carambisteja suorituksista!

Kiitämme Kavika Oy:tä, Vanhankylän kartanoa, Helsinki
Caravan Oy:tä ja J. Rinta-Jouppi Oy:tä avusta tapahtuman
järjestelyissä!
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Helsingin yhdistyksen lippu on korkealla

Karl-Olof Grönholm aloitti
matkailuautosarjan

Kahvitusporukka on valmiina

Jani Mustonen, Mustonen
Kahvimaa kuvaa jokaisen
kilpailun

Ilta Vanhankylän kartanolla

Henry Lönnroth hoiti maalialuetta

Uu
pe tuu
s
1
20 2-17 näyt
19 , la tel
uu 10 y 2
tu -15 8.ud , s 30
et u 1 .9.
es 1-1
illä 5
.

Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!

Olemme mukana Lahden Caravan-messuilla
edustamiemme merkkien osastoilla.

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Pekka Sivonen
050 545 2950

Joni Peltonen
050 330 0470

Atso Muuronen
0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
0300 472 370 • helsinkicaravan.fi
HC_Caravan_2018_elokuu_255x180.indd 1

15.8.2018 15.54
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Limited Edition

Huippuvarustellut
juhlamallit
USKOMATTOMAAN
hintaan!

noiden
Markki sin
edulli
iertonestek inen
te
lämmit auto!
lu
matkai
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VUODEN
TIIVEYSTAKUU

Live Ti ProCaravan 10v Limited Edition -mallisto alk. 64.600€
Live Wave ProCaravan 10v Limited Edition -mallisto laskuvuoteella alk. 69.900€

ProCaravan 10v -juhlamallien varusteina mm.
• Alde -nestekiertolämmitys
• Alde Booster ohjaamossa
• Lattialämmitys
• Markiisi
• 145l jääkaappi automaatti ev.
• Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella
• Ohjaamon kaihdinverhot (Remis)
• Tunnelmavalaistus

• 22” televisio + TV-teline
• LED-päiväajovalot
• 16” alumiinivanteet
• Ohjaamon ilmastointi
• Vakionopeudensäädin
• Multimediasoitin navigointivalmiudella
• Ohjauspyörä radion hallintalaitteilla
• Tehostettu ilmanvaihto kylpyhuoneessa

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi
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ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

Treffien toteuttaminen ei onnistu ilman
talkooväkeä. Vapaaehtoisia tarvitaan
kortteli-isänniksi, järjestyksenvalvojiksi,
ohjel m ien vet äji k si ja muu k si
henkilökunnaksi.
Talkoopor uk kaan voi ilmoittaut ua
sähköpostitse osoitteeseen Toimisto@sfcaravanhelsinki.fi.

Toimihenkilöitä
koulutettu

Yhdistyksen 50 vuotisjuhlien suunnittelutiimi kokouksessa Vanhankylän kartanolla

Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä
Muutos hallituksen
kokoonpanossa

Hallituksen jäsen Risto Ahveninen
on henkilökohtaisista syistä joutunut
jättämään hallitustyöskentelyn.
Hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanolla
sääntömääräiseen sy yskokoukseen
saakka.

Syyskokous tekee
jälleen henkilövalintoja

Yhdistyksen sääntömääräinen
syyskokous pidetään 7.11.2018 klo 18.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa osoitteessa
Mestarintie 4, Vantaa.
Syykokous katsoo aina tulevaan,
jonka vuoksi sen päätettävissä on,
m i n kälai nen yhd ist yk sen t uleva n
v uoden toimintasuunnitelma on ja
minkälaisissa taloudellisissa raameissa
toimintaa toteutetaan. Tuleva vuosihan
on yhdistyksessämme juhlavuosi, sillä
yhdistyksen perustamisesta 25.5.1969
tulee kuluneeksi 50 vuotta.
Sy y s kokou s va l it s e e myö s n e
luot t amushen k ilöt, jot ka hoit avat
yhdistyksen toimintaa tulevana vuonna.
Kokou ksessa valitaan siten
yhdistykselle puheenjohtaja, hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä jäsenet
yhdistyksen kahteen toimikuntaan,
toimintatoimikuntaan ja lehtitoimikuntaa.
Kim Saarikoski on toiminut
yhdistyksemme puheenjohtajana vuodesta
2007 lähtien. Hallituksesta ovat tänä
syksynä erovuorossa Anna-Liisa Kettunen,
Johanna Pihlajamäki, Risto Sippola ja

Armi Ylikorpi. Kokouksen tulee lisäksi
valita hallitukseen henkilö Risto Ahvenisen
loppukaudeksi eli vuoden 2019 loppuun
saakka.

Y hd ist ystoi m i nt a a n k uuluu myös
toi m i hen k ilöiden kou lut t a m i nen.
Yhdistyksen toimihenkilöille järjestettiin
16.5.2018 hätäensiapukurssi toimistolla.
Koulut u ksessa ker rat tiin m m.
defibrilaattorin käyttöä ja avohaavojen
sitomista. Kurssilla kokeiltiin myös sitä,
miten matkailuajoneuvoon tuupertunut
hen kilö saadaan sieltä pois. Tämä
osoittautui varsin haastavaksi tehtäväksi
si it ä k i n huol i m at t a , et t ä ”u h r it ”
vaistomaisesti avustivat pelastajia.
To i m i h e n k i l ö i l l e , j o i d e n
järjestyksenvalvojakortti on menossa
u mpeen, on lisäksi jär jestet t y
järjestyksenvalvojan kertauskurssi.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVAARKISTO

Juhlavuosi 2019

Juhlavuoden suunnittelu on edennyt
taas monta askelta eteenpäin. Treffithän
järjestetään 24.-26.5.2019 Järvenpäässä
Vanhankylän kartanolla.
Treff ien ohjelma on suunniteltu
jo mel ko pit källe. Ju hlat reffei hi n
kuuluvat juhlapuheet ja kakkukahvit
on huomioitu ohjelmaa laadittaessa.
Lapsille on suunniteltu mm. taitoajoa,
poniratsastusta ja keppihevoskilpailua.
Aikuisten päänmenoksi on kehitetty
leikkimielisiä kilpailuja, joihin voi
haastaa naapurikaravaanarin kisaamaan.
Ohjelmaan k uuluvat tiet ysti myös
arpajaiset; arpajaisten päävoitosta ei tosin
ole vielä tehty lopullista päätöstä.
Treffien esiintyjiksi on varattu Bridge
of Rock-yhtye ja Jussi & the Boys - yhtye.

Hätäensiapukoulutuksen vetäjä Mari Österlund
näyttaa oikean elvytystavan
Toimihenkilöiden hätäensiapukoulutuksessa
elvytettiin henkiloä

Juhlatreffien yhteydessä järjestetään SFCaravan ry:n liittokokous. Yhdistysten
edustajat kokoustavat treffilauantaina
Järvenpää-talolla, jonne on järjestetty
meno-paluu bussikuljetus Vanhankylän
kartanolta.
Juhlat reff ien jär jestely toimik unta
on lisäksi suunnitellut treffivieraille
jaettavaa muistolahjaa ja miettinyt muita
pikku yllätyksiä.
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NCRn lippu on saapunut avajaisiin

Ilari Lepola
kantoi Helsingin
yhdistyksen lippua
avajaisissa
Yhdistysliput avajaisissa

NCRn presidentti Kenneth BJörkskog piti
puheen avajaisissa

Avajaiset ovat alkamassa

Olof Bussman kantoi Suomen
lippua

NCT 2018 Kristinehamn su 8.7. - la 14.7.2018
Pääjoukko saapui treffialueelle hyvissä
ajoin sisäänajopäivänä sunnuntaina.
Yksi vaunukunta mattimyöhäisiä vastaanotettiin sisään keskiyön kieppeissä,
vuorokauden vaihtuessa jo maanantain
puolelle.
Maanantaipäivä vierähti hyvässä, joskin
tuulisessa säässä. Aamu alkoi virkeästi
suomalaisen Irma Fagerholmin vetämällä
keppijumpalla alueen reunalla olevalla
ruohokentällä ja päivän mittaan kukin
puuhasteli sitä sun tätä yhdessä tai
erikseen. Kolmelta koitti avajaiset, joissa
Helsingin yhdistyksen lippua kantoi
vankalla kokemuksella Ilari Lepola.
Lippurivistöstä löytyi myös toinen
Helsingin yhdistyksen edustaja, kun
SF-Caravanin lippu liehui Jussi Peteri
käsissä. Göran Wolff kantoi Espoon
yhdistyksen lippua varmoin ottein.
Anita Fastin haitari- ja Bertil Nymanin
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A lueella oli t a r jolla myös K aben
näy t telyalue, jossa pääsim me
tutustumaan uuteen, Kaben kolmanteen
kaksikerrosvaunuun.

Karlstadista löyty y paitsi jääkiekkojoukkue Färjestadin kotikaukalo,
myös Karlstadin kaupunginpuisto, josta
löytyy tekemistä koko perheelle kaikkina
vuodenaikoina. Karlstadista pääsee myös
Vänernillä sijaitsevalle Hammarö-saarelle, josta löytyy vuonna 1872 rakennettu
Ham marö Skage-majak ka. Saaren
eteläkärjestä näkee Vänerin aavan selän.

Illalla nautimme lämpimästä säästä ja
yhteisistä hetkistä erään matkalaisen
tarjoamia merkkipäiväkakkuja ja - juomia
nautiskellen.
Ilta vaihtui yöksi arpajaisten merkeissä
sekä Mamatears- yhtyeen tahdissa
tanssien ja juomia hörppien.

Kristinehamnin erikoisin nähtävyys
lienee Pablo Picasson suunnittelema
veistos, joka pystytettiin kaupunkiin
vuonna 1965. Veistos on 15 metriä korkea
ja sen taustalla on Picasson ajatus siitä,
että joka maanosassa pitäisi olla pari
hänen suurta veistostaan.

Tiistaina vietimme välipäivää retkeillen
ja viettäen aikaa yhdessä ystävien kanssa.
Osa kävi tutustumassa naapurikaupunki
Karlstadiin, osa kierteli Kristinehamnin
nähtävyyksiä ja osa rentoutui vaunulla
säästä nauttien.

Illalla oli jälkeen tarjolla tanssia yhtyeen
Mamatears tahdissa.

trumpettimusiikki loivat tunnelmaa tilaisuuteen perinteisten puheiden lomassa.

Kesk ivii k kona heräsim me jälleen
auringon tuikkiessa ikkunoiden raoista.
Aamiaisen jälkeen siirryimme Caramba-

Caramban Pohjoismaiset
mestaruuskilpailut ajettiin Kristinehamnin
keskustassa

Carambistit yhteiskuvassa

Juhani Peteri otti matkailuautopuolen Pohjoismaiden mestaruuden

harjoitusten pariin kolmen kilometrin
päässä olevalle asfalttikentälle. Päivä
sujui jälleen leppoisissa merkeissä
nautiskellen lämmöstä ja auringosta.
Illalla joillakuilla oli onnea arpajaisissa
ja osa hoiti päivän liikunnan tanssien
orkesterin Adam Fresk & Micke tahdissa.
To r s t a i a a m u n a k o k o o n n u i m m e
K r isti neham n i n tor ille Caramban
Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin.
K isa kent t ä k ylpi au r i ngossa ja
hik ikar palot k im melsivät niin
k i lpa i l ijoide n , t uom a reide n k u i n
katsojienkin kasvoilla.
Ajajia oli useassa luokassa, yhteensä
peräti 16. Kaikki kilpailijat palkittiin
tuttuun tapaan illan palkintojenjaossa.
Nolla-auton ratissa samalla Carambasääntöjä esitellen ajoi Ruotsin Martin
Lindblad. Kilpailun ulkopuolella ajoi
kaksi kilpailijaa, Suomen Bror-Erik
Nyholm ja Ruotsin Thomas Lundahl.

Elis Bussman ajoi jälleen
kerran Pohjoismaiden
mestaristiksi

Vaunun veteraaniluokassa kisailivat
Ruotsin Anders Friis (1.), Suomen Olof
Bussman (2.), Ruotsin Harald Högnell (3.)
ja Norjan Arve Jensen (4.).
Naisten sarjaa edusti yksin Ruotsin
Madeleine Salomonsson.
M a t k a i lu a u t olu ok a s s a ol i kol m e
osallistujaa, Suomen Juhani Peteri (1.) ja
Karl-Olof Gröholm (2.) sekä Ruotsin JanOlof Andersson (3.).
Suurin osallistujajoukko oli miesten
vaunuluokassa. Mestaruudesta kisailivat
Suomen Elis Bussman (1.) ja Eero
Mustonen (2.) sekä Ruotsin Johan
Salomonsson (3.), Suomen Ilari Lepola
(4.), Ruotsin Åke Lövdahl (5.) ja Karl
Edvardsson (6.).
Illalla juhlimme korttelissa Carambavoittajia. Kilpailijat ja vähän muutkin
juhlijat saivat kasvoilleen vauhdikkaita
maalauksia ja naurua sekä iloisia hetkiä
riitti pitkälle yöhön.
Tansseja siivitti Remix-yhtye, jonka
tauolla onni suosi joitakin arpajaisissa.

Picasson veistos

Perjantaina koitti viimeinen päivämme

SF-Caravan ryn puheenjohtaja Olli Rusi piti
puheen Caramban palkintojen jaossa

Caramban matkailuvaunulla ajaneet kolme
parasta miestä, Suomen Elis Bussman ja Eero
Mustonen sekä Ruotsin Johan Salomonsson

Kristinehamnissa ja suuntasimme kohti
Kapellskäriä, josta lauantain aamulaivalla
kotia kohti.
Kiitos järjestäjille ja kaikille mukana
olleille ihanista yhteisistä hetkistä!
TEKSTI: MARI PURSIAINEN
KUVAT: JUHANI PETERI, MARI PURSIAINEN
Kortteleissa oli joka ilta pitkä pöytä
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Stadilaiset Fikissä

Lipunkantajat avajaisissa, Ahti Kuikka, Elis
Bussman, Kim Saarikoski ja Martti Jarva

Suomen joukko valmistautuu avajaismarssiin

87. FICC-Rally pidettiin heinä- elokuun vaihteessa Saksassa, Berliinin
lähituntumassa, pienessä Paaren im Glien nimisessä kylässä. Leirille
osallistui noin 800 matkailuyksikköä pääasiallisesti eri Euroopan maista
ja Kaukoidästä. Suomesta tulleita oli runsas 80 yksikköä.

Kohti leiriä

FICC-leirille kulkureitiksi olimme valinneet Baltian ja Puolan kautta ajettavan
vaihtoehdon. Lähdimme matkamökkeinemme Helsingin Eteläsatamasta keskiviikkona 18.7. klo 09.00 kohti Tallinnaa.
Tämän kertainen suuri seikkailu oli käynnistynyt. Tutustumiskohteitamme Baltiassa olivat kylpyläkaupunki Pärnu Virossa,
Rundalepalatsi Latvian Bauskassa ja Ristinkukkula Liettuan Siauliaissa. Puolassa
reittimme kulki Suwalkin, Mikolajkinin
ja Torunin kautta Stettiniin. Viimeiseksi mainitun kaupungin puolalaisessa nimessä on kahdeksan kirjainta, joista vain
kaksi on vokaalia. Perjantaiaamuna 27.7.
lähdimme kohti matkamme pääkohdetta
87. F.I.C.C.-Rally’a, Paaren im Glien’ssä
Saksassa.
Suomi sai jälleen voittopokaalin sarjassa
Eniten yksikköjä leirillä.Voitto ratkeaa tietyn
laskukaavan mukaan, Suomesta oli paikalla 83
yksikköä

Leirillä

Saavuimme tämän vuoden FICC-Rallyn
pitopaikalle hieman puolenpäivän jälkeen.
Leiriytyminen sujui melko nopeasti
ja kivuttomasti. Suomalaisten leirissä
löytyi suuri joukko tuttuja, joidenka
kanssa vai hdoim me ajan koht aiset
kuulumisemme ja muisteltiin edellisiä
tapaamisiamme.
Ensi sil mäyk sellä alue vai k ut t i
todella hyvältä tällaisen tapahtuman
järjestämiseen. Suihku/wc-tilat lähellä
ja eivätkä päähalli ja ravintola olleet
kaukana. Odotuksemme hyvästä Rally’stä
olivat tässä vaiheessa melko korkealla.
Avajaisparaati ja avajaismuodollisuudet
olivat perinteisen tapaa heti sisäänajoa
seuraavana päivänä. Päivälämpötilat
olivat jo viimeisien matkapäivien
aikana asettuneet yli 30 asteeseen.
Avajaismarssille lähdettäessä asteita
oli varmasti 35 tai ehkä enemmänkin.
Kansallispukuun pukeutuminen tuntui
itsemurhalta. Avajaisten aikana 3500
hengen hallissa lämpötilan nousu ajoi
monet palaamaan vaununsa varjoon
ja vaatteiden vähentämiseen. Uimaasut muodostuivatkin hyvin yleiseksi
vaatevalinnaksi leirin aikana.
Kauppoja alueella ei ollut. Kauppaasiat oli hoidettava 10 km:n päässä
Nauen- nimisessä pikkukaupungissa.
Järjestetyistä busseista leiriltä Nauen’iin
ja takaisin ei ollut suurtakaan hyötyä
ostosreissuille, koska näiden aikataulut
oli soviteltu lähinnä Berliinin kävijöitä
varten.
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Päivittäiset ohjelmat muodostuivat
p ä ä s ä ä n t öi s e s t i p ä iv ä r e t k i s t ä ja
ilt aohjel mast a. Niille, jot ka eivät
osallist u neet päiväretk iin eivätkä
iltaohjelmiin jäi päivän ohjelmallinen
anti melko vähäiseksi. Suomalaisten
järjestämät mölk kykisa, Carambaajot sekä Suomi-ilta rikastuttivat leirin
ohjelmatarjontaa huomattavasti. Mölkyn
mestaruus meni kuitenkin Sveitsiin,
ruotsalaiset olivat toisena ja meidän oli
tyytyminen pronssiin. Caramba-kisassa
oli hienoa ihailla suomalaisten, eritoten
oman yhdistyksen jäsenten ajotaitoa.
Eri maiden perinteellisesti järjestämiin
kutsutapahtumiin tietenkin osallistuttiin
aktiivisesti. Oma Suomi-ilta oli kuitenkin
mielestämme leirin hienoin.
Lei r i n yhteydessä pidet t ii n myös
Saksan suurimman karavaanijärjestön
DCC:n 70-vuotisjuhlat. Juhlista lahjaksi
saimme upeat litran kokoiset, lasiset
kolpakot. Johtuiko päivälämpötiloista,
ohjelmatarjonnasta, jostain muusta
syystä tai näistä kaikista yhteensä,
niin suomalaisten leirialueelle alkoi
syntyä aukkoja jo kaksi päivää ennen
päättäjäisiä. Jos päivälämpötila olisi
ollut h iema n al haisempi n ii n……
viisasta varmaan on olla arvaamatta ja
arvostelematta.

Kotiin

Oli m me ai koneet v iet t ä ä lei r i n
päättäjäisten jälkeisen sun nuntain
Lübeckin isoissa kaupoissa. Saimme
kuulla, että haluamamme kaupat ovat
sunnuntaisin kiinni. Siis ”karkasimme”
mek in vähän ja lähdim me leir ilt ä
lauantaiaamuna kohti Lübeckiä ja tuttua
Schönböckenin campingaluetta. Perillä
päästyämme meille jäikin ihan riittävästi
aikaa Cittissä tuliaisten hankintaan.
Sunnuntai tuli vietettyä Travemünden
satamakaupungissa. Finnlinesin Finnstarlaivaan pääsimme nousemaan hieman
puolenyön jäl keen. Tiistaiaamu na

Suomi ilta on alkamassa

Suomi-illan tarjoilut

Myös muiden maiden tarjoilut olivat hyviä

Mölkynheiton maailanmestaruuden vei Sveitsin
joukkue

sa av u i m me Vuosa a ren sat a ma a n.
Kukin ryhmämme matkayksiköistä
lähti omiin suuntiinsa. Tämän kertainen
seikkailumme oli ohi. Vain muistot jäivät.

Lämmin kiitos ryhmämme jäsenille,
oli mielettömän hauskaa ja viihtyisää
matkata kanssanne.

TEKSTI: JUSSI SEPPÄ
KUVAT: JUHA RAKKOLA

Lars Dahlbergille kunniataulu Saksan FICC-Rallyssa
Lars Dahlberg kutsuttiin SF- Caravan
ry:n kunniajäseneksi vuonna 2005; Lasse
oli liiton ainoa kunniajäsen tämän vuoden
liittokokoukseen asti.
FICC-Rallyn yhteydessä liiton puheenjohtaja Olli Rusi palautti mieliin tämän
nimityksen ja luovutti Lasselle liiton teettämän kaiverretun kunniataulun muistoksi nimityksestä.
Edellä mainittu tapahtuma järjestettiin
Su o m e n o s a l l i s t ujie n y ht e i s e s s ä
illanvietossa Suomen treffialueella,
suosionosoitusten saattelemana.
Lars Dahlbergille on myös
myö n n e t t y F IC C - o r g a n i s a a t io n
kunniapuheenjohtajuus. Hän toimi tämän
organisaation puheenjohtajana 9 vuoden
ajan.
Lasse on myös Vantaan yhdistyksen
kunniajäsen, hän oli aikoinaan mukana
kokouksessa 22.5.1975, jossa Vantaan
y h d i s t y s p e r u s t e t t i i n el i h ä n o n
perustajajäsen. Tämän jälkeen hän toimi
vuosien ajan yhdistyksessä monissa
tehtävissä.
Ei sovi unohtaa myöskään Anita-puolisoa
ja hänen panostaan Lassen rinnalla koko

tämän yli 60 vuoden avioliittoajan ja toiminta jatkuu edelleen.
Vantaan yhdistys kiittää ja onnittelee
Lassea saamistaan huomionosoituksista!
Vantaan yhdistyksen puolesta Martti
Jarva.

Olli Rusi luovuttaa kunniataulun
Lars Dahlberigille

H aluamme kiittää teitä
kaikkia Caravanystäviä ja
kavereita, jotka osallistuitte
meidän 50-vuotishääpäivän
juhlintaan Vantaan Tallilla
8.6 .2018.
K iitokset myös kivasta lahjasta,
kukista ja juomista.
Sinikka ja M artti Jarva
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Karavaanarin mietteitä

TEKSTI: PERTTI VIITANIEMI

Pienimuotoinen muistelu menneistä matkailukokemuksista nro 2.
Ne ovat lähinnä muisteluja pakinan muodossa. Eivät siis tarkkaa
faktaa. Niin minä olen Pertti ja minulla on vakiopaikka Pääkslahdessa
yhdessä Hannelen kanssa. Kokemukset on saatu niin teltta-,
matkailuvaunu- tai automatkoilta.

Vuoristo

Suomi on tasainen maa. Pieniä mäkiä on,
pohjoisessa vaaroja ja tuntureita, muttei
mitään isompaa ja jyrkempää. Toisaalta
kaikki on suhteellista.
Ollessani aikanani kesäharjoittelijana
Oulussa totuin tasamaahan jo niin
hyvin, että 3 kk asumisen jälkeen
paluumatka Etelä-Suomeen Kuopion
kautta sai aikaan pienen mäkikammon.
Näkyvyyttä eteenpäin ei ollutkaan enää
ruhtinaallisesti. Ohittaminen vaati
tarkkuutta.
Myöhemmin leirintämatka EteläNorjassa toi esiin tottumattomuuden
todellisilla vuoristoteillä. Hieman ennen
Telemarkin hiihtomaisemia ajeltiin
rauhallisesti alaspäin kapeahkoa ja
reunoiltaan hyvin jyrkkää vuoristotietä.
Siellä tien oikeassa reunassa arviolta
50 m syvyydessä näytti olevan lähes
sata palanutta autoa. Minusta siellä oli
autoromuttamo, matkustajien mielestä
tieltä suistuneet autot.
En paljon ehtinyt tähän näkymään
keskittyä vaan tarkkailin tietä. Näkymää
eteen ja peilien avulla taakse. Siinä
myös havaitsin jonkun auton tulevan
perässämme reilusti ylempänä. Aloin
myös seurata kyseistä autoa ja ihmetellä
miten nopeasti se saavutti meitä. Omasta
mielestäni ajoin serpentiiniä alaspäin
ripeästi.
Ei kestänyt kuin muutaman minuutin
niin takana tuleva auto oli aivan
perässämme. Luonnollisesti hidastin ja
ajoin niin oikealle jyrkänteen reunalle
kuin uskalsin. Tällöin tämä takaa tuleva
ajoneuvo meni heittämällä ohitse ja häipyi
seuraavan mutkan jälkeen näkyvistä.
Kyllähän minä olin kuullut näiden
norjalaisten ajotavoista, mutta että
täydessä lastissa oleva tukkirekka meni
siinä vauhdilla ohitse. Ehkä me kaikesta
huolimatta katselimme liikaa rotkon
pohjalle, emmekä keskittyneet tiehen.
Ainakaan ennen matkaa esittämäni
mielipiteeni; on aivan sama kuinka syvä
oja tienvieressä on, ei pitänyt paikkaansa.
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No ajan ja iän karttumisen myötä
kaikkeen tottuu. Niin minäkin. Nykyään
pyrin kartan avulla välttämään pahimpia
tieosuuksia. Ainakin ajamaan ne
pääsääntöisesti sisäreunaa seuraten.
Tällä reissulla opin myös ensimmäiset
norjalaiset tieliikennemerkit. Rekkverk
mangler on suomeksi kaiteet puuttuvat.

Leirintäkokemuksia

Leirinnässä on mielenkiintoista
seurata tapahtumia. Oltiinpa sitten
kotimaassa tai ulkomailla niin ihmiset
ovat ihmisiä. Toisilla on pipo tiukassa,
toisia taasen samat asiat tuppaavat
naurattamaan. Kuten meitäkin kun
eräällä leirintäalueella norjalaisen koira
tuli pissaamaan teltan naruihimme.
Ehkä meidän harjateltta näytti liian
vaatimattomalta.
Myöhemmin vaunun ja nyttemmin auton
kanssa liikkuessamme toistuvat samat
ilmiöt. Kerronpa tässä pari havaintoa.
Ensinnäkin tulo alueelle on kiireistä.
Viimeinen paikka on aina jaossa. Siispä
vauhdilla alueelle. Tästä aiheesta ei
paljon hauskuutta heru, ellei sitten kerro
toisten kommelluksista. Ja sitähän me
emme tee, meille riittää omat kokemukset.
Leirintäalueilla eri maasta olevien

ihmisten toiminta on mielenkiintoista.
Italialaiset
ovat
leikkisän
temperamenttisia. Heillä tuntuu olevan
jatkuvasti meno päällä. Tekemisen ja
kommunikoimisen aihetta löytyy vaikka
mistä.
Ranskalaisten temperamentti on
totisempaa. Vaikka iloisilta näyttävätkin
ei yhteiselo ole edellisten vertaista. Ehkä
heitä ei turhaan sanota Gallian kukoiksi,
sillä itsetuntoa riittää.
Saksalaisilla on kaikki varusteet mukana.
Eräskin pyöräili useamman kerran
noin 30 m matkan ohitsemme WC:hen
tervehtien aina meitä iloisesti.
Hollant i la i se t ova t tode ll i s ta
matkailijakansaa. Varusteet ovat
yksinkertaiset, mutta asialliset. Heitä ei
leirintöjen vähyys haittaa, koska loistavaa
tilaa on kaikkialla ja kaikkialle voi myös
leiriytyä.
Meille suomalaisille tämä voi olla hieman
uutta. Yksin me pärjätään hyvin, kunhan
vain saadaan olla rauhassa. Mutta se nyt
ei aina ole mahdollista. Kerronpa erään
tapauksen Latviasta hyvin nukutun yön
jälkeen.
Aamutoimet ja matkaan, sitä ennen WC ja
suihku. Kaikkien kolmen WC/suihkutilan
ovien hakaset olivat irronneet. Istun
pytyllä ja pidän käsin oven kahvasta
kiinni. Yhtäkkiä joku alkaa vetää ovea
auki. Minä pistän vastaan. Vedän ovea
kiinni kaikin voimin. Istuen se ei ole
kaikkein helpoin asia. Lopulta hän
luopuu. Minä voitin.

Tiedote Pääkslahden leirintäalueen jatkosta 19.8.2018
Pä ä k sl a h d e n l e i r i n t ä a l u e a loit t i
toimintansa vuonna 1977 Irja ja Pertti
Lemmetin toimesta. Sukupolvenvaihdos
suoritettiin 1998, jolloin vetovastuun
ottivat Ismo Lemmetti ja Merja Jylhämäki
Lemmetti, jotka hoitivat ansiokkaasti
aluetta yhdessä aina vuoteen 2018 saakka.
Ismo Lemmetin menehdyttyä vaikeaan
sairauteen kesällä 2018, jatkavat Merja ja
lapset alueen hoitamista aina lokakuun
2018 loppuun saakka. Loka-marraskuun
alusta alueen vetovastuun ottaa vasta
perustettu Pääkslahden Karavaanarit ry.
Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa alueen
hyvää henkeä sekä kehittämistä myös
lapsiystävälliseen suuntaan.

In Memoriam
Ismo Lemmetti

Is m o Lemmet ti synt yi Vih dis s ä
vuonna 1963. Ismo aloitti nuorena
maanviljelijän uran, joka jatkui aina
hänen loppuaikoihinsa saakka. Ismon
vanhemmat, Irja ja Pertti Lemmetti
päättivät perustaa leirintäalueen
Vihdin Pääkslahteen neljäkymmentä
vuotta sitten. Vuonna 1998 Ismo
Lemmetti ja Merja Jylhämäki-Lemmetti

Leirintä-alueesta

Pääkslahden leirintäalue on mainio
paikka rentoutumiseen joko perheille,
par isk u n nille t ai yst äv yksille.
Leirintäalue sijaitsee Vihdissä, noin
65 km Helsingin keskustasta, ison,
kirkasvetisen ja kalaisan Hiidenveden
rannalla. Kauempaa tuleville alue on
mainio tukikohta pääkaupunkiseudun
nähtävyyksiin tutustuttaessa.
Lei k k ipai kalla on t rampolii n i,
hiekkalaatikko, keinut ja kiipeilyteline.
Lei k k ipai kan vierest ä löy t y y
jalkapallomaalit, missä voi pelata
ja l k a p a l lo a . P y r i m me jat k uva s t i
kehittämään aluetta lapsiystävällisempään

suuntaan. Alueen vieressä on rauhallinen,
yleinen lapsiystävällinen hiekkaranta.
Alueella on ollut aktiivista toimintaa
sekä er ilaisia t apaht u mia useasti.
Yhdistyksen tavoitteena on selvittää
mahdollisuus alueen ympärivuotiseen
aukioloon. Alueen asukkailla on erittäin
positiiviset näkymät alueen tulevaisuuden
kehittämiseksi. Alueen ikähaitari on laaja.
Alue on myös lapsiperheiden suosiossa.
Toivotamme niin uudet kausipaikkalaiset,
kuin vierailijatkin erittäin lämpimästi
tervetulleeksi.
Pääkslahden karavaanarit ry
Jari Savolainen

ottivat vetovastuun Pääkslahden
matkailuvaunualueesta.

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t

Ismo oli erittäin ahkera ja positiivinen
ihmin en, s uures t a t yömä ärä s t ä
riippumatta. Hän hoiti samanaikaisesti
maanviljelystä sekä alueen isännän
tehtäviä yhdessä Merja- vaimon kanssa.

Yhteistyökumppanimme

Ismo jaksoi pyyteettömästi hoitaa kaikki
tehtävät ja moninaiset pyynnöt, mitä
alueen ihmisiltä tuli. Hän jaksoi kuunnella
ihmisisten asioita sekä ottaa heidät
huomioon työn ohessa.

s. 17.10.1963

Ismo jatkoi hienon alueen kehittämistä
isänsä jalanjäljissä. Hän jaksoi palvella
iloisesti alueen asukkaita ja vieraita niin
traktoria vaativissa töissä, kuin lasten
tikkariostoksissa.
Vaikeasta sairaudesta huolimatta
Ismo jaksoi olla positiivinen ja miettiä
tulevaisuut ta niin pienissä, kuin
isommissa asioissa. Alueen asukkaille ja
vierailijoille jäi Ismosta erittäin lämpimät
muistot.

Ismo Lemmetti
k. 30.7.2018

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Espoo ry
SF- Caravan Helsinki ry

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t
Teuvo Muuronen
SF-C 260
s. 22.4.1934

k. 20.6.2018

Muistoa kunnioittaen
Pääkslahden karavaanarit ry
Jari Savolainen

SF- Caravan Helsinki ry
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Kaikki tämä

Matkailuauto
jossa on kaikki

0€
•
•
•
•

Näissä autoissa kaikki valmiina tulevan kesän lomamatkalle.
Tervetuloa kaupoille!

Bürstner Edition 30-mallisto alkaen 61.700 €

J.Rinta-Joupin Adria-esittelyautot
myydään nyt huippueduin

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kabe-edustus nyt
J. Rinta-Joupilla

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Esimerkiksi
Adria Coral S 670 SL
Platinum

Fiat 2.3 JTD 150 Multijet
73.900 €

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

Erä esittelyautoja, joihin
ADRIA LUX+
-PAKETTI ASENNETTUNA

0€

AINA ON OLEMASSA
TÄYDELLINEN KABE
• TRAVEL MASTER
• PUOLI-INTEGROITU

EDUN ARVO n. 6000 €

• TÄYSINTEGROITU
• IMPERIAL

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 /

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)
puh. 09 2525 7500 / Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15
HÄMEENLINNA
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jostain koirien kanssa elämisestä ja kulkemisesta on myöskin kuulunut ohjelmistoon. Keväisin arvotaan myöskin vuoden
karavaanikoira, jota titteliä voittaja saa
kantaa aina vuoden kerrallaan. Tietysti
ohjelmaan kuuluu arpajaiset, mikä voisi
olla sen suomalaisempaa. Lisäksi, kuten
karavanelämäntapaan kuuluu, on vapaata aikaa kuulumisten vaihtoon ja yhdessä
olemiseen.
Syksyn treffit ajoittuvat elo-syyskuun
vaihteen tietämille. Syksyisin ohjelmaan
on kuulunut leikkimielinen Match-show.
Myöskin luentoja hyväksi katsotuista aiheista on ollut mukana. Muunlaista pienimuotoista kisailua ja lenkkeilyä on aina
mukana.

Vuoden 2018 Kevättreffeillä Halikon Salakalliossa menossa avajaisten lippukulkue

SFC:N KOIRALLINEN KANSA
Karavaanarien keskuudessa esiintyy
sangen paljon epätietoisuutta siitä,
mistä on kysymys, kun puhutaan SFCKoirakerhosta. SF-Caravan ry:n suojissa
on aikojen saatossa ollut useammankin
laisia harrastekerhoja. Rutusakki saattaa
olla monille tuttu, Kylähullut Kulkurit
omaperäisine kulkupeleineen niin ikään.
Koirakerho on vastaavanlainen lähinnä
koiraihmisistä koostuva kerho, johon
toki voi halutessaan kuulua myös ilman
koiraa. Tällä hetkellä kerhoon kuuluu
hieman auki 300 jäsentä. Kevättreffien
osallistujaennätys on 48 vaunukuntaa;
tuolloin mukana olevien koirien määrä
oli 110 paikkeilla.

Historiaa

Vuonna 1996 Turun seudulla puolen
kymmentä tuttavaperhettä, joilla oli
Avajaisten tunnelmaa Kevättreffeillä Salakalliossa

koria, havahtuivat huomaamaan, ettei
karavaanaripiireissä ollut minkäänlaista
toimintaa, joka olisi varsinaisesti
suunnattu korien kanssa matkustaville.
Tähän sosiaaliseen tilaukseen perustettiin
SFC:n Koirakerho. Aina 2010-luvun
taitteeseen asti nuo tuttavaperheet
vetivät toimintaa ja vasta t uolloin
tapahtui organisoinnissa ensimmäinen
sukupolvenvaihdos.

Toimintaa

Jo alusta asti vakiintuneen käytännön
mukaan, on toimintaa järjestetty kaksien
treffien muodossa vuosittain. Keväisin
toukokuun loppupuolella Kevättreffit, joiden ohjelmaan on alusta alkaen kuulunut
vuosikokous, jossa valitaan johtokunnan
erovuoroisten tilalle uudet ja puheenjohtaja joka toinen vuosi. Jonkinlainen luento

Vuosina 2017 ja 2018 yhdistyksen puheenjohtaja on ollut Turun Caravan messuilla pitämässä asiantuntijaluentoja, joiden aiheina on ollut ”Millainen on hyvä
karavaanikoira” ja ”Koiran kanssa matkustaminen”. Pyyntö tulla luennoimaan
on tullut SF-Caravan ry:ltä.
Koi r a ke rho jä r je st i v uon n a 2017
SF- Caravan r y:n aloit teesta
Koiraystävällisimmän leirintäalueen
äänestyksen. Siinä karavaanarit saivat
itse äänestää oman kokemuksensa
mukaan suosikkinsa. Sarjoja oli kaksi:
yleiset alueet ja SFC-alueet. Vuoden
2017 koiraystävällisimmiksi alueiksi
tuli valittua Kokkola Camping, jonka
erikoisuutena mainittakoon terassi, johon
myös koirat saavat tulla mukaan ja onpa
saannissa myös korille oma olut. SFCalueeksi valittiin SFC-Etuniemi, joka
myös koettiin koirien kannalta hyväksi
paikaksi.

Kaiken kaikkiaan

Jo s Koi r a ke r h o o n s i n u l le t u i k i
tuntematon, suosittelen pistäytymään
katsomassa miltä hom ma näy t tää.
Vuotuinen jäsenmaksumme on 7 €,
jonka voi halutessaan maksaa käynnin
yhteydessä. Oma kokemukseni on ollut
alusta asti positiivinen, myös koirat
odottava innolla vanhojen tuttujen
tapaamista. Hurtti huumori on tälle
porukalle tunnusomaista, kokemuksia
koirien kanssa kulkemisesta on tarjolla
sek ä kot i ma a st a et t ä u l komailt a .
Kotisiv um me löy t y vät osoit teesta
https://www.koirakaravaanarit.com ja
Facebookista löydät meidät nimellä SFCaravan ry:n Koirakerho.
TEKSTI JA KUVAT: MATTI TYYNISMAA,
SFC- KOIRAKERHON PUHEENJOHTAJA
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ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ

PARHAAT MERKIT
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat
liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

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

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

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

Hobby-asuntovaunut ovat
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

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.

Rauma
Porvoo

Helsinki

Teemme22
kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15

ESPOO
Koskelontie 21
puh. 020 777 2600
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%)

Koko kansan autokauppaa

Ongintakilpailun voitto ratkesi vasta tuomaristopäätöksellä

Aurinkolahden maisema ei juuri ole vuotisen mittaan muuttunut

Kalaa odotellessa

Helsingin yhdistyksen rannaltaongintakilpailu järjestettiin 4.9.2018 tutussa paikassa Vuosaaren Uutelassa. Syysilta oli
varsin lämmin ja eritoteen hiljainen, sillä
tavanomaista hanhien meteliä ei kuulunut.
Kilpailu oli tänä vuonna siitä mukava, että kaikki onkimaan lähteneet myös saivat
saalista. Rannalta kuuluikin riemukkaita
hihkaisuja, kun kala oli kiinni.
Toiset saivat tosin enemmän saalista kuin
toiset, mutta näinhän se usein menee.
Punnituksessa todettiin, että naisten sarjan voitto meni tänä vuonna Mira Eskeliselle. Toiseksi sijoittui Aila Lepistö ja
kolmanneksi Siru Vaulakari.
Mauno Lepistö oli saalistanut lukumää-

Idyllinen kalastuspaikka

rällisesti eniten kalaa, peräti 40 kappaletta. Lepistön kassista löytyi myös kilpailun ylivoimaisesti pienin kala. Suurimman kalan palkinnon pokkasi Terho Rikkonen 375 grammaa painavalla ahvenelle.
Kilpailussa jaettiin myös pitkästä aikaa
rumimman kalan palkinto, jonka sai Vaito Eskelinen onkimastaan tokosta.
Kilpailun tulokset eivät sitten miesten ja
kokonaiskilpailun osalta menneetkään
niin kuin Strömsöössä. Eräs kilpailija tiedusteli palkintojen jaon yhteydessä tulosten oikeellisuutta vakuuttaen kuitenkin,
ettei kyseessä ollut protesti. Palkintojen
jakoa jatkettiin normaalisti, sillä virhettä
tuloksissa ei voitu sillä hetkellä osoittaa.
Tuomarineuvosto keskusteli kilpailun
jälkeen ja päätti tarkistaa miesten sarjan
tulosten oikeellisuuden. Tuomarineuvos-

Miesten sarjan ja kokonaiskilpailun
Naisten sarjan voittaja Mira Eskelisellä on hymy herkässä
voittaja Mauno Lepistö

tolla ei ollut apunaan videokameraa, ainoastaan punnituksessa otetut valokuvat.
Valokuvasuurennokset kertoivat kiistatta,
että tulosten kirjaamisessa oli sattunut
kirjaamisvirhe, joka vaikutti ratkaisevasti
lopputuloksiin.
Tuomarineuvosta julistaa siten miesten
sarjan ja kokonaiskilpailun voittajaksi
Mauno Lepistön 1475 grammaa painavalla saalillaan ennen toiseksi 1420 gramman painoisella saaliilla sijoittunutta Esa
Rissasta. Kolmanneksi sijoittui Terho
Rikkonen.
Kilpailutulosten muutoksesta on tiedotettu asianosaisia. Tuomarineuvosto pahoittelee kilpailupaikalla sattunutta kämmiä.
Kiitos kaikille osallistujille mukavasta
illasta!
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: TIMO AHO, ARMI YLIKORPI
Kalansaalista oli tänä vuonna jokaisella
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www.bestcaravan.fi
8estCarauan

Kanta-asiakas
on kunin

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

Huoltoverkos
tomme pal
velee kautta
maan

omien huoltopistei
den lisäksi. Hyvinkääl
lä lisäksi alustahuolto
ja pikah lto.

Espoo: Kartanonherrantie , 01 832 4540
Hyvinkää: Avainkierto 11, 10 832 4500,
CaravanMarket 010 832 45 5,
Kuopio: Miiluranta 1 A, 01 832 527,
Tampere: Tekijänkuja 6, Pi kka a, 010 832 4500
Turku: Vakiotie 4, Lieto, 01 834 4520
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Vietimme 9.6.2018 jälleen vuotuista kevätpetanquekilpailupäivää Vantaan tallilla loistavan kesäsään
helliessä pelaajia sekä taustajoukkojakin.
Kilpailijoiden määrä oli samansuuruinen kuin edellisinä vuosina.
Miehiä oli 12 ja naisia 4 pelaajaa
Naisten pelit pelattiin yhtenä lohkona jokainen jokaista vastaan.
Miesten pelit pelattiin kahtena lohkona .josta kaksi ( 2 ) parasta jatkoi mitalipeleihin.
Naiset olivat järjestäneet myös grilli makkaran, kahvin ja pullan myyntiä 1euro per satsi.
Tuloksen olivat seuraat:
Naiset 1. sija Piia Nurminen 2. sija Terttu Hakkarainen 3. sija Ulla Hjelt 4 sija Kaarina Tähtinen
Miehet 1. sija Petu Nurminen 2. sija Jarmo Vekkeli
3. sija Antti Veijalainen 4. sija Juha Pihkala.
Erotuomarina ja pomoina häärivät Martti Jarva sekä Jarmo Vekkeli.

Vantaan Talllin kesäpetanqueturnaus

ning Di nner
n
u
R

5.-7.10.2018
Tervetuloa!

Vantaan Tallilla
SF-Caravan Vantaa
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Vanhan Matkaajan kunnostusta

osa 2

Grand Hotellin katolle asennetaan 265w aurinkopaneeli.

Aurinkopaneelin
asennus

Moni karavaani on päh käilly t
aurinkopaneelin asennusta. Osa on sen
itse toteuttanut ja osa on ostanut sen
joltain yritykseltä valmiina pakettina,
m i k ä a s e n n e t a a n it s e t a i jolt a i n
yritykseltä avaimet käteen periaatteella.
Itse päädyin ratkaisuun asentaa sen itse.
Netin kautta löytyy kaikenmoisia ohjeita,
mistä sitten pitää jokaisen vähän itse
soveltaa. Tapoja on siis monia.
Olen aikaisemmin asentanut vaunuun
aurinkopaneelin. Siinä päädyin 150w
paneeliin ja akkuna oli 74ah vapaaajanakku. Homma toimi ihan ok. Tosin
aina oli pieni pelko, että riittääkö akku
vai ei. Joten Grand Hotellin osalta
päädyin uuteen ratkaisuun.

Vaunun paneeli toimi
hyvin

Ensin hieman historiaa miten päädyin
vaunun osalta 150w paneeliin. Ensin
laskin miten paljon vaunussa sähköä
k uluu. Sit ä vei valaist us, Tr u man
puhallin, vesipumppu, kännykän lataus ja
telkkari. Vesipumppu ei pyöri koko ajan,
joten en sitä laskenut sähkön kulutukseen
mukaan. Kaiken muun kun laski yhteen
päädyin, että sähköä menee n.50w. Noh.
Teoriassa siis 50w paneeli pitäisi riittää.
Paitsi, että illalla tarvii valaistusta
ja silloin ei aurinko usein paista. Jos
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paneeli tuottaa yhtä paljon kuin kulutus
on, niin ei se akku koskaan lataudu.
Joten paneelin pitää olla ainakin tuplaten
isompi kuin kulutus. Paitsi, että eihän se
paneeli aina täydellä teholla lataa, kun se
on vaakatasossa katolla. Ehkä 75 % on
pikemminkin lähellä totuutta. Sitten on
tietenkin pilviset päivät, sadepäivät jne.
Ehkä 50 % tehosta saadaan?
Noh. 150w paneelista 50 % on 75w.
Se ainakin lataa. Tuolla laskukaavalla
päädyin 150w paneeliin ja itsellä se
toimi hyvin. Kausi 2016 mentiin ilman
tolppasähköä vaunun kanssa eikä ollut
ongelmia. Osalla porukasta on käytössä
inverttereitä, millä saa kahvinkeittimet
sun muut toimintaan. Itse olen pyrkinyt
siihen, että kaikki tarvittavat laitteet pitää
toimia 12v sähköllä. Esim. läppäreille saa
suoraan 12v latureita, eikä ne ole edes
kalliita. Ei ole ideaa ensin invertterillä
muuntaa 12v -> 220v, joka sitten läppärin
tapauksessa muutetaan 220v -> 19v.
Välissä menee sähköä hukkaan.

Paneeli Grand Hoteliin

Grand Hotellin osalta sähköä ei käytännössä kulu yhtään sen enempää kuin
vaunussa meni. Lisäksi auton moottorin
pitäisi ajossa ladata asuinosan akkua,
mutta en tiedä toimiiko kyseinen järjestelmä. Siitä pitäisi valon syttyä ohjauspaneeliin, mutta sellainen ei pala. Enkä ole
mittaillut latautuuko akku. Mutta jotta ei

tule epäilyä riittääkö virta, niin päädyin
asentamaan kaksi 80ah vapaa-ajan akkua
paneelille. Alkuperäinen akku oli vain
60ah. Yhtä isompaakin akkua mietin,
mutta teho/paino suhde alkaa olemaan
vähän huono ja lisäksi se vie valtavasti
tilaa. AGM akku oli myös pähkäilyssä,
mutta ne ovat hieman liian kalliita. Lisäksi mitä netistä on lueskellut kokemuksia,
niin AGM akut eivät ole kovin pitkäikäisiä, vaikka toisin olettaisi. Itsellä ainakin
normaali vapaa-ajanakku on kestänyt hyvin käyttöä, joten sillä mentiin. Paneelina
150w paneeli olisi varmaan toiminut ok.
Mutta syksyllä Kärkkäisellä oli sopivasti
tarjouksessa 265w paneeli, joten sellaisella mentiin.
En alun perin yhtään katsonut paneelin
mittoja, joten paikan päältä haettaessa tuli pikkuisena yllätyksenä kuinka kookas
tuo paneeli oli. Mahtui juuri ja juuri auton
takakonttiin. Samassa paikassa oli myös
paneelin tarvikkeet tarjouksessa, joten
mukaan tarttui teline ja 10m pitkä 6mm2
paneelin sähköjohto missä oli liittimet
valmiiksi. Suomesta ostettaessa mahdolliset takuuasiat ovat hieman helpommin
hoidettavissa. Lisäksi oli ihan mukava
yllätys huomata Kärkkäisen antavan 10
vuoden takuun paneelille ja tarvikkeille.
Paneelin liimauksessa voi käyttää useita
erilaisia liimoja. Siihenkään ei varmaan
ole yhtä ainoaa liimaa. Vaunun osalta
kyselin Sika Finlandilta liimasuositusta
paneelin liimaukseen. Hieman yllättäen
he tarjosivat ainoastaan tuulilasiliimaa
vaihtoehdoksi. Joten sillä samalla
suosituksella piti tälläkin kertaa mennä.
Ainut ongelma, että ostin kyseisen
tuulilasiliiman jo syksyllä itselle, jotta
kun pääsee paneelia asentamaan niin
kaikki tarvikkeet on jo ostettu. Enkä
tietenkään huomannut paketista, että
se tuulilasiliima voi vanhentua. Kun

joka kertoo miten paljon paneeli tuottaa
sähköä, mikä on akun varauksen määrä ja
miten paljon sähköä kuluu. Tällainen säädin maksoi vajaa 30€ kotiin toimitettuna. Jossain vaiheessa säätimen voi sitten
vaihtaa MPPT säätimeen. Se ei ole sidottu
paneeliin millään tavalla. Tuo oma säädin
väittää yhdistävänsä MPPT säätimen ja
PWM säätimen ominaisuuksia. Epäilen
kyllä asiaa suuresti, vaikka säätimessä
lukee isolla MPPT. Halvimpia oikeita
MPPT säätimiä saa n.80€ hinnalla. Joka
tapauksessa tuolla mennään.

hommiin piti ryhtyä, niin huomasin
liimapaketin päiväyksen men neen
jo puolisen vuotta sitten. Ilmeisesti
tuulilasiliima vanhenee nopeasti tai sain
myymälästä valmiiksi kohtapuoleen
vanhenevan liiman. Joten vaihtoehtona
oli uuden pa ket i n ha kem i nen,
vanhan käyttäminen tai uuden liiman
soveltaminen. Ei muuta kuin tallista
katselemaan vaihtoehtoja ja sieltähän se
löytyi. SikaFlexin 521-UV. Kestää UV
säteilyä, kestää merivettä (jos sillä on
mitään merkitystä), hyvä tarttuvuus ja
on kuitenkin hieman elastinen. Netistä
kun katseli, niin osa on tuota samaa
tavaraa käyttänyt paneelin liimauksessa.
Joten eiköhän se toimi. Minkäänlaisia
ruuvikiinnityksiä kattoon en halunnut,
jotta se edellisen katon vuoto ongelma
ei toistu. Mitä vähemmän reikiä sen
parempi. Joten hommat voi alkaa.

Asennus hoitui varsin
hyvin

Ensin piti pähkäillä mistä tehdään reikä
paneelin virransyötölle. Akut sijaitsee
vaatekaapissa, abauttirallaa keskikohdan
luona. Joten johonkin siihen reikä piti
tehdä. Kun kaappia meni katsomaan,
niin alkoi olla vähän vaihtoehtoja mistä
se reikä voi tulla. Koska paneeli pitää
tietenkin kytkeä seinään ja siellä menee
ennestään kaikenmoisia johtoja. Lisäksi
ihan laitaan en halunnut läpivientiä.
L ä p i v i e n t i ä v a r t e n ol i n o s t a n u t
Kärkkäiseltä valmiin läpiviennin. Piuhat
saa vesitiiviin liitännän. Tämä läpivienti
mahtui sopivasti paneelin alle, joten se on
siellä suojassa. Mahdollista vuotoa varten
laitoin poraamaani reikään muovisen
sähköputken niin, että se on tiivistetty
ylälaidasta. Näin mahdollinen vesi ei
vuoda katon väliin ja jos sinne pääsee
vettä niin se mahdollisesti tulee tämän
sähköputken läpi, eikä tosiaan mene sinne
katon väliin. Kun läpivientiä asenteli,
niin samalla piti myös valmiiksi laittaa

sähköjohdot. Ennestään olin tosiaan
ostanut 10m valmiilla sähköjohdoilla
olevaa kaapelia. Johto keskeltä poikki
niin sai kaksi 5m sähköjohtoa, missä
toisessa päässä on valmiit liitännät
paneelille. Toiseen päähän niitä ei tule,
kun ne kytketään suoraan paneelin
säätimeen. Koska läpivienti tuli melko
lailla suoraan akkujen yläpuolelle niin
johtojen pituudeksi riitti noin 2m. Joku
varmaan miettii, ettei 6mm2 piuha riitä,
mutta paneelin omat alkuperäiset piuhat
ovat samanlaisella 6mm2 piuhalla. Joten
ei paljon hyödytä paksuntaa kaapelia.
Lisäksi johdot ovat tosiaan melko lyhyet.
Johdot niputin hienosti liimattavaan
sä h kökou r uu n n ii n eivät ka apelit
pahemmin näy.
Samalla asentelin paikalleen säätimen.
Säätimiä on kahdenlaisia. MPPT ja
PWM. Näistä kahdesta PWM säätimet
ovat halvempia ja MPPT säätimet kalliimpia. Tässä tapauksessa kalliimmalla
saa parempaa, eli MPPT lataa tehokkaammin. Mutta koska itsellä akku kapasiteettiä riittää ja paneelissa on reilusti
kokoa niin päädyin halvempaan PWM
säätimeen. Ebayn kautta niitä saa Kiinasta todella halvalla. Valikoimaa riittää.
Säätimissä pitää ottaa huomioon paneelin
koko tilattaessa.

Jotta virran kulutus näkyisi ok, niin pitäisi Grand Hotellissa akussa kiinni olevat
sähköjohdot kulkemaan tuon säätimen
kautta. Tätä en vielä lähtenyt tekemään.
Koska Grand Hotellissa auton moottorin
pitäisi ajon aikana lataa myös akkuja.
Enkä ihan tarkkaan tiedä onko tuo järjestelmä toiminnassa ja mitkä piuhat sitä
hommaa hoitaa. Niitähän ei tosiaan tuohon säätimeen tarvitse kytkeä. Eli kaikki
lataukseen liittyvät piuhat saa edelleen
mennä suoraan akkuun, mutta kaikkien
johtojen, jotka kuluttavat sähköä pitäisi
mennä säätimeen. Mikään pakko niitä ei
ole liittää säätimeen. Ne voi edelleen olla
akussa kiinni. Nyt ei vaan säädin kerro
miten paljon sähköä kuluu.
Kun läpivienti, säädin ja johdotus on kunnossa niin voi keskittyä paneelin telineeseen. Tämänkin tosiaan ostin valmiiksi.
Ebayn kautta niitäkin saa, suurimmaksi
osaksi kaikki on muovia. Paneelin suuren koon vuoksi ostin kaksi kappaletta
kummallekin kyljelle tulevia tukia. Ensin ruuvaillaan paneeli telineisiin kiinni. Sen jälkeen paneeli nostetaan katolle.
Teipillä merkataan kiinnityspaikat ja tämän jälkeen telineet irti paneelista. Hion
telineiden pohjat vähän karheaksi, jotta
liima pysyy paremmin kiinni. Saman tein
katolle. Sen jälkeen reilusti liimaa pohjaan ja telineet yksi kerrallaan paikalleen.
Paneeli sen jälkeen telineiden päälle, jotta telineen saa kohdistettua oikein. Tässä

Säätimiä löytyy 10a,
20a, 30a jne. Itselle
olisi varmaan riittänyt 20a säädin, koska
se riittää juuri 260w
asti. En usko, että se
ylimääräinen 5w kauheasti vaikuttaa asiaan. Mutta otin lopulta
30a version. Se riittää
380w asti. Mitä suurempi ampeeri määrä,
sen kalliimpi säädin
on. Itse halusin mallin,
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vaiheessa en vielä ruuvaillut paneelia telineisiin kiinni vaan annoin liiman kuivua.
Seuraavana päivänä teipit pois katolta ja ruuvataan paneeli kiinni. Päädyin poraruuveihin kiinnityksessä, jotta paneelin saa tarvittaessa irti katolta. Itsellähän on Grand Hotellin katto tosiaan
maalattu ja se pitää parin vuoden välein uusinta maalata. Joten
paneeli pitää saada tarvittaessa katolta pois maalauksen ajaksi.
Telineet ei maalausta haittaa, koska ne on liimattu kattoon niin
niiden alle ei vesi mene eikä UV säteily pääse alle. Muutoinkin
paneeli on hyvä olla irrotettavaa mallia, koska paneeli voi hajota.
Jos sen kiinnittää sinne pysyvästi niin voi olla hieman haastava
saada irti se tarvittaessa. En tiedä miten hyvin paneelit kestää
esim. raekuuroja? Nekin voi välillä olla melko voimakkaita ja
isoja rakeita. Myrskyssä voi joku isohko puun oksa tippua katolle
ja rikkoa paneelin, joten parempi järjestää paneeli niin, että se on
irrotettavissa. Itse johdotus ei ole varmaan ongelmana, koska käytin valmiita tehtaan johdotuksia. Paneeli itsessään on varustettu
MC4-liittimillä ja samanlaisilla liittimillä piuhatkin oli tehty. Ne
ovat tiivistettyjä liitäntöjä. Eli niiden kanssa tuskin tulee ongelmaa, mutta tarvittaessa johdot saa irti. Johdot niputin nippusiteillä
paneelin reunan myötäisesti kulkemaan. Näin ne ei ajoviimassa
hakkaa kattoa. Lisäksi kun nippusiteet vetää poikki niin paneelin
alle jää sen verran ylimääräistä piuhaa, että paneelin alta pääsee
helpolla kytkemään piuhat irti.

Kustannukset eivät päätä huimaa

Mitäs tämä koko touhu sitten maksoi? Paneeli maksoi 167€, 70€
telineet + läpivienti, 21€ 10m sähköjohto, 29€ säädin ja kaksi

Helsingin yhdistyksen toimistolla järjestetään

LIIKENNEAIHEINEN KESKUSTELUILTA
5.11.2018 klo 18.00
Luennoitsijana Jiri Kattelus,
SF-Caravan ry:n liikenneasiantuntija

Keskusteluaiheina liikenneturvallisuus
ja
liikenne tulevaisuudessa
Toimiston osoite Intiankatu 31, Helsinki.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry
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tuubia SikaFlexiä 26€. Yhteensä siis 313€. Hintaa saisi vielä
halvemmaksi, kun ottaisi pienemmän paneelin ja pienemmän
säätimen. Mutta nyt ei ole ainakaan virrasta pulaa, koska sitä
pitäisi riittää reilusti. Akkujen hintaa en laskenut mukaan.
Koska homma olisi toiminut myös alkuperäisellä akulla. Akkukapasiteettia voi itse laittaa niin paljon kuin tuntuu tarvitsevan. Mitä on katsonut yritysten tarjouksia paneeleista
niin hyvin usein ne ovat huomattavasti pienempiä (n.100w) ja
melkoisesti kalliimpia. Hyvin usein kustannus on ollut 1000€
luokkaa. Harvassa tarjouksessa on MPPT säädintä käytetty.
Yleensä menty sillä halvimmalla mahdollisella säätimellä,
mitä saa n.10€ hinnalla Ebayn kautta. Asennus tehtiin ihan
taivasalla pihassa. Suurin ongelma oli porottava aurinko,
minkä myötä keskellä päivää ei paljon katolla jaksanut tehdä
mitään. Koko touhuun meni aikaa yhteensä joku 3-4 tuntia.
Tietenkin liiman kuivumisaikaa ei ole otettu huomioon. Eikä
tuo niin vaikeaa ollut.
Paneelin asennuksen jälkeen laitoin auton takaosaan usblatauspistokkeen. Siinä on kaksi usb-pistoketta. Saa laitteet
suoraan kytkettyä siihen lataukseen. Keittiön kulmille laitoin
yhden tupakansytytin pistokkeen. Siihen voi kytkeä erilaisia
laitteita tarpeen mukaan. Alkoviin laitoin myös usb-latauspistokkeen, joten sielläkin saa ladattua kännykät yön aikana.
Ennestään ulko-oven vieressä on yksi tupakansytytin liitäntä,
mistä otetaan virta telkkarille ja siitä syötetään virtaa 4G
-mokkulalle, sekä yhden kännykän saa lataukseen. Toistaiseksi muille pistokkeille ei ole tarvetta.
Itse käytön suhteen ei ole ollut ongelmaa. Paneeli asennettiin
keväällä. Nyt kun paneeli on osan kesää ollut paikallaan ja
käytössä niin virran suhteen ei ole ollut ongelmaa. Itseasiassa
paneeli lataa todella pitkään iltaan. Kesäkuussa paneeli syötti virtaa ihan kello 23 saakka. Ei nyt mitään valtavaa määrää virtaa, mutta muutamaa ampeeria se lataili. Vesisateella
virtaa tulee myös. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä jotain
käyriä, miten paneeli latailee. Nykyisellä säätimellä tämä
ei ole mahdollista, mutta osassa MPPT-säätimissä on tähän
mahdollisuus. Nyt on enemmän ongelma, ettei virtaa kulu
niin paljon mitä paneeli pystyy syöttämään. Jos illalla katselee telkkua ja jättää kännykät yöksi latautumaan niin aamulla
kun heräilee, niin akut on aina täynnä. Joten vaikka päivän
aikana sataisi niin virtaa ei kulu missään vaiheessa niin paljon, että paneeli pääsisi lataamaan niitä täydellä teholla koska
paneeli tuottaa päivisin sen mitä sähköä kuluu. Näin ollen tuo
265w paneeli on pikkusen ylimitoitettu. Jälkikäteen ajateltuna
joku n.150w paneeli olisi omaan käyttöön ollut parempi. Se
olisi myös ollut huomattavasti pienempi ulkomitoiltaan. Joka
tapauksessa paneelin myötä on riippumaton sähköverkosta.
Joka sopii erittäin hyvin varsinkin asuntoautokäyttöön. Ei ole
väliä, minne leiriytyy. Sähköä on tarjolla koko ajan. Parasta
on myös hiljaisuus. Osahan hehkuttaa aggregaatteja, mutta
niistä lähtee ääntä, niiden käyttö maksaa, niitä pitää huoltaa
ja jos sillä nyt mitään merkitystä on, niin ne myös saastuttaa.
Paneeli on ekologinen vaihtoehto. Huoltovapaa (paitsi välillä
paneelia kannattaa käydä pesemässä, jotta se lataa paremmin)
ja mikä parasta se ei pidä mitään ääntä toimiessaan.
TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Musiikkitreffit Vantaan Tallilla
24-26.8.2018

Lauantai-ilta jatkui ylisillä karaoketansseilla Päivin kanssa. Laulajia oli 31 henkilöä ja biisejä laulettiin 47kpl.Yliset oli täpötäynnä ja tanssilattiakin välillä
kovalla koetuksella.

Perjantai-illan esiintyjinä olivat menneiden vuosien
tangoprinssi Rami Rafael ja kosketinsoittajana Ville
Pere. Pojat soittivat mahtavaa musiikkia laidasta
laitaan.

Perjantai-illan jo perinteeksi tulleet tanssit ladossa.Tanssijoita riitti koko illaksi ja välillä oli jopa
vaikeaa mahtua sekaan. Osa tanssijoista kävi jopa vaihtamassa monta kertaa kuivaa paitaa päällensä.

Lauantai-iltapäivän konsertti Lauluja Lapista Niken
ja karavaanipoikien Sepon,Timon ja Saulin kanssa.
Tarinan kertojina olivat Seija ja Hille.
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SIENISATOA METSÄSTÄ HAKEMAAN
On pyydetty sienien tunnistamista, helppoja hyviä ruokaohjeita. Helppoa, kun
itse olen innokas sienestäjä -joka kesä
jo juhannuksesta alkaen, on pakko käydä katsomassa sienipolut ristiin rastiin.
Vihdistä löytyy hyvät ja satoisat sienestysmaat. Tänä vuonna kuuma ja lämmin
kesä on pitänyt metsäpolut hiljaisina, joka myös on verottanut sienisatoa, ehkä
syksymmällä sitten satoa jonkin verran
saadaan Uudellamaallakin.
Sienestäjän 3 tärkeää asiaa, jotka on hyvä
huomioida metsään lähtiessä -Puhelin sieniveitsi ja sienikori tai -ämpäri.
Keväällä jo aikaisin on sienisatoa saatavilla metsästä, kuten esim. korvasienet,
mutta ne tarvitsevat hyvin huolellisen vähintään kolminkertaisen keittämisen, että
saadaan sienet syötäväksi.
Korvasienimuhennos hirvenpaistin kanssa on mitä parhainta herkkua, mutta on
oltava tarkkana, että sienet on putsattu
oikein sekä keitetty ja valmistettu hyvin
huolellisesti.
Liikkuminen metsässä antaa paljon,
hyvää hyötyliikuntaa ja sitä voi suositella
kaikille ja kaikenikäisille, jo pelkkä
istuminen kiven päällä ja nauttiminen
metsän tuomasta rauhasta, tuoksusta
ja luonnon seuraamisesta on parasta
ja edullista virkistävää lääkettä mitä
Herkkutatti

kukin voi saada ja lapsille tietysti eväät
mukaan. Lisäksi metsä antaa meille hyvät
ravinteet, marjoista, sienistä ja muista
villiyrteistä

Mutta nyt sieniin...

Suosittelen tutustumista eri sienilajeihin
sivustolla www.luontoportti.fi, jossa on
erittäin kattava ja selkeä selvitys sienien
käsittelystä, ruokasienistä, myrkyllisyydestä ja ruuaksi kelpaamattomista sienistä.
Kannattaa myös tutustua myrkyllisiin
sieniin, ettei niitä tule kerättyä. Ohjelma
on hyvä ladata puhelimeen, silloin se on
aina mukana ja helppo tutkia metsässä eri
sienilajikkeita ja poimia syötävät sienet.
Hyviä vinkkejä säilömiseen saa esim. sivustolta www.arktisetaromit.fi.
Sieniohjeita saa erittäin helposti laittaessa
Googleen hakusanaksi sieniruokaohjeita,
silloin jokainen löytää haluamansa
sivuston ja sieniruokien ohjeet.
Kattava, hyviä erilaisia ja helppoja
ruokaohjeita saa esim. www.kotikokki.
net sivustosta.
Sienet ovat hyvä ravintolisä ja niitä on
helppo käyttää lisukkeena eri ruokiin.
Ne sopivat lähestulkoon mihin ruokaan
hyvänsä, myös suolaisiin leivonnaisiin.
Helpointa on käyttää kuivattuja sieniä,
niitä voit oman maun mukaan musertaa
Koivunpunikkitatti
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Sienet on helppo kuivata, saunalauteilla
sanomalehden päällä, uu nissa,
kiertoilmauuni on nopea ja tehokas
vaihtoehto tai kuivatukseen tarkoitetulla
kuivurilla kuivattaminen.
Kunhan muistat! Lämpö ei saa nousta yli
50 asteen, 35-40 astetta on hyvä.
Tähän löydät lisää ohjeita esim. www.
martat.fi sivustolta.
Olen kerännyt tähän muutamat sienet,
jotka jokaisen sienestäjän pitäisi olla
helppo tunnistaa.

1. TATIT

Tatit on helppo tunnistaa metsässä kookkaasta kauniista pyöreästä ja pulleasta muodostaan sekä alustastaan ja ovat sellaisenaan paistettuna herkullista ruokaa ihan
kasvisten kera, ovat itsessään jo niin lihaisia, hiukan pippuria, kermaa ja suolaa sekaan, niin onpas herkku lautasella perunoiden kera. Voit kuivata tai pakastaa jopa sellaisenaan. Huom! älä käytä säilöessä rasvaa
paistamisessa, sillä säilyvyysaika vähenee,
vaan paista sellaisenaan neste pois sienistä.

Männynherkkutatti

Männynpunikkitatti
Voitatti

ja ripotella kastikkeisiin, lihapatoihin,
l i hapu l l i i n , m a k a ron i la at i k koon ,
keittoihin, piirakoihin, leivonnaisiin
ym. Myös vakuumiin pakatut tuoreet
kanttarellit voit pakastaa ilman käsittelyä
ja ovat tuoreen veroisia, kun valmistat
myöhemmin sienet.
Ei muuta kuin mielikuvitus valloilleen
ruokaa laittaessa.

Sappitatti EI SYÖTÄVÄ SIENI

Tateissa löytyy monia eri tatteja, niistä jokainen voi löytää oman mieleisensä helposti.
Itse rakastan kuusenherkkutatteja ja koivunpunikkitatteja, sekä voitatteja. Tatit ovat sieniä, joita ei tarvitse keittää, kunhan muistat että paistaessa nesteen pitää haihtua pois kokonaan. Pitää kuitenkin muistaa!!!! SAPPITATTI voi pilata ruokasi, jos erehdyksessä keräät sen. Helppo
tunnistaa vaaleanpunaisesta alustasta lakin alla. Tatit kuten koivunpunikkitatti tummuu, kun se putsataan ja paloitellaan.

2. VAHVEROT, MUSTATORVISIENET

Vahverot ovat myös helpoimmin tunnistettavia ja erittäin D2-vitamiinipitoisia sieniä. Kaunis kullankeltainen sieni näkyy jo pitkälle, kun taasen kosteikko-suppilovahverot voivat olla hiukan piilossa. Vahveroita ei tarvitse keittää, muistat vain paistaessa, että kaikki neste pitää haihtua sienistä kokonaan.
Suppilovahveroiden varsi on keltainen, kun taas kosteikkovahveron ruskehtava.
Mustatorvisieni on erinomainen ruokasieni. Ei tarvitse kuin laittaa pannulle ja paistaa tai kuivata, erittäin maukas. Supistuu paljon paistettaessa.
Mustatorvisieni on hyvin hentoinen ja nopeasti käsiteltävä poiminnan jälkeen.
Näitä sieniä peratessa on sieni halkaistava pituussuunnassa ja katsottava, ettei ole toukkia varressa, toukat on helppo harjata sieniharjalla pois.

Keltavahvero

Kosteikkovahvero

3. ORAKKAAT, KÄÄPÄT

Musta torvisieni

Suppilovahvero

Orakkaat ja Lampaankääpä ovat myös paistettuna syötäviä sieniä.
Lampaankääpästä voit tehdä pihvin, korppujauhottamalla lampaankääpän saat maukkaan ja ravintorikkaan pihvin.
Lampaankääpää ei tule kuitenkaan sekoittaa Typäskääpään joka on syötävä, ei kovin hyvä sieni, vasta keittämisen jälkeen. Typäskääpä on
hiukan ruskeahko, joten erotat sen varmasti lampaankäävästä.
Vaalea- ja tummaorakas ovat mietoja sieniä maultaan, myös paistettavia sieniä ja niistä voi tehdä mainion keiton esim. Koskenlaskija-juustoon, tai lisätä muiden sienien joukkoon.

Rusko-orakas

Vaaleaorakas

Lampaankääpä päältä

Lampäänkääpä alta

4. MUUT HELPOSTI TUNNISTETTTAVAT SIENET

Nämä sienet ovat säilöntäsieniä, jotka on keitettävä, paitsi kuusenleppärousku. Voit tehdä erikseen tai sekoittamalla näitä keskenään ja saat
erinomaisen suolasienisekoituksen. Parhaat suolasienet ovat kuitenkin Haapasieni ja Karvarousku (karvalaukku) näistä erikseen tehtynä
saa erittäin maukkaat sienisalaatit. Kangasrousku on kitkerän kirpeä maultaan, joten ei kannata liikaa laittaa tätä sientä joukkoon.
Maitiaisneste valkoista, kun teet pienen viillon helttoihin sienen alla.

Kangasrousku

Haaparousku

Karvarousku

Kuusenleppärousku (ei tarvitse keittää)
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5. SIENIRUOKIA
Sienisalaatti
Suolattuja sekasieniä, raakaa sipulia,
ruohosipulia, etikkaa, creamfraichea tai
smetanaa.
Valuta/liota ensin liika suola sienistä, jos
teet suolasienistä. Sekoita sen jälkeen itse
katsomasi määrä muita tarvikkeita. Tarjoa lisukkeena.
Sienikeitto
Voinokare, sieniä esim. suppilovahveroita, tatteja tai lampaankääpää, sipulia
½ paketti koskenlaskija juustoa t. maun
mukaan.
1 purkki kermaa
OHJE:
Paista sienistä neste pois ja sitten lisää
voinokare ja sipulit pannulla paistaen.
Lisää vesijauhoseos, noin lasillinen vettä, jossa 2-3rkl vehnäjauhoja sekoitettuna
hyvin. Keitä kasaan niin että paksuuntuu.
Lisää kerma ja juusto paloina ja ruohosipulia, persiljaa päälle.
Valitse itse sienilaji mistä haluat keiton
tehdä.

Paistetut Tatit
Voinokare, tuoreita tatteja, pilko ja paista
pannulla neste pois, lisää sipulia, ruohosipulia, yrttejä. Halutessasi jopa valkosipulia.
Tarjoa lisukkeena grillattuja kasviksia tai
kasvisvokkia.

helposti syömään niitä huomaamatta. Itse olen soveltaja ruuanlaitossa ja siksi ei
ohjeisiin aina löydy grammamääriä ym.
Soveltaminen ja kokeilu eri mausteilla
ym. antaa aina uusia ulottuvuuksia makuelämyksiin.
BON APETIT !

Sieniruokia tehdessä on helppoa itse
suunnitella mitä milloinkin laittaa ja sekoittelee. Sienet maistuvat aina ruuassa
jonkin verran ja silloin lapsetkin oppivat

3.8.2018

IRJA MAHKONEN, 124851-1, SIENESTÄJÄ
PÄÄKSLAHDEN CARAVANALUE,VIHTI
OPETUSKUVIEN LÄHDE: WWW.LUONTOPORTTI.FI
MUUT KUVAT: IRJA MAHKONEN

VUODEN 2017
M AT K A I L U A J O N E U V O K A U P P I A S !
Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on täyden palvelun matkailuajoneuvoliike.

Nyt erikoiserä
uudenkarheita
-matkailuautoja!

VAIN MEILTÄ:

Huippuedulliset XGO
-matkailuautot!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579
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CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, Tuusula

WWW.KKKIVINEN.FI

Kuten otsikosta ilmenee, on tämän jutun tarkoitus käsitellä
digikuvien tallentamista. Kaikkihan me lomalla tai muuten vapaalla ollessamme kuvaamme joko kameralla tai puhelimella.
Kuvat olisi tietenkin hyvä tallentaa jonnekin. Lisäksi lomamatkoilla saattaa tulla paljonkin kuvia, jotka olisi jo matkan aikana
hyvä tallentaa johonkin, kaiken varalta.
Ihan perusasia on tallentaa kuvat tietokoneelle tai tabletille ja
samalla suorittaa pientä editointia ja karsintaa. Kuvien tallentamisessa olisi hyvä harrastaa jonkinlaista järjestelmällisyyttä
esimerkiksi nimeämällä kuvat ja järjestämällä aiheen mukaisiin
kansioihin. Jos kuvat tallentaa suoraan muistikortilta epämääräisiin kansioihin voi olla haasteellista löytää joku tietty kuva
vuosien jälkeen varsinkin, jos kuvia on paljon. Lisäksi olisi
suotavaa, että alkuperäiset kuvat säilytetään ja muokatut kuvat
tallennetaan eri nimellä, näin voidaan alkuperäisestä tehdä erilaisia versioita ilman että kuvanlaatu kärsii. Edistyneet harrastajat ja ammattilaiset kuvaavat RAW-formaatissa koska tällöin
kuvan muokkausmahdollisuudet ovat laajempia. JPEG- kuva
jota käytetään edullisemmissa laitteistoissa, ei kestä montaa
muokkauskertaa jolloin alkuperäinen on hyvä olla olemassa.
Hyvä, nyt olemme saaneet kuvat tietokoneelle mutta entäs jos
kone hajoaa? Jos itse kone hajoaa, voi kuvat yleensä pelastaa
siirtämällä kovalevyn toiseen koneeseen, mutta tilanne on
huonompi jos itse kovalevy sanoo sopimuksen irti tai koneeseen iskee virus. Peli ei ole välttämättä pelattu, mutta tietojen
kaivaminen hajonneelta kovalevyltä tulee kalliiksi. Jos kuvat
kopioidaan irtokovalevylle ja kovalevy irrotetaan koneesta aina
kun sitä ei käytetä, ollaan jo aika pitkällä kuvien turvallisessa
tallentamisessa. Jos halutaan pelata varman päälle kannattaa
käyttää kahta kovalevyä ja säilyttää toista kovalevyä jossain
muualla kuin kotona. Kätevämpää taitaa olla kuvien tallentaminen kovalevyn lisäksi pilveen, jolloin voi olla melko varma
kuvien säilymisestä. Luonnollisesti kannattaa valita pilvipalvelu huolella yllätyksien välttämiseksi. Pilveen voi tietysti lähettää kuvia mistä tahansa.
Jos kuvia on paljon ja niitä kertyy koko ajan lisää, kannattanee
hankkia NAS-palvelin. Se on laite, joka liitetään kotiverkkoon,
jolloin siihen voidaan tallentaa kuvia suoraan tietokoneelta,
kamerasta tai puhelimesta, siis eräänlainen henkilökohtainen
pilvipalvelu. Usein näissä on myös mahdollisuus lähettää tiedostoja Internetin kautta jolloin kuvat ovat jo kotona, kun palataan lomalta. Tämä on ehkä kuitenkin tavallisen näppäilijän
kannalta liioittelua.
Yhteenvetona voisi edellä olevan tiivistää kolmeen kohtaan:
huolellisuus, järjestelmällisyys ja varmuuskopiointi.
TEKSTI: KIM SAARIKOSKI

TUO VAUNUSI

SAPPEELLE!
TALVEN 2018-2019

KAUSIPAIKAT NYT MYYNNISSÄ
Talvipaikka käytössä 14.9.2018-1.5.2019

860e

Alk.
sis. 1 hlökoht. kausikortin

760e

Alk.
ilman kausikorttia

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

Snow
139,99e
CHALLENGE

KAUSIKORTTI

Sappee Snow
Challengen tavoitteena
on myydä 15.11.2018
mennessä 5159 kausi2018 korttia talvikaudelle
2018/2019 hintaan
139,99€/kpl (norm.
540€). Varaukset tehdään
Sappeen verkkokaupassa,
jos kampanja ei toteudu
niin maksua ei peritä.
Ota haaste vastaan!
Sappee.fi/
snowchallenge2018

SAPPEEN RINTEISIIN

HUIPUN ESIINTYJÄT
29.9.
6.10.
27.10.
3.11.

PETE PARKKONEN
POJU
HAPPORADIO
MAIJA VILKKUMAA

17.11. ELLINOORA
24.11. AGENTS &

VESA HAAJA
8.12. IRINA

Katso kaikki tapahtumat:
www.sappee.fi

Oikeudet muuutoksiin pidätetään

Digikuvien
tallentamisen
erittäin lyhyt
oppimäärä

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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SF-CARAVAN HELSINKI ry

50 VUOTTA

Tervetuloa juhlimaan yhdistyksemme 50-vuotista taivalta
Järvenpäään Vanhankylänniemeen 24.-26.5.2019.

Ohjelmassa mm:
- Brige of Rock- yhtye
- Jussi & the Boys -yhtye
- kakkukahvit
- ohjelmaa kaiken ikäisille
- SF- Caravan ry:n liittokokous

Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

MAAILMANLOPUN
REVYY KUTSUU

Maailmanlopun revyy on ajankohtainen sketsikomedia,
jonka sisältö on osittain kesken ihan loppumetreille asti.
Komedian inspiraationa toimivat kansainvälinen politiikka ja
maapallon tämänhetkinen tila. Näyttämöllä nähdään
Kiti Kokkonen, Riku Nieminen, Krisse Salminen,
Niina Lahtinen, Antti Lang ja Markku Haussila.

Ilmoittautumiset 15.10.2018 mennessä osoitteeseen Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.
Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä saatujen ohjeiden mukaan.
Maksamattomia varauksia ei huomioida.

Lähde mukaan Maailmanlopun revyyseen lauantaina 17.11.2018
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Peacock-teatteriin klo 14.00.

kuva ©Suomen komediateatteri

Näytöksen kesto 2 tuntia (sisältää väliajan).
Lipun hinta on 55 euroa/ henkilö.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Vantaan Tallin hinnasto

Vuorokausimaksu		
Mittarisähkö / kWh		
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.-30.4.)
Kuukausimaksu		
Kevätkausipaikka 		
Kesäkausipaikka		
Syyskausipaikka 		
Vuosipaikka		

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

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

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

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

Miten yhdistystemme jäseneksi?

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti. Mikäli koet
toimintamme kiinnostavaksi ja haluat liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi, on
siihen kolme mahdollisuutta. Liittyminen hoidetaan kaikissa tapauksissa
SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin kautta (jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/ ).
Jos olet jo SF-Caravan ry:n jäsen jossain toisessa yhdistyksessä, voit valita
joko lisäjäsenyyden jo voimassa olevan paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi
tai sitten voit erota toisesta ja liittyä johonkin yhdistyksistämme.
HELSINKI

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

Tervetuloa
Isänpäiväkahveille Helsingin yhdistyksen
toimistolle 8.11.2018
klo 15.00-19.00 välisenä aikana.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Tapahtuma- ja treffikalenteri 2018
SYYSKUU

28.-30.
28.-30.

Raputreffit Vantaan Tallilla
Syystreffit, Salon Vuohensaari

SF-C Vantaa
SF-C Hankoniemi/Hangöudd

LOKAKUU

5.-7.
26.-28.
26.-28.
29.

Running Dinner- tapahtuma Vantaan Tallilla
Valojuhlat Vantaan Tallilla
Kauden päättäjäiset Pääkslahdessa
Espoon yhdistyksen syyskokous

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

MARRASKUU

2.-4.
5.
7.
8.
17.

Halloween-treffit Vantaan Tallilla
Liikenneaiheinen keskusteluilta toimistolla
Helsingin yhdistyksen syyskokous
Isänpäiväkahvit toimistolla
Teatteripäivä, Peacock-teatteri

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

JOULUKUU

1.
11.
31.

Joulujuhla Vantaan Tallilla
Glögitilaisuus toimistolla
Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

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

TERVETULOA GLÖGITILAISUUTEEN
HELSINGIN YHDISTYKSEN TOIMISTOLLE
TIISTAINA 11.12.2018 KLO 15.00-18.00
Tilaisuudessa on tarjolla glögiä sekä
jouluun liittyviä leivonnaisia.
Niille, jotka eivät glögistä välitä,
löytyy toki myös kahvia, teetä ja mehua.
Tilaisuudessa voi katsella kuluneen
vuoden aikana arkistoon kertyneitä kuvia
eri tapahtumista ja vaihtaa kuulumisia
tuttujen kanssa.
Järjestää: SF- Caravan Helsinki ry

