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SF-CARAVAN HELSINKI R.Y.
www.sf-caravanhelsinki.fi
e-mail: Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
Facebook: SFC-Helsinki
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja

Saarikoski Kim
050 438 5133
kim.saarikoski@welho.com

Varapuheenjohtaja

Lindholm Dag
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

Kari Koskinen
0400 420 323
koskinenvaunussa@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Marko Keränen
0400 961 798
raksa.keranen@luukku.com

Sihteeri

Martti Jarva
040 591 3824
martti.jarva@welho.com

Taloudenhoitaja

Tuula Lahdenperä
050 313 0587
tuula.lahdenpera@outlook.com
Susanna Pihkala
045 202 9308
suski.pihkala@gmail.com

0400 433 131

Jarmo Vekkel
0400 644 329
jarmovekkeli@gmail.com

0400 427 413

Kettunen Anna-Liisa
0400 728 422
akettunen65@gmail.com
Pihlajamäki Johanna
pihlis@iki.fi

0400 895 926

Sippola Risto
sippola47@msn.com

045 260 8680

Toivonen Tero
tero.toivonen@bastu.net

040 769 7474

TOIMITSIJAT
Jäsenkirjuri
Tiedotus- ja PR-henkilö
Rahastonhoitaja
Jäsentarvikkeet (pehtoori)

Susanna Pihkala
Kari Koskinen
Tuula Lahdenperä
Mauri Oinonen

010 581 8673

TOIMIKUNNAT
Tallitoimikunta (Pehtoori) Jani Kalliaisenaho
010 581 8674
Tiedotustoimikunta
Kari Koskinen, Tomi Rissanen
Internet

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

Turvatoimikunta

Kari Koskinen

11 kg kaasupullon hinta 25 €

Talousvastaava/
tietosuojavastaava

Ylikorpi Armi
armi.ylikorpi@gmail.com

PANKKI: DanskeBank IBAN FI80 8013 0710 1767 18

Jäsenkirjuri

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

Matkailuasiamies

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

Kotisivujen ylläpitäjä Pihlajamäki Johanna
pihlis@iki.fi

0400 895 926

JÄSENETUALUEIDEN YHDYSHENKILÖT
Kultahiekka
Pääkslahti

Pihlajamäki Johanna
pihlis@iki.fi

0400 895 926

Sippola Risto
sippola47@msn.com

045 260 8680

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

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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SF-CARAVAN ESPOO R.Y.
www.sfcespoo.net
Facebook: SFC Espoo
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja

Juha Rakkola
040 579 2351
puheenjohtaja@sfcespoo.net

Varapuheenjohtaja

Kimmo Ruoho
varapuheenjohtaja@sfcespoo.net

Sihteeri

Martti Monto
040 846 3384
sihteeri@sfcespoo.net

Rahastonhoitaja

Maarit Joensuu
040 519 7377
rahastonhoitaja@sfcespoo.net

Jäsenkirjuri

Seppo Joensuu
040 166 2195
seppo.joensuu@sfcespoo.net

Tietoturvavastaava

Seppo Joensuu

Kalustonhoitaja 1

Martti Lamberg
050 558 1656
kalustonhoitaja@sfcespoo.net

Kalustonhoitaja 2

Olli Rosquist

040 738 7040

Mika Rostén
0500 945 088
nuorisoyhdyshenkilo@sfcespoo.net

Tekninen yhdyshenkilö

Hannu Kivikoski
050 520 1563
tekninen.yhdyshenkilo@sfcespoo.net

YHDISTYKSEN KERHOHUONE
c/o SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
JÄSENETUALUE
Pääkslahti SF-C, Vihti
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SF-Caravan Helsinki r.y.
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SF-Caravan Vantaa r.y.
39. vuosikerta
ISSN 07783-1641

TOIMITUSKUNTA
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Martti Jarva, Maarit Joensuu,
Seppo Joensuu, Olli Rosquist,
Kari Koskinen, Päivi Sulin,
Kim Saarikoski,
Armi Ylikorpi
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TILAUKSET JA
OSOITTEENMUUTOKSET
SF-Caravan Helsinki ry
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

TAITTO
Faktor Oy

PAINO
PunaMusta Oy

040 166 2195

Nuorisoyhdyshenkilö

PANKKI: Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

Pääkirjoitus

Juha Rakkola
puhelin 040 5792351
jrakkola@saunalahti.fi

VANTAAN TALLIN HINNASTO

0400 346 443

7

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

TOIMITUKSEN POSTIOSOITE

MUUT TOIMIHENKILÖT

Toimintatoimikunnan pj/ Aho Timo
Kalustonhoitaja/
timo.aho@gmail.com
Ajotaitovastaava

2

Puheenjohtaja

JULKAISIJAT

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.
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TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

Pääkirjoitus

Päätoimittajan mietteitä

O

ma tilanne vaikuttaa vähän samalle kuin vuoden
2016 syksy, milloin liityin Espoon yhdistyksen
hallitukseen. Aivan pihalla koko touhusta. Kaikki
muut harrastaneet hommaa vuosia ja kaikki on perin tuttua. Kim toimi päätoimittaja 8 vuotta ja taisi olla myös tämän yhteislehden ensimmäinen päätoimittaja. Nyt minun
pitäisi toimia sitten yhdistysten lehden päätoimittajana ja
kokemusta päätoimittajana toimimisesta on tasan 0 vuotta.
Samalla pitäisi myös toimia Espoon yhdistyksen varapuheenjohtajana, mistä on myöskin kokemusta tasan 0 vuotta. Luvassa on melkoinen määrä oppimista, vaikka onhan
tuossa lehtitoimikunnassa ja hallituksessa hetken kerinnyt
olemaan. Silti vaikea uskoa olevani valmis päätoimittajan
rooliin tai edes tuohon varapuheenjohtajan rooliin. Ilmeisesti muilla luotto on kova, koska minut hommiin valitsivat.
Mutta katsotaan mitä tästä tulee.
Meillähän on tässä samaan aikaan vaihtunut painotalo ja
lehden taittaja. Saatiin melkoisesti kustannuksia tiputettua,
mutta ei tämä lehden tekeminen silti halpaa ole. Lehden
ulkoasu on myös muuttunut sen myötä ja tätä kirjoitettaessa en ole itsekään vielä nähnyt minkälainen se on. Mutta
mitä näki taittajan muiden lehtien tuotoksia niin lehti loikkaa melkoisesti eteenpäin ulkonäön suhteen. Aina välillä on

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.

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

www.hati.fi
/ 2019
Monipuoliset

1

Jaakko 040 738 4316

varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

Kimmo Ruoho
päätoimittaja

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

54

KAIKKIIN MERKKEIHIN

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi
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Lahti
50 km

ihan hyvä uudistua. Mielellään otetaan vastaan palautetta
uudesta lehdestä.
Lehtitoimikunta hakee myös hieman uusia toimintatapoja.
Itse kun on aina toiminut tietokoneiden kanssa ja ollut monessa projektissa mukana tuomassa uusia järjestelmiä eri yrityksiin sun muuta niin tätä samaa kokeillaan nyt lehtitoimikunnassa. Itselle nämä tietotekniset asiat on ihan peruskauraa ja
niistä löytyy jo vuosikymmenien kokemus. Lehtitoimikunnassa mennään nyt enemmän tuollaiseen pilvipohjaiseen toimintatapaan. Yleensä kaikessa uudessa on melkoinen vastarinta.
Täytyy kehua meidän lehtitoimikuntaa, koska en ainakaan
vielä ole huomannut mitään vastarintaa tämän kanssa. Toki uuden järjestelmän oppiminen vie
aikaa. Mutta mitä tuota nyt on
seuraillut hetken aikaa niin toistaiseksi näyttäisi toimivalta systeemiltä. Jos kaikki menee putkeen niin meiltä pitäisi jopa ihan
lehti ilmestyä juttuineen.

Helsinki
70 km

- Kolarivauriokorjaukset
- Kosteusvauriokorjaukset
- Muutostyöt
- Varusteasennukset
- Vuosihuollot
- Kaasulaitehuollot

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 1.1.2019 alkaen:
Tuntiveloitus
Kosteusmittaus
Vuosihuolto 1.aks.
Vuosihuolto 2.aks.

58,60,220,240,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
1
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Puheenjohtajien terveiset
Talvinen tervehdys täältä
lumentäyttämältä Vantaan Tallilta
Kädessäsi on tämän vuoden ensimmäinen lehti, joka on myös
lehtemme uuden painotalon Punamusta Oy:n ensimmäinen painos. Uuden päätoimittajan myötä kilpailutimme taittajan sekä
painotalon ja näin toivomme saavamme lehteen uuden nuorekkaamman ja raikkaamman ilmeen, sekä tietysti kustannuksia
alemmaksi. Taittajana toimii Faktor Oy.
Viime vuonna olimme ahkeria ja saimme paljon aikaan.
Päätalon katon vuodot paikattiin ja Ylisten siltaa uudistettiin,
muutamia mainitakseni. Myös uuden huoltorakennuksen työt
käynnistettiin ja syksyllä saimme jo lämmityksen kytkettyä päälle. Juhlalliset avajaiset pidämme kesällä kun rakennus on saanut
uuden katon ja verhoilun. Vantaan Tallilla pidettiin viisitoista
upeaa tapahtumaa viime vuonna, joiden järjestelyistä vastasi ahkera joukko vapaaehtoisia. Kiitokset kaikille jotka olitte mukana
järjestäjinä sekä osallistuitte tapahtumiin.
Vuodenvaihteessa Alisilla oli hyvä joukko tallilaisia ideoimassa
tämän vuoden tapahtumia. Tänä vuonna tulemme järjestämään
muutaman tapahtuman vähemmän kuin viime vuonna, mutta
perinteisiä treffejä ei jätetä väliin. Treffikalenterimme löydät tämän lehden takaa sekä nettisivultamme http://sfc-vantaa.fi/
Mutta nyt nautimme talvesta ja suunnittelemme ensi kesän
matkoja. Olethan huomannut, että perinteisen Caravan leirin-

täopaslehden rinnalla on nyt nettiversio, joka löytyy osoitteesta
https://leirintaopas.fi/ Jäsenenä tämä on sinulle ilmainen mutta
muille 8€ vuodessa.
Päätimme jatkaa aikaisempaa ”alle 35 vuotiaiden” tarjousta.
Kampanja alkaa 1.5.2019 ja on voimassa 30.4.2020 asti. Alle
35-vuotias saa kausipaikan vuodeksi 300 €.
Muistakaa myös yhdistyksen vuosikokous, joka
pidetään 27.4.2019 Tallin
Ylisillä klo 14:00.
Nähdään taas Tallilla

Terveisin
Kari Koskinen
Vantaan yhdistyksen pj

Hyviä hetkiä uuteen vuoteen
Liiton puheenjohtaja mainitsee palstallaan Caravan-lehdessä nro
01/2019 erään mielestäni tärkeän asian, hyvän hetken. Tällainen kokemus on tietenkin hyvin subjektiivinen, kukin omalla
kohdallaan kokee asiat eri tavalla. Totuus lienee kuitenkin, että
jokainen tätä karavaanailua harrastava inehmo tekee harrasteestaan omanlaisensa ja nauttii siitä. Oikeata tapaa tässä hommassa
ei ole, mielestäni jokainen harrastakoon tavallaan, oli se sitten
puskaparkkeilua tai kausipaikalla viihtymistä.
Tokihan tässäkin on reunaehtonsa. Me emme saa aiheuttaa
harrastuksellamme harmia sellaisille
ihmisille joiden mielestä olemme vihonviimeisiä maanvaivoja.
Olkaamme siis huomaavaisia liikenteessä ja jättäkäämme leiripaikkamme siistimpään kuntoon kuin se oli tullessamme, oli se
sitten puska tai leirintäalue.
Saimme jonkin aikaa sitten uusimmat jäsentilastot, laskua oli
taas tullut yhdistyksellemme. Jäsenmäärän lasku ei kohdallamme
ole oikeastaan mikään ihme, asiaa tarkemmin pohdittaessa.
Jäsenkuntamme ikäjakauma on huomattavan yläpainoinen
niin sanoakseni. Luultavasti tämä pitää paikkansa myös monen
muun ”vanhan” yhdistyksen kohdalla.
Toinen ongelma on matkailuvälineen säilytys Helsingissä, sellaista ei ole muutamaa yksityistä paikkaa lukuun ottamatta.
Ensimmäiseen ongelmaan haemme ratkaisua järjestämällä

Yhdistyksen jäsentietoja
Tällä hetkellä yhdistyksessämme on jäseniä noin 1300, joista 724
henkilöä on syntynyt ennen vuotta 1969. Vanhin mukana oleva
jäsenemme on syntynyt vuonna 1924!
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet:
Harri Lönnqvist
1975–1979 eli 5 vuotta
Seppo Pietiläinen
1980–1991 eli 11 vuotta
Markku Wettenhovi
1992–1977 eli 6 vuotta
Juha Rakkola
1998–2012 eli 14 vuotta
Seppo Joensuu
2013–2018 eli 6 vuotta
Juha Rakkola
2019–

8
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Yhdistyksemme hallituksessa on 8 henkilöä ja sen keski-ikä on
63 vuotta.
Vielä hiukan lisää tietoa: Martti Monto on ollut hallituksessa
28 vuotta, Juha Rakkola 24 vuotta ja Maarit Joensuu 22 vuotta.
Siinä on vankkaa kokemusta paljon.

Matkailuvuosi on alkanut
Matkailuvuosi aloitettiin Turun ja Helsingin alan messuilla, kävijöitä kävi tapahtumissa hyvin.
Myöskin kauppiaiden viikonloppunäyttelyt ottivat osansa caravanmatkailusta kiinnostuneista asiakkaista.
Yhdistyksemme on mukana toukokuun 11 päivä klo 10.00–
16.00 Espoon Hannuksen Motonetin pihalla järjestettävässä
tapahtumassa. Sen tarkoitus on esitellä karavanmatkailua ja -harrastusta uusille kohderyhmille. Mukana mm. SF-Caravan Helsinki ry, SF-Caravan ry, Matkailuajoneuvotuojat ry, Traficom,
Motonet, KaMa Fritid Oy, Helsinki Caravan Oy, Best-Caravan
Oy ja Savonia Caravan Oy.
Kevätkokouksessamme 27.5.2019 on esillä sääntömuutosesitys, jossa tulisimme siirtymään yhden vuosikokouksen malliin.

Terveisin
Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja

KAIPAATKO
LAHJAIDEAA?

Hyvää alkanutta matkailuvuotta 2019!
Heti aluksi haluan kiittää Seppo Joensuuta yhdistyksemme vetovastuusta puheenjohtajana.
Yhdistyksemme syyskokous valitsi allekirjoittaneen jatkamaan
puheenjohtajana.
Seppo on edelleen mukana yhdistyksemme hallituksessa antamassa arvokasta kokemustaan jäsentemme asioiden hoidossa.
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kimmo Ruohon 39 v.

tilaisuuksia, joissa kerromme harrastuksestamme ja yritämme
saada uusia ihmisiä innostumaan harrasteestamme. Näitähän on
ennenkin ollut mutta nyt on lähestymiskulma hieman toinen.
Etsimme paikan, jossa liikkuu paljon väkeä ja järjestämme tapahtuman siellä. Mukaan yhteistyöhön olemme saaneet kauppiaita
ja muita aiheesta kiinnostuneita tahoja. Ensimmäinen tällainen
tapahtuma on toukokuussa.
Olettehan
merkinneet
kalenteriinne yhdistyksemme 50v juhlat, tällaisia treffejä ei järjestetä kovin usein.

Kokouspaikka on Helsinki Caravan Oy Vantaalla.

Päivitä yhteystietosi
Ovatko sähköpostiosoitteesi tai yhteystietosi muuttuneet? Oletko ystävällinen ja päivität ne osoitteessa jasenrekisteri@karavaanarit.fi. Olemme päättäneet
informoida jäsenistöä myös
esim. sähköpostilla, näin
saamme teille ajankohtaista tietoa nopeammin. Älä
unohda
yhdistyksemme
nettisivua, olemme myös
Facebookissa.

YSTÄVÄLLÄSI
NÄYTTÄISI
OLEVAN JO
KAIKKEA?

SF-Caravan Helsinki ry:llä on
jäsentuotteita myynnissä.

Hyvää jatkoa kaikille.

Myyntituotteet löydät
yhdistyksen kotisivujen
www.sf-caravanhelsinki.fi
kohdasta ”myytävät tuotteet”.

Terveisin
Juha Rakkola
SF-Caravan Espoo ry
puheenjohtaja

Tilaukset sähköpostitse
osoitteeseen:
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
1

/ 2019
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Jouluruokaa oli monenlaista.

JOULUJUHLA
Kuusi koristeltiin joulujuhlaa varten.
Vantaan yhdistyksen
vuoden karavanperheeksi valittiin Niina ja
Risto Toropainen.

10
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1.12.2018
Vantaan Tallilla

V

ietimme Vantaan yhdistyksen perinteistä joulujuhlaa Vantaan Tallin
Ylisillä.
Maukkaan jouluruuan meille oli valmistanut pitopalvelu Pito-piiat; oli kinkut, laatikot kalat sekä salaatit lisättynä lisähöysteillä.
Jälkiruokana oli kahvi tai tee ja kakku.
Juomat oli jokaisen mielen mukaiset itse
tuotuna, vesi ja mehut kuuluivat tarjoiluun.
Mukana oli 45 ruokailijaa. Ilta jatkui
tanssin ja karaoken merkeissä aamutunneille
saakka. Jouluillallisen hinta oli 25€ / ruokailija.
Saunat kuuluivat tietysti myös viikonlopun ohjelmaan
Mukana olivat myös Sinikka ja Mara.

Ruotsalainen matkailuajoneuvotarviketukkuliike Kama Fritid esitteli uuden myymäläkonseptinsa viime vuoden 2018
elokuussa Düsseldorfin matkailuajoneuvomessuilla Saksassa. Tarvikemyyntitilat tehdään paikallisen matkailuajoneuvomyymälän yhteyteen.
ATSO MUURONEN

E

nsimmäinen uuden konseptin mukainen tarvikemyymälä Pohjoismaissa
tehtiin Norjassa. Toinen myymäläkokonaisuus valmistui Helsinki Caravan Oy:n
tiloihin Vantaalle. Tilat saivat ensikasteensa

25.–27.1.2019 Suurnäyttelyn yhteydessä.
Asiakaspalaute on ollut hyvin myönteistä
osoittaen tämän tyyppiselle konseptille olevan tilausta.
”Konseptissa on huomioitu matkailuajo-

Erkki Pulkkinen esittelee tuotteita uudessa näyttelytilassa.

neuvojen omistajien kasvava halu ja tarve
sisustaa omaa ajoneuvoa omien mieltymysten mukaiseksi”, kertoo Helsinki Caravan
Oy:n tarvike- ja varaosapuolesta vastaava Esa
Muuronen. Samalla asiakkaille esitellään
uutuutena ”Order to Store”-verkkokauppa,
jatkaa Esa. Se on caravan-verkkokauppa, jossa on esillä yli 9000 tuotteen valikoima. Tilaaminen onnistuu vaivattomasti yrityksen
verkkosivuilta ja yritys ottaa yhteyttä, kun
tilatut tuotteet ovat noudettavissa liikkeestä.
Maksu hoituu kätevästi noudon yhteydessä.
Helsinki Caravanin uudessa tarvikemyymälässä on nyt siis saatavilla matkailuajoneuvojen sisustustarvikkeita laidasta laitaan.
Myymälästä löytyy myös perinteisempää tarviketta kuten sähkö-, kaasu- ja vesitarvikkeita
ja kemikaaleja.
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KOKOUSKUTSU
SF-CARAVAN ESPOO RY:N
sääntömääräinen Kevätkokous pidetään
maanantaina 27.5.2019 kello 18.00 alkaen
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa
Mestarintie 2, 01730 VANTAA
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 § määräämät kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
(mm. toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2018), sekä hallituksen esitys
sääntömuutoksesta yhteen
vuosikokoukseen siirtymiseksi.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu
alkaa kello 17.30.

Karaokea laulettiin vuodenvaihteessa
miehissä... sekä naisissa.

KOKOUSKUTSU
SF-CARAVAN HELSINKI RY:N
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään
28.5.2019 kello 18.30
Best-Caravan Oy:n tiloissa
Avainkierto 11, 05840 Hyvinkää.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 18.00.
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.
Tervetuloa!

Tervetuloa!

Vantaan Tallin

UUSI VUOSI
V

uosi vaihtui Vantaan Tallilla erittäin
kovan tuulen ja lumisateen saattelemana.
Onneksi meillä on sisätila Ylinen, jossa
vietimme iltaa lämpimässä suojassa.
Ilta alkoi pienellä iltapalalla, jonka jo perinteisen tavan mukaan tarjoaa Vantaan yhdistys.
Iltapala sisälsi perinteiset vuodenvaihteen
eväät: nakit, lihapullat, perunasalaatin, italiansalaatin, suolakurkut sekä patonginpalat
ym. lisukkeet.
Iltaa jatkettiin tanssien ja karaokea lauleskellen sekä hieman kuplajuomia maistellen.
Vuoden vaihtuessa ammuttiin muutamia
raketteja, joista ei paljon näkynyt lumisen
sään vuoksi. Rakettien ampumisen jälkeen
palattiin takaisin Ylisille ilonpitoa jatkamaan
aamutunneille asti.
Tallille oli tullut vierailijoita Lahden yhdistyksestä, yhteensä kuusi auto- ja vaunukuntaa viettämään kanssamme vuoden vaihtumista.
Saunat kuuluivat tietenkin myös vuoden
vaihteen ohjelmaan.
Mukana oli myös S-FC 26924 Martti
Jarva.
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Vuodenvaihteen perinteiset eväät tekivät kauppansa.

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Hallitus 15.1.2019

Katsastukset edullisesti
KOKOUSKUTSU
SF-CARAVAN VANTAA RY:N
sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
pidetään 27.4.2019 klo 14.00
Vantaan tallilla
Heinäjoentie 146 12350 Turkhauta
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu
alkaa klo 13:30
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
sille määräämät asiat sekä
hallituksen esittämä sääntömuutos
liiton mallisääntöjen mukaisesti,
jäseneen kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä.
Tervetuloa!

SF-Caravanin jäsenille

50

€

35

€

ma-pe
klo 8-18
Meillä onnistuu myös suurempien matkailuautojen katsastukset

Koivuhaan
Autokatsastus
Koivuhaan
AutokatsastusOy
Oy
Niittytie 15 Vantaa, puh. 020 7999 620

Hallitus

www.koivuhaanautokatsastus.fi
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Matkalla

kin teemme. Asenne matkaan lähdettäessä
on oltava kiireetön, ajotapa ennakoiva. Etäisyys edellä ajaviin muihin tiellä liikkuviin on
oltava pidempi kuin kesäkeleillä, sillä iso yhdistelmä vaatii pidemmän pysähtymismatkan liukkaalla tiellä.
Jouluaaton vietimme tyttäremme perheen
kanssa meillä kotona. Muut lapset perheineen olivat vuorostaan sukuloimassa. Jo
joulupäivänä suuntasimme yhdistelmämme
Sappeen hiihtokeskukseen Pälkäneelle. Tämä valinta siitä syystä, koska syksyllä hankittu laskettelukausikortti kuumotti takin
taskussa.
Lämmöt vaunuun sekä jääkaapin laitoin
päälle jo edellisiltana. Näin vaunu ehti kuivahtaa, lämmetä kunnolla ja jääkaappi oli
valmis ottamaan vastaan kaikki joululta
jääneet herkut. Perille päästyämme puhdistimme vaunun keulan matkan varrella kertyneistä lioista. Vaunu oli suloisen lämmin ja
pääsimme nauttimaan asumisesta heti tallat
alas laskettuamme.
Seuraava reissumme suuntautui tammikuussa Turun messuille. Näitä reissuja on
tullut tehtyä vuosien varrella useita. Lähes
poikkeuksetta sinne on menty asuntovaunulla. Messutreffit ovat Turun messukeskuksen
parkkialueella ja siellä on ollut kymmeniä
yhdistelmiä joka vuosi. Treffihintaan kuuluvat messuliput, messujen aikainen treffiohjelma, valosähkö ja suihkut. Alueelta löytyy
vessoja, roskis ja kemssantyhjennyspaikka.
Siis kaikki mitä voi matkailija tarvita. Koko
viikonloppu kuluu rattoisasti ja tekemistä sekä katsomista riittää kaikille.
Sitten teemme muutamana viikonloppuna
laskettelureissun Sappeelle. Kaksi isompaa
lastenlastamme osaa lasketella jo oikein hyvin ja he ovat innokkaita mukaan lähtijöitä.

Talven aktiviteetteja löytyy kaikille perheen jäsenille.

Koululaisten hiihtoloman aikaan olemme
myös heidän kanssaan muutaman päivän
laskettelemassa.
Pääsiäisen aikoihin suunnistamme monesti johonkin hiihtokeskukseen. Tänä vuonna
pääsiäinen on huhtikuun puolessa välissä,
joten etelän hiihtokeskuksissa tuskin pääsee
enää hiihtämään. Suunnitelmissa on nyt joku Oulun korkeudella oleva hiihtokeskus.
Matkailuvaunuilussa /-autoilussa meitä
viehättää juuri se valinnan vapaus. Reissun
kohteen voi päättää matkan varrella. Yleensä
ei tarvitse etukäteen edes varata paikkaa matkailuajoneuvolle. Paikkaa ja suunnitelmia
on helppo vaihtaa kesken reissun ja samalle
reissulle voi lähteä enemmän tai vähemmän
porukkaa kuin on alkuperäisesti suunniteltu.

Matkailuajoneuvopaikat ovat yleensä hiihtokeskuksissa parhailla paikolla, lähellä hiihtohissejä, latuja ja muita palveluita. Omassa
yhdistelmässä on kaikki omat tavarat kokoajan käden ulottuvilla.
Mikä on mukavampaa, kuin istua iltaa
lämpimässä omassa vaunussa/autossa talvipakkasella ja katsoa ikkunasta vaaramaisemaa tai valaistua laskettelurinnettä?
Talvella tulee muistaa se, että lunta ei saa
kerätä vaunun ympärille ja tukkia näin vaunun ilma-aukkoja. Matkaan lähtiessä tulee
aina poistaa katolta lumikuorma sekä seurata
matkan aikana lumikuorman kertymistä.
Turvallisia ja mukavia, myös talvisia, reissuja kaikille lajiin hurahtaneille uusille ja
vanhoille kaikkien kavereille!

TALVELLA
TEKSTI JA KUVAT: SOILE JA HANNU KIVIKOSKI (KIVARIT)

P

erheessämme talvimatkailu asuntovaunulla alkaa silloin kun veneemme
syksyllä nostetaan talvipukeille ja suojataan talven tuiskuilta. Pian veneennoston
jälkeen alkaa matkailuvaunun varustelu. Se
aloitetaan nastallisten talvirenkaiden vaihdolla. Samaan aikaan muukin autokalustomme valmistetaan talven kelejä varten. Tämän jälkeen alkaa matkailuvaunun sisäinen
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myllerrys. Kesämatot vaihtuvat kokonaan
lattian peittäviin talvimattoihin, petivaatteet
vaihtuvat hiukan paksumpiin, veneeltä tuotuihin termopeitteisiin. Ylimääräiset kesällä
käytettävät retkivarusteet siirtyvät varastoon
odottamaan seuraavaa kesäkautta. Jäätyvät
ruokatarvikkeet siirtyvät kotikäyttöön.
Yleensä ensimmäinen viikonloppureissu
tehdään johonkin lähialueelle. Viime syksy-

nä se suuntautui Vantaan Tallin Valotreffeille. Lähialueelle siksi, että samalla voi testata
ja tarkistella laitteiden toimivuutta ja talvivarusteiden tarpeellisuutta.
Talvimatkailu matkailuvaunulla on ihan
mukavaa ja helppoa, kun varustaudutaan
vallitsevien olosuhteiden mukaan. Ennen
matkaa selvitämme matkanaikaiset sääolosuhteet, aivan samoin kuin veneillessämme-

Talvella pitää muistaa huolehtia lumen poistosta.
1

/ 2019 15

Snow

ENTEILEE KEVÄTTÄ

CHALLENGE 2019

KAUSIKORTTI

Pääsiäistä vietetään kristinuskossa Jeesuksen ylösnousemuksen
juhlana. Pääsiäisenä esitetäänkin tämän johdosta erilaisia
pääsiäisnäytelmiä ja pääsiäisvaelluksia kuten Via Crusis
– Ristin tie, jolloin kaikki pääsevät osallistumaan Kristuksen
kärsimyskertomukseen. Pääsiäiseen liittyy myös muita asioita.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Noidat ja pääsiäiskokko
Pääsiäisnoidat eli trullit ovat liikkuneet Suomen saloilla jo vuosisatojen ajan. Trullit ovat
aikoinaan olleet pahantahtoisiksi uskottuja
olentoja, jotka halusivat pahaa kotieläimille
pääsiäisen aikana. Pahat trullit ovat sittemmin
saaneet väistyä pikkuisten oven taakse virpomaan saapuvien noitien tieltä. Pikkunoitien
tiedetään liikkuneen Suomessa jo 1800- luvulla, joskin virpomisperinne on tosissaan
yleistynyt maassamme vasta 1980-luvulla.
Pikkunoitia on maassamme liikkeellä palmusunnuntaina, lukuun ottamatta Etelä- ja
Keski-Pohjanmaata jossa ne liikkuvat lankalauantaisin.
Noitia ja muita pahoja henkiä karkotetaan etenkin Pohjanmaalla pääsiäisenä juuri
lankalauantaina poltettavalla kokolla. Kerrotaan, että mitä enemmän savua ja kipinöitä
kokosta nousee, sitä varmempaa on, etteivät
noidat ja pahat henget pääse niiden läpi vahingoittamaan ihmisiä ja kotieläimiä.
Helsingissä voi käydä katsomassa pääsiäiskokon polttamista Seurasaaressa.

Rairuoho ja pajunkissat
Rairuoho, joka on tullut suosituksi 1960-luvulla, liittyy kevään saapumiseen ja uuden
Pääsiäistiput koristavat niin rairuohoja
kuin pääsiäispöytiä.
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elämän heräämiseen synkän talven jäljiltä.
Rairuoho itää nopeasti eikä se tarvitse suurtakaan kasvualustaa. Viikossa saat jo hienon
rairuohomaton, jota voit koristella pienillä
pääsiäismunilla tai pääsiäistipuilla.
Pajunkissat kuuluvat niin ikään kevääseen ja luonnon heräämiseen. Pikkunoidat
käyttävät usein pajunvarsia vitsojensa tekemiseen ja pajunkissat heräävät eloon, kun
vitsat laitetaan veteen lämpimässä huoneessa. Pajuisten vitsojen tarkoitus on herättää
nukkujat ja karkottaa pahat henget nurkista. Pajunkissa on tavallaan meidän versiomme etelän palmunoksasta; se kun nimittäin
on ainoa kasvi näillä leveysasteilla joka itää
pääsiäisen aikana.

Suomalaiseen pääsiäispöytään ovat nimittäin
perinteisesti kuuluneet verimakkarat, piirakat, erilaiset juustot ja rieskat.
Lammasta syödään Suomessa kuitenkin
pääsiäisen aikaan lähes puolet koko vuoden
tuotannosta. Lammasruoka liittyy Jumalan
karitsaan ja viimeiseen ateriaan, sillä Jeesus
söi Raamatun mukaan viimeisellä ateriallaan
karitsanlihaa yhdessä opetuslastensa kanssa.

Mämmi

Mämmi on monen rakastama ja toisaalta
monen inhoama pääsiäisruoka. Ensimmäiset
maininnat mämmistä löytyvät jo 1700-luvulta, jolloin sitä
syötiin leivän päälle
siveltynä. Mämmi
Pääsiäismunat
katosi välillä ja palaja -tiput
si entistäkin riehakkaammin takaisin
Pääsiäismunina on
1800-luvun lopulla,
perinteisesti käytetty
jolloin tieto mämoikeita kananmunia,
mistä alkoi kulkea
jotka on koristeltu
ympäri maata emänvärikkäästi. Koristäkoulujen ja keittoteltu kananmuna on
kirjojen kautta.
nykyään saanut väisMämmi, joka oityä jos jonkinlaisten Suklaamunat liittyvät pääsiäiseen.
keasti on vedestä,
suklaamunien tieltä,
joista toiset sisältävät yllätyksiä ja toiset eivät. ruismaltaasta ja ruisjauhoista valmistettua
Pääsiäispupu tuo yleensä Keski-Euroopassa imellettyä puuroa, tarjoillaan oikeaoppisesti
tuokkosesta. Mämmin lisukkeena tarjotaan
ja Yhdysvalloissa kaivatut munat.
Pääsiäistipu eli keltainen poikanen liit- sokeria ja kermaa tai maitoa. Mämmiä myytyy sekin kevääseen ja uuden elämän he- dään Suomessa vuosittain muutama miljoona kiloa vuodessa eli aikamoinen määrä.
räämiseen.

Lammas pääsiäispöydässä

Pasha

Lammas on suomalaisessa ruokapöydässä
varsin uusi tulokas, sillä sen syöminen on
yleistynyt vasta muutama vuosikymmen sitten. Lammas on kulkeutunut suomalaiseen
ruokapöytään juutalaisten ruokaperinteestä.

Pashaa näkee usein myös suomalaisessa pääsiäispöydässä, jossa se on yleistynyt 1970-luvulta lähtien. Pasha on kulkeutunut meille
Venäjältä Karjalan kautta. Pashalle löytyy
lukuisia erilaisia reseptejä, joista kukin voi

SAPPEEN RINTEISIIN
2019/2020 VAIN 119,99€
Sappee Snow Challengen tavoitteena on myydä 1.4.2019 mennessä
12.222 kausikorttia talvikaudelle 2019/2020 hintaan 119,99€/kpl
(norm. 540€). Varaukset tehdään Sappeen verkkokaupassa,
jos kampanja ei toteudu niin maksua ei peritä.

valita mieluisensa. Pashan valmistukseen
tarvitaan rahkaa, kermaa, sokeria, kananmunaa ja voita. Saatua seosta voi maustaa maun
mukaan oikeastaan millä tahansa. Valmis,
ohjeen mukaan tehty pashaseos kaadetaan
kostutetulla harsokankaalla tai ohuelle pellavaliinalla vuorattuun pashamuottiin, jossa
sen annetaan valua noin vuorokausi. Valmis
pasha siirretään tarjoiluastiaan ja koristellaan,
jonka jälkeen se on valmis tarjoiltavaksi.

Narsissi eli pääsiäislilja
Keltainen pääsiäislilja kuvaavaa Kristuksen
ylösnousemusta, sillä se nousee pääisäisen
aikaan maan pinnalle Etelä-Euroopassa.
Pääsiäisliljan katsotaan olevan puhtauden
ja viattomuuden vertauskuva ja se on koristaneet pääsiäispöytiämme jo 1800-luvulta
alkaen.
Lähteet:
Suuri perinnekirja,
Satu Aalto, Karisto Oy 2008,
Yle.fi / pääsiäinen, Ruokatieto

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2019

TUO VAUNUSI SAPPEELLE

NYT ON TALVI PARHAIMMILLAAN
Vuorokausipaikka

28 e/vrk

2 tai useampi vrk

27 e/vrk

Sähkö kulutuksen mukaan 0,28 €/kWh.

Kausipaikkojen ennakkomyynti talvikaudelle
2019/2020 alkaa toukokuun alussa.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

HUIPUN ESIINTYJÄT
16.3.
30.3.
13.4.
19.4.

ELASTINEN
VESALA
YSÄRI-BILEET
ATOMIROTTA

20.4. GEBARDI
21.4. THE BITTERLICKS
27.4. SANNI

- MUN NIMI ON SANNI

Virpominen on osa pääsiäisperinnettä.

Katso kaikki tapahtumat:
www.sappee.fi

Oikeudet muuutoksiin pidätetään

Pääsiäinen

Pasha

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
1
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Vuonon kalastajakylissä ei isommin harrasteta maanviljelystä.

M

aisema yhä enemmän ”lapistuu”,
kun ajetaan pohjoisruijalaisen Varangi-vuonon alkupäätä. Puut katoavat, on enää pelkkää pusikkoa. Mutta hei,
tuossahan pötköttää tienposkessa metsän kuningas, hirvi! Päiväunillako? Ei. Kruunupää
on jo päättänyt maisen vaelluksensa. Mutta
miten ja miksi? Ei ketään kertomassa.
Näin dramaattisesti alkaa meidän Varangi-vaelluksemme.

Varangin karjaa, asfalttilampaita.

Ensimmäinen kaupunki

VARANGIN
VUONOLLA
ennen ja nyt
TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Joku oli muodostanut
kuivuneista merisiileistä
näyttävän asetelman
rannalle.
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on oikeastaan Vadsö eli Vesisaari. Se on
fifty-fifty saarella ja niemimaalla. Paikan
suomenkielinen nimi on pitänyt pintansa
tienviitassa norjankielisen rinnalla. Syykin
selviää. Tämähän on Finnmarkia, saameksi
Finmarkua, muinaista suomalaissiirtolaisten
asuinseutua. Tänne muutti köyhinä vuosina
1700-luvulta lähtien väkeä peräpohjolasta
työn ja leivän perässä. Osa tilapäisesti, osan
jäädessä pysyväisesti. Vielä nytkin voi jonkun ikäihmisen kanssa tulla juttuun suomenkielellä.

Vapaaparkissa
kirjaston nurkalla
Ei campingia, mutta maakuntakirjaston kulmalla iso kenttä. Sinne on jo asettautunut
sekä norjalainen että saksalainen autokunta.
Liitymme seuraan. Myöhemmin karavaanariköörimme rikastuu ruotsalaisella. Ollaan
hitusen varpaillaan. Norjalaisauton asukeilla
näkyy olevan pääpuuhana prosenttijuomien
lipittely. Taitavatkin olla turistien asemasta
rantojen miehiä. Yö kuluu silti ilman minkäänlaista häslinkiä.
Pistäydymme kaupunkikierroksella. On
muutama kadunpätkä ja niitten varrella kirkasvärisiä pikkuruisia omakotitaloja. Ajattelemme vielä tutkia Vesisaaren uudenkarhean
kirkon sisukuntaa. Mutta se on jäädä pelkäksi
aikomukseksi. Pyhäkön ovi onkin jo säpissä.
Vaan ei hätiä mitiä, kirkkoherra tai oikeastaan -rouva äkkää mattimyöhäiset. Järjestää
meille ylimääräisen näytön. Käydään läpi Vesisaaren kirkko- ym historiaa. Herranhuone
on rakennettu tähän mennessä neljästi. Ensimmäisen kerran jo 1500-luvulla saarelle,
seuraava noin pari sataa vuotta myöhemmin
mantereen puolelle. Sata vuotta eteenpäin
ja paikalle kohosi kolmas versio. Sen tuhosi
lokakuussa 1944 toisen maailmansodan yö-

pommitus. Syynä oli, että saksalaismiehittäjä oli käynyt taloksi turhan lähelle kirkkoa.
Järjestyksessä neljäs Vesisaaren kirkko eli se,
jossa parhaillaan olimme, pystytettiin entistä
mallia kunnioittaen.
Vapaaparkkiimme oli tällä välin ilmestynyt viideskin yöpyjä, reppureissaaja ilman
minkäänlaista kulkuvälinettä. Aikoi tarjeta
makuupussissa maakuntakirjaston ulkopenkillä. Jäämereltä puski tosiärhäkkä vihuri.
Karavaanari siunasi itsensä asuntoautossa:
Oltiinpa onnekkaita!

Turskaa harvemmin,
lampaita aina
On sanottu, että Varangin asukkaitten ikiaikaisena pääelinkeinona ovat olleet porot ja
kalastus. Se on helppo uskoa, koska maaperä on karua kivenmurikkaa verhonaan siellä
täällä kituliasta jäkäläkasvustoa. Muutama
sireenipenkki sentään siellä täällä talojen
seinustoilla. Muutoin ei isommin maanviljelystä, ei myöskään lehmiä tai siipikarjaa.
Porojakin nippanappa. Lampaita niitten
tilalla. Päkättäjät viettävät laatuaikaa paitsi
kivenkoloissa, myös ja varsinkin asfaltoidulla
tiellä. Viimemainitusta paikastaan ne eivät
tahdo hevin luopua, vaikka ohi pöristelevät
kulkupelit miltei pyyhkäisevät niiden villaista pyllyä. Mutta annas olla, kun autoilija
pysähtyy ja ruuvaa ikkunaa kuvaustarkoituksessa! Silloin löytyy liikettä niveliin. Varangin
asfalttilampaat taitavat olla porojen tapaan
puolierakkoja.
Heinäkuinen Varangin vuono ei tarjoa
enää Pietarin - eikä kohtsillään muitakaan
kalansaaliita. Niin sanovat. Kirjatiedon mukaan vuonosta ja varsinkin Jäämerestä on takavuosina noussut helmi-maaliskuussa run-

Varangin vuonon alkupään tienposkesta
löytyi hirvivainaa.

saasti turskaa. Nyt on toisin. Jos hyvin käy
--- tai hyvin ja hyvin --- nousee makrillia.
Miksi? Finnmarkilainen selitys: Ilmastonmuutos ja öljybuumi.

Ilmaisia partisaanimuistoja
Kibergissä, muutama kilometri ennen Vuoreijaa, relataan. Katsellaan kahvipaikkaa.
Tienviittahan se meidät oikeastaan pysäytti:
Vastarintamuseo. Jo vain kiinnosti. Mutta
kun taskussa ei kilissyt lantin lanttia norjan
kruunuina. Miten olisi eurot? Vaan ihme
ja kumma! Museo onkin ilmainen ja vailla
henkilökuntaa. Eikun ovesta sisään ja nimi
vieraskirjaan.
Kyseinen kalastajakylä oli kehittynyt aikojen alussa kallioniemen kärkeen. Sitten tuli
40-luku, sota ja Norjan miehitys. Hitler oli
bongannut Kibergin. Pitänyt sitä puolustusstrategien kannalta ensiarvoisen tärkeänä.
Sinne siirrettiin kiireen vilkkaa vahva armeijaosasto ja kalliolle istutettiin hehtaaritykki.
Kiberg moninkertaistui. Se kuhisi saksalaisia.
Tässä vaiheessa norjalaisvastarinta nosti päätään. Neuvostoliitossa koulutuksensa
saaneet paikalliset partisaanit soluttautuivat
asemiin. Kun lukee museossa Norjan puolesta henkensä antaneitten kibergiläisluetteloa,

Vadsjön eli Vesisaaren maakuntakirjaston kulmalla karavaanarit löysivät runsaasti tilaa yöpymiseen.
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Vuonon kärjestä aukeaa näkymä Jäämerelle.

pistää silmään pari ehtaa suomalaisnimeä.
Lienevät olleet aikoinaan paikalle muuttaneitten kveenien (norjalaisnimitys suomalaisille) jälkikasvua.
Mitä itse museoantiin tulee, niin se on sitä tavallista: lippuja, asepukuja, valokuvia ja
kaikenlaista sotaromua. Ei mitään kovin ihmeellistä, mutta palanen katkeraa historiaa.

Lisää museoantia:
Keitä olivat pomorit?
Tie päätyy Vardön eli Vuoreijan vuonotunneliin. Kaupunki on kehittynyt meren erotVuoreijan symbolinen kalastajamonumentti.

tamalle saarelle. Meillä ei edelleenkään ollut
norjan kruunuja. Mutta päinvastoin kuin
pyrittäessä Porsangerin vuonossa Nordkappiin, Varangissa tunneliin sai ajaa maksutta.
Siispä kuvaannollisesti nenästä kiinni ja
sukellus n. 90 metriin, ihan Jäämeren pohjalle. Kohta takaisin maanpinnalle. Se on
siinä, Vuoreijan kaupunki. Sen keskustaa
kaartavassa satamassa keinahtelee paatti jos
toinenkin. Täältä pääsisi laivakyydillä vaikka minne, esim. Vesisaareen tai Kirkkoniemeen. Mutta ainakin meiltä se jää tekemättä.
Meille riittää Vuoreija. Sen Varangin muille
nukkumalähiöille epätyypilliset kerrostalot,
kalatehtaat, katuvalot, parkkiruutu- ym.
kaupunkijärjestelyt luovat tälle paikalle selkeää stadileimaa.

Ja tuossa museokin. Kokeillaanpa euroja.
Hip hurraa, luottokortti kelpasi!
Kuten museot yleensä, tämäkin luotsaa kävijän menneisyyteen. Vuoreijassa se tarkoittaa aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Opitaan heti kärkeen uusi termi pomorit
(venäjäksi pomorjets). Sillä tarkoitetaan Venäjän kansalaisia, jotka kävivät vastavuoroista kauppaa Finnmarkin norjalaisten kanssa.
Ruijasta vietiin tuolloin laivalasteittain turskaa ja muuta veden viljaa Vienan Kemiin ja
Arkangeliin. Miksi ihmeessä pomorit eivät
itse kalastelleet? Sama Jäämerihän se velloi
idässäkin.
Vilkas kaupankäynti loppui Venäjän vallankumoukseen. Siitä eteenpäin meriliikenne oli vain yhdensuuntaista. Idästä pyrki
Vuoreijaan ja muualle Ruijaan pelkästään
ihmisiä, tsaarinvallan virkamiehiä, yläluokan
pelästyneitä toisinajattelijoita. Venäjäpakolaiset kauppasivat mukaan tempaamiaan koruja, liinavaatteita ym. arvotavaraa. Museon
vitriineistä löytyi paitsi koruja myös ikoneja,
turkiksia, komeasti kirjailtuja pöytäliinoja,
jopa hienonhienoa posliinia. Siis kaikenlaista
vaihtotavaraa, jolla oli arveltu siinä tilanteessa pärjättävän uudessa kotimaassa.
Sodan raadollisuus kuvastuu tässäkin museossa.

Tarvitsetkos apua?
Kun nähtävyyksiä oli katseltu sen päivän
tarpeeksi, ajateltiin ennen paluuta hieman
huoltaa matkakotia. Reissutessahan sitä vähän rähjääntyy, niin ihmiset kuin autokin.
Pitäisi saada hieman tyhjennettyä ylitsepursuavaa roskapussia. Mielellään vaikka kokonaan. Mutta mihin? Vuoreijassa huomattiin
moolokki onnekkaasti ihan museon kulmalla. Roskat sinne! Luvatontako? Ehkä niin,

Näin elettiin ennenvanhaan Varangin vuonolla. Museokuva.

Vesisaaren kirkko on rakennettu neljästi.

Vardön eli Vuoreijan satamassa keinahteli yhä paljon paatteja.

Kalastaminen Jäämerellä oli hyistä
hommaa. Sen voi päätellä Vuoreijan
museovitriinistä.
Vuoreijan kaupunkiin mennään merenalaista tunnelia pitkin.

mutta hätä ei lue lakia. Siispä pussi kainaloon! Moolokin kita osoittautui kuitenkin
niin ahdassuiseksi, ettei jättipakettimme
mahtunut semmoisenaan sisään. Se täytyi
purkaa osiin. Sottahommaa, vaikkakin osa
karavaanarielämää!
Olin työntouhussa, kun viereen kurvasi
kirjava lasten polkupyörä. Satulasta kampesi
noin kahdeksan-, yhdeksänvuotias pikkutyttö. Jäi pää kallellaan seuraamaan toimitusta.
Vastarintamuseon monumentissä on
pari suomalaisnimeä.

Sanoi jotain norjaksi. Mitähän tuo yritti
neuvoa? Kun ei mennyt muukalaisella jakeluun tyttö ”googletti” kysymyksensä tyylikkäästi englanniksi: ”Do you need any help?
Tarvitsetkos apua?” Yllättävä ehdotus sen
ikäiseltä. Hieman hävetti. Tässä meikäläinen
lajittelemassa kertakäyttöhansikkain jätepussin saastaista sisältöä ja lapsukainen tarjoutumassa siihen mukaan?
Kieltäydyin kohteliaasti ja mietin samalla:
koulunopettaja vaiko kotiväki oli istuttanut
tyttöseen ajatuksen: Vanhempaa ihmistä
kuuluu joka tilanteessa auttaa. Ja vielä sekin, että sen ikäinen siirtyi niin luontevasti
kielestä toiseen. Suoritin homman itse lop-

puun. Tytölle kädenheilautus ja hei, hei!
Annoin mielessäni kymmenen pistettä varangilaiselle varhaiskasvatukselle. Se näytti
tuottavan varhaiskypsää hedelmää.

Mitä jäi vuonomatkasta käteen?
Ei muistoja McDonaldseista tai muista riehapaikoista. Varangin vuonolla eletään hiljaista
eilispäivää ja yhteys luontoon on vahvasti läsnä. Siellä voi koota itsensä ja palata takaisin
eheytyneenä. Niin kävi ainakin meille.
Johtopäätös tästä kaikesta; jos et ole ennen
käynyt, käännäpä seuraavan kerran kokka kohti Varangia! Se on ihan erilaista Norjaa.

Kibergin kalastajakylä
taustalla on kehittynyt
kallioniemen kylkeen.
Sen päänähtävyys on
tätä nykyä vastarintamuseo, jonne mennään
kuvan portista.
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ILMOITUS

TARPEEKSI ISO

Adria – minne sinä
matkustaisit?

palvelemaan myös pieniä
Suomen monipuolisimman painokonsernin etuna on laaja
osaaminen, joka tuo joustavuutta asiakkaille. Konsernin
toimipisteet sijaitsevat Forssassa, Helsingissä, Joensuussa,
Oulussa, Tampereella ja Turussa – eli sopivasti monen
karavaanarin reitillä.

P

unaMusta, Erweko, ForssaPrint ja
Faktor yhdistyivät vahvaksi toimijaksi. Työllistämme Suomessa yli
400 ihmistä ja toimimme Avainlipun alla.
Panostamme ympäristön suojelemiseen ja
kierrätykseen.
– Me uskomme painotuotteen voimaan,
sillä hyvin tehtyä ja sisällöltään antoisaa
julkaisua luetaan. Tämäkin lehti on painettu PunaMustassa ja voit kierrättää sen, kun
et sitä enää itse tarvitse. Yhtä hyvin sisältö

voi olla sähköisessä muodossa ja luettavissa
verkosta. Huolehdimme senkin formaatin
asiakkaitamme parhaiten palvelevaan muotoon, konsernin painotoimialan johtaja Jari
Avellan toteaa.

Jokaiselle jotakin
Laadukas painotuote on moniaistillinen
elämys, joka pysäyttää ja puhuttelee. Oli
kyseessä sitten pienyrittäjän käyntikortti, li-

SAAT SEURAAVAT PALVELUT KAUTTAMME:
• Graafinen suunnittelu ja ilmoitustuotanto
• Julkaisujen taitto- ja suunnittelupalvelu

• Verkkosivujen suunnittelu, toteutus
ja ylläpito

• Reprotyöt, kuvankäsittely- ja syväyspalvelu

• Sähköiset julkaisut ja näköislehdet

• Etävedostus, aineiston seuranta ja tarkastus

• Digitaalinen aineistonhallinta ja arkistointi

sättyä todellisuutta (AR, augmented reality)
sisältävä kampanjaesite tai useamman tuhannen kappaleen kovakantinen kirja, saat kaiken yhden nimetyn yhteyshenkilön kautta.

Vastuullista hommaa
Ympäristö, vastuullisuus ja kotimaisuus ovat
kaikki keskeisiä arvoja koko konsernin toiminnassa. Kaikissa toimipisteissä käytetään
kestävästi hoidettujen metsien puista valmistettua paperia. Painokoneissa virtaavat
kasviöljypohjaiset värit, jotka huuhdotaan
ympäristöystävällisillä pesuaineilla. Energiankulutus ja jätteiden määrä on minimoitu
ja kierrätys maksimoitu.
– Kerromme avoimesti ja oma-aloitteisesti
tavoitteistamme ja tuloksistamme ympäristökuormituksen vähentämisessä, Jari Avellan
lupaa.

TWIN

SAAT KAIKKI
PAINOTUOTTEET
VAIVATTOMASTI
YHDEN
YHTEYSHENKILÖN
KAUTTA:
• Aikakaus- ja sanomalehdet
• Esitteet ja luettelot
• Mainoslehdet, flyerit ja -liitteet
• Suoramarkkinointimateriaalit

ALPINA

• Kutsu- ja käyntikortit

CORAL
Kuvien tuotteet saattavat sisältää erikoisvarusteita.

• Kirjekuoret ja lomakkeet
• Folderit ja lehtiöt

Adria – aina parhaat maisemat!

• Kalenterit
• Myymälä- ja messumateriaalit
• Jotain muuta? Kysy meiltä!

010 230 8400
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Painotuotteet
Painolaitos
1234 5678
4041-0619
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360°-KUVAT KAIKISTA MALLISTOISTA
ADRIA.FI

KabeAdria_Vankkuriuutiset_180x265.indd 1

Adria-jälleenmyyjät
Jyväskylä
Jyväs-Caravan Oy
0400 214400
www.jyvascaravan.fi
Kokkola*
Kokkolan Vaunupalvelu
040 5158159
www.vaunupalvelu.fi
Kotka
J. Rinta-Jouppi Oy
040 7120491
www.rinta-jouppi.fi
Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy 017 368 3000
www.rintajouppi.fi
Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy 020 788 1310
www.rintajouppi.fi
Lappeenranta
J. Rinta-Jouppi Oy 020 788 1352
www.rintajouppi.fi
Rovaniemi Caravankeskus Reatalo 045 128 1128
www.reatalo.net
Seinäjoki
J. Rinta-Jouppi Oy (06) 420 1800
www.rintajouppi.fi
Tampere
Caravan Erälaukko Oy 020 755 9960
www.eralaukko.fi
Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
Vantaa
Helsinki Caravan (09) 2766 560
www.helsinkicaravan.fi
Vantaa
J. Rinta-Jouppi Oy (09) 2525 7500
www.rintajouppi.fi
*vain Adria -vaunut
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Tervetuloa alueellemme tutustumaan ja
viihtymään vaikka pidemmäksikin aikaa.
Lisää meistä ja tapahtumistamme löytyy
tietoa nettisivuiltamme www.sfcjokiranta.
net tai Facebookista https://fi-fi.facebook.com/
sfcjokiranta/
Olemme myös Vankkurihymiö-alue.

Tervetuloa

JOKIRANTAAN!
TEKSTI JA KUVAT: SF-CARAVAN KESKI-SAVO RY / KATRI RÄSÄNEN

SF

-Caravan Keski-Savo ry:n ylläpitämä Jokiranta sijaitsee Joroisissa
noin kolmen kilometrin päässä
Joroisten kylältä. Tie on perille saakka asfaltoitu. Alue sijaitsee kauniin järvimäisen joen
rannalla ja käytettävissä on noin 80 auto- ja
asuntovaunupaikkaa.
Alueemme on jo 30 vuotta vanha ja yhdistyksemme 10 vuotta. Alue oli ennen yhdistyksemme perustamista SFC-Kuopion
seudun alainen alue.
Vierailijoiden vapaasti käytettävissä on
soutuveneitä, polkupyöriä, laavu ja grillikota. Lapsille on leikkipaikka ja polkuautoja.
Järvi on erittäin kalaisa ja sieltä on pyydetty haukia, ahvenia, kuhia ja jopa kirjolohia.
Vieraiden käytettävissä on muutama kalastuslupa verkkoja ja katiskoita varten. Uimaranta on lapsiystävällinen ja sitä laajennetaan
tulevaksi kesäksi. Samalla saadaan myös koiravieraillekin oma uimaranta.
Viime vuosien aikana aluetta on kehitetty
ja uudistettu voimakkaasti. Auto- ja asuntovaunupaikat järjesteltiin uusiksi vastaamaan
nykymääräyksiä ja samalla sähköjärjestelmä uusittiin kokonaan. Uudet nykyaikaiset
huoltotilat otettiin käyttöön muutama vuosi
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lisäksi tanssitaan ja järjestetään myös muuta
mukavaa ohjelmaa. Rosvopaisteilla lämmitetään porukalla rosvopaistimonttu, jonne jokainen rosvopaistivieras tuo oman palasensa
lihaa hyvin pakattuna. Niitä sitten paistellaan reilut kuusi tuntia, joten ovat sitten varmasti suussa sulavia, kun iltapäivällä monttu
avataan. Halloween-bileet pidetään marras-

sitten. Huoltotiloista löytyy sähkösauna (tilaussauna), suihkut, inva-wc ja kemssan
tyhjennys. Huoltorakennuksia (liitereitä, kesävessoja, varastoja) on rakennettu myös lisää. Viime kesänä
saatiin uusi ja upea kahdeksan auto-/vaunupaikan ranta-alue vierailijoiden käyttöön. Ranta-alueelle
tehdään vielä kolme uutta lisäpaikkaa jo mahdollisesti tulevaksi
kesäksi.
Kesäaikaan alueella päivystävät
ja vieraista huolehtivat alueisännät.
Alueisäntinä meillä toimii alueen vuosi- ja kesäpaikkalaiset. Toimistolla on
pieni kioski, jossa on myynnissä jäätelöä,
makeisia, kahvia ja jotain pientä tarpeellista
tavaraa.
Rantasauna lämmitetään kesäaikana joka
ilta ja saunavuorot yleisillä vuoroilla kuuluvat aluemaksun hintaan. Lisäksi rantasaunan
saa vuokrattua tilaussaunaksi ennen yleisiä
vuoroja tai niiden jälkeen.
Jokirannassa järjestetään myös erilaisia
tapahtumia. Juhannusta vietetään tulevana
kesänä 21.–23.6. Ohjelmassa on perinteisesti kokon poltto ja illalla Juhannustanssit.
Päivällä järjestetään aina mukavaa ohjelmaa
arpajaisineen. Perinteiset Rosvopaistitreffit
pidetään 2.–4.8. Rosvopaistilla herkuttelun

kuun alussa. Vuoden mittaan järjestetään
muutakin ohjelmaa, joista löytyy lisätietoa
nettisivuiltamme ja Facebookista.
Kausipaikkalaisia alueella on yhteensä
noin 20 vaunukuntaa, joista noin puolet on
vuosipaikkalaisia ja puolet kesäpaikkalaisia.
Kausipaikkalaisia kaivataankin leppoisaan ja
mukavaan porukkaan alueelle kipeästi lisää!

LASTEN TREFFIT VANTAAN TALLILLA
KESÄKUUN 7.-9. 2019
Monipuolista ohjelMaa koko perheelle. treffiMaksu 50€
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0-vuotisjuhlat

5

Knaus SPORT
Silver Selection
kampanjavarusteilla!
Hinta alk.

20.900€

sisältäen
todella kattavat
kampanjavarusteet!

Säästä

jop

7.364€ a

Pohjaratkaisut: 15
Makuupaikat: 4-7

Weinsberg
Edition [Scandic] vain pohjoismaissa!
Hinta alk.

59.400€
Säästä

jopa

€

12.000

sisältäen
upeat [Scandic]kampanjavarusteet!
Pohjaratkaisut: 8
Makuupaikat: 2-6

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
ANDRE PAISO
020 728 9229
andre.paiso@procaravan.fi

TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi

Kuulumisia Helsingin yhdistyksestä
ALUESOPIMUS
ALLEKIRJOITETTU

LÄHDETKÖ MUKAAN JOUKKOAJOON?

Yhdistys allekirjoitti 10.12.2018 aluesopimuksen Pääkslahden Karavaanarit ry:n kanssa. Sopimuksen sisältö on Pääkslahden kanssa aikaisemmin voimassa olleen sopimuksen
kaltainen eli Pääkslahden Karavaanarit ry
antaa yhdistyksemme jäsenille alennuksen
kausipaikoista.

Yhdistyksemme lisäksi myös SF-Caravan Turku ry ja SF-Caravan Pirkanmaa ry juhlivat 50-vuotisjuhliaan. Turun yhdistyksen juhlat järjestetään 14.–16.6.2019 Kesäniemessä Vehmaalla ja Pirkanmaan yhdistyksen juhlat 28.–30.6.2019
Vankkurimännikössä Virroilla.
Juhlimaan on aina mukava
mennä isommalla porukalla.
Saammeko koottua joukkoajoletkat molempiin edellä mainittuihin tapahtumiin?
Ilmoittautumisia
joukkoajoletkaan otetaan vastaan toimiston sähköpostiin
toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.

KARAVAANARIT
ESITTÄYTYVÄT 11.5.2019
Yhdistyksemme alaisuuteen on muodostettu työryhmä, jonka ajatuksena on rakentaa
karavaanariharrastusta esittelevä tapahtuma
niille ihmisille, jotka tuntevat harrastusta
heikosti tai joiden mielessä harrastusta värittävät erilaiset mielikuvat, tai joilla on jo
aiempaa kiinnostusta, mutta kynnys harrastukseen tutustumiseen ei ole vielä ylittynyt.
Työryhmä vetäjänä toimii hallituksemme
jäsen Tero Toivonen, jonka idean perusteella
tapahtuma toteutetaan. Työryhmään kuuluu jäseniä paitsi omasta yhdistyksestämme,
myös SF-Caravan Espoo ry:stä ja Matkailuajoneuvotuojat ry:stä.
Tapahtuma
järjestetään
lauantaina
11.5.2019 klo 10.00-16.00 Motonet Hannuksen pihalla Espoossa. Tapahtumassa on
tarkoitus esitellä paitsi harrastusta erilaisten
esitteiden ja muun rekvisiitan avulla, myös
konkreettisesti matkailuautoja ja - vaunuja
esittelemällä. Suurelle yleisölle annetaan mahdollisuus käydä sisällä matkakodeissa tutustumassa karavaanarin arkeen ja siihen, millainen
on leiriytyneen karavaanarin koti. Alan yritykset ja muut yhdistykset avaavat samalla vierailijoille mahdollisuuden nähdä, millainen heidän
karavaanariharrastuksensa voisi olla.
Sihteeri työssään toimistolla.
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Yhdistyksen juhlatreffien suunnittelutiimi kokoontuu ahkerasti.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyönä paitsi
Motonet Hannuksen myös SF-Caravan ry:n,
SF-Caravan Espoo ry:n ja Matkailuajoneuvotuojat ry:n kanssa. Tapahtumaan ovat tätä
kirjoittaessa lisäksi tulossa mukaan Best-Caravan Oy, Helsinki-Caravan Oy, Rinta-Joupin Autoliike, KaMa Fritid Oy, Savonia Caravan Oy, Suomen Leirintäalueyhdistys ry
SLY sekä Traficom.

YHDISTYKSEN 50-VUOTISJUHLAT
KOKOAVAT KARAVAANARIT
JÄRVENPÄÄHÄN
Yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat järjestetään
24.–25.5.2019 Vanhankylän kartanolla Järvenpäässä.
Tapahtuman ohjelma on luettavissa yhdistyksemme kotisivuilta osoitteesta (www.
sf-caravanhelsinki.fi) ja Facebookista (SFC
Helsinki/ tapahtumat).
Arpajaisten päävoitoksi on tätä kirjoittaessa suunniteltu taittopyörää. Yhdistyksen
tähän mennessä hankkimista arpajaisvoitoista saattaa kuitenkin vielä joku mennä taittopyörän ohitse ykköseksi.
Juhlatreffien suunnittelutiimi muistuttaa
treffeille saapuvia, että treffit toteutetaan
kenttäolosuhteissa, joten treffimaksun maksaminen onnistuu vain käteisellä. Suunnittelutiimi toivoo, että treffeille saapuvat varaavat mukaansa tasarahan. Treffeillä myytävien
arpojen maksuvälineeksi toivotaan kolikoita.

Treffimaksu on 60 €/ vaunukunta ja se
peritään alueelle saapuessa. Päiväkäynnille tulleilta henkilöiltä veloitetaan 15 euron
maksu.
Treffeillä tullaan käyttämään kisapassia,
joka tulee aina olla mukana. Ilman kisapassia
ei esimerkiksi pääse iltarientoihin.
Treffialue on jaettu kortteleihin eikä niissä
voi etukäteen varata paikkaa kaverille. Tämähän tarkoittaa sitä, että jos haluat päästä kaverin kanssa vierekkäin, tulee teidän saapua
treffeille yhtä matkaa. Treffivieraita muistutetaan treffien turvallisuusohjeiden, kuten
turvavälin noudattamisesta.
Vanhankylän kartanon vessakapasiteetti
on suurelle porukalle liian vähäistä, jonka
vuoksi alueelle hankitaan kaikille festareilta
ja muilta treffeiltä tuttuja lisävessoja. Myös
jäteastioita hankitaan lisää.
Kartanon saunatila on sekin rajallinen,
kun alueelle pelmahtaa satoja ihmisiä. Järvenpään kaupunki on pitkään suunnitellut
rakentavansa alueelle isomman saunan, mutta asia on edelleen pöydänkulmalla. Malttia
tarvitaan siis kaikilta treffeillä saunaan meneviltä.

Talkooporukkaan voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.

Caramban SM-kilpailut
Juhlatreffien yhteydessä ajetaan Caramban
Suomen mestaruudesta. Kilpailu järjestetään
treffilauantaina klo 10.00 Kavika Oy:n kentällä osoitteessa Tempo 4, Järvenpää. Kisapaikalle on meno-paluukuljetus Vanhankylän kartanolta.
Caramba Suomen mestaruuskilpailu
koostuu kahdesta kierroksesta, jossa kussakin ajetaan kolme kuviota. Kierrosten välissä
on tauko, jolloin rata muutetaan. Nopein
kuljettaja voittaa. Matkailuvaunuyhdistel-

mäpuolen puolustava Suomen mestari on
Helsingin yhdistyksen Elis Bussman ja matkailuautopuolen puolustava Suomen mestari
Helsingin yhdistyksen Kari Härkönen. Kierrosten välisellä tauolla on mahdollista kohtuuhintaan ostaa kahvia ja pientä purtavaa.
Kilpailuun saapuvaa yleisöä muistutetaan
ottamaan omat tuolit mukaan sekä varautumaan Suomen sääolosuhteisiin.

Riemu-Caramba tekee
paluun juhlatreffeillä
Yhdistyksemme jäsenen Teuvo Haanahon,
SF-C 7011, kehittämä Riemu-Caramba oli
ensimmäisen kerran ohjelmistossa Salakalliossa vuonna 1977 järjestetyillä treffeillä.
Riemu-Carambaa ajettiin monille treffeillä,
kunnes se poistui ohjelmistosta 1980-luvun
lopulla. Juhlatreffiemme suunnittelutiimi on
nyt katsonut, että Riemu-Caramban on aika
astua taas parrasvaloihin.
Tämä Caramba on leikkimielistä kisailua
omalla henkilöautolla kuvitteellisen matkailuvaunun kanssa. Kuljettajalla on tässä
kilpailussa myös kartanlukija mukana. Kisa-

MUUTA VUODEN AIKANA
Yhdistyksen juhlatreffit ovat kuluvana vuonna pääosassa. Toimintatoimikuntamme järjestää juhlatreffeistä huolimatta kuitenkin
muitakin tapahtumia, joista ensimmäinen
on maaliskuinen pilkkikisa Messilässä. Keväällä on perinteinen ajoharjoittelutapatuma, jonka lisäksi toimistolle kokoonnutaan
keskusteluiltoihin ja kahvitustapahtumiin.
Syksyllä jallitetaan kaloja Uutelassa.
Tapahtumien ilmoitukset toisaalla tässä
lehdessä.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN
KUVA-ARKISTO

Pysähtyneet Vankkurit
Marja-Liisa
Kaasinen
SF-C 2900

Juhlatreffeille kaivataan
edelleen talkooväkeä
Juhlatreffien toteuttaminen ei onnistu ilman
talkooväkeä. Vapaaehtoisia tarvitaan kortteli-isänniksi, järjestyksenvalvojiksi, ohjelmien
vetäjiksi ja muuksi henkilökunnaksi.

rata muodostuu muutamasta kuviosta, joissa peruutetaan tai pujotellaan sen mukaan
mitä päätuomari on päättänyt. Kartanlukija
ja/tai kuljettaja joutuvat lisäksi kisan aikana
suoriutumaan erilaisista tehtävistä, joista saa
joko sakkopisteitä tai hyvityspisteitä.
Kisailemaan pääsee siis yhdistyksen juhlatreffeillä.

s. 25.2.1944
k. 7.12.2018
Riemu-Caramba Rastila-päivillä vuonna 1981.

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry
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Toimistolla järjestetään

MATKAILUILTA
20.3.2019 KLO 18.00

Tervetuloa eille
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luHarjoitte
radan
eiden
suorittan taan
rvo
kesken a tti!
lahjakor

Aiheena ovat kuluvan vuoden
kansainväliset tapahtumat.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
Toimistolla järjestetään 7.5.2019 klo 18.00
keskustelutilaisuus, jonka aiheena on vuoden
2019 liittokokousmateriaalin esittely.

Helsingin yhdistyksen toimistolle

8.5.2019

klo 15.00–19.00 välisenä aikana.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

L O M AT L Ä H E S T Y VÄT !

H a n k i u u s i l o m a ko t i s i v a l i ko i m a n y t p a r h a i m m i l l a a n !
EDULLINEN KORKO 0,99%!

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

MESSILÄSSÄ
LEEN
P IL K I T Ä Ä N J Ä L

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!
AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA
13.–.14.4.2019 klo 10.00–15.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti
Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä,
suljetulla radalla omalla henkilöautolla ja
yhdistysten paikalle hankkimalla matkailuvaunulla.
Yhdistykset ovat hankkineet paikalle myös
matkailuauton.

Yhdistysten ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat
paikalla opastamassa yhdistelmän käsittelyssä sekä
vastaamassa kysymyksiisi. Paikalla on mahdollista
suorittaa myös ajotaitomerkkejä sekä yhdistelmällä
että matkailuautolla. Harjoittelemaan ja merkkiä
suorittamaan tulevia muistutetaan siitä, että omat
vetopeilit tulee olla mukana.

ilu
Kahvi- ja mehutarjo Järjestää: SF-Caravan Espoo ry ja SF-Caravan Helsinki ry

HELSINKI CARAVAN OY ESITTELEE KEVÄÄN 2019 MALLISTOAAN

CARAVAN-HARRASTUS ESITTÄYTYY
Tervetuloa mukaan
Helsingin yhdistyksen pilkkikisaan
9.3.2019 Messilään.
Ilmoittautuminen kilpailuun on 9.3.2019 klo 9.30
Messilän ravintolan takaterassilla.
Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö,
lapset maksutta.

VAIN MEILTÄ!

Huippuedulliset
XGO-matkailuautot
Aito Italia-design!
WWW.KKKIVINEN.FI

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

Neliökuja 5, Tuusula

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

• Messilän Sudenpesä / Kota on
käytössämme perjantaina 8.3.2019.
• Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta
pilkkitapahtumaan 8.–10.3.2019 saapuville on
50 € / vaunu- tai autokunta, sisältää matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.
• Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasti
SF-C Helsingin pilkkikisoihin.
• Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa
hintaan 8 €/ henkilö.
• Messilän ravintolassa on lauantaina 9.3.2019 tanssit.
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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MOTONET ESPOO HANNUS
TOUKOKUUN 11. PVÄ KLO 10.00–16.00
Järjestämme automatkailusta kiinnostuneille tilaisuuden tutustua caravanharrastukseen ja sen mahdollisuuksiin: omatoimimatkailuun koti- ja
ulkomailla, välineenä osallistua erilaisiin harrastuksiin sekä paikallaan
oloon leirintäalueella tai omalla tontilla.
Paikalla on nykyaikaista matkailuajoneuvokalustoa ja matkailuvaunun
vetoon sopiva henkilöauto. Vieraita opastavat alan eri sektoreilta osaavat
henkilöt, jotka kertovat matkailumuodon hienoista mahdollisuuksista.
Retkeilyauto on yhä useammin jopa perheen ainoa auto ja matkailuvaunun voi useimmiten kytkeä nykyisen henkilöauton perään.
Matkailuauto on hyvä ratkaisu henkilöautomaisten ajo-ominaisuuksiensa
ja tilojensa vuoksi.
Tapahtumassa on muun muassa pomppulinna lapsille ja 600:lle
ensimmäiselle grillimakkaraa.
Järjestelyistä vastaavat SF-Caravan Espoo ry ja SF-Caravan Helsinki ry

Yhteistyökumppaneina mm:
Motonet Oy Hannus,
Matkailuajoneuvotuojat ry,
SF-Caravan ry, Suomen
Leirintäalueyhdistys ry SLY,
Traficom, Best-Caravan Oy,
Helsinki Caravan Oy,
Rinta-Joupin Autoliike Oy,
KaMa-Fritid Oy,
Savonia Caravan Oy.
Tiedustelut Tero Toivonen 040 769 7474
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50 VUOTTA

karavaanaritoimintaa Helsingissä
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

omat toimihenkilöt. Myöhemmin pyydettiin ulkopuolisia luennoitsijoita kertomaan
matkailusta niin kotimassa kuin ulkomailla,
turvallisuudesta sekä järjestötoiminnasta.
Yhdistyksen muutama aktiivinen nainen ehdotti ns. Nipsukerhon perustamista.
Yhdistyksessä alkoi siten vuonna 2016 kerhotoiminta, kun Nipsukerho alkoi kuukausittain järjestää askartelu- ja käsityöiltoja
toimistolla. Kerhon toiminta sai julkisuutta
jopa Caravan-lehdessä.

Ensimmäinen
treffikutsu

Jäsenjulkaisu

Perustajajäsenet
yhdistyksen 10.
vuotisjuhlissa 1979,
Ensio Saloranta,
Lars Elers, Hans
Salonen ja Antero
Paananen

Yhdistyksen synty
Yhdistyksemme syntysanat lausuttiin keväällä 1969. Perustava, eli hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 25.5.1969, jossa olivat
läsnä Lars Elers, Ilmo Erälaukko, Ilmari Karvinen, Antero Paananen, Johnny Reinboth,
Hans Salonen sekä Ensio Saloranta. Hallituksen tärkein tehtävä oli järjestää, SF- Caravan ry:n puheenjohtajan Börje Tengströmin
annettua Lars Elersille toimeksianto, Caravanpäivät Helsingissä 22.–24.8.1969. Yhdistyksen ensimmäinen yleinen kokous kutsuttiin koolle 16.9.1969 toivomuksena, että
paikalle saapuisivat kaikki Helsingin seudun
SF-Caravan ry:n jäsenet puolisoineen.
Yhdistys aloitti toimintansa 25.5.1969
Helsingin paikallisyhdistyksenä; yhdistysrekisteriin yhdistys rekisteröitiin Oikeusministeriön päätöksellä 16.6.1970 nimellä SF-Caravan Helsingin seudun kerho ry. Nykyinen
nimi, SF-Caravan Helsinki ry, otettiin käyt-
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töön vuoden 1989 sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksellä.

Toiminta
Treffitoimintaan alettiin panostaa tosissaan
vuonna 1970 noiden ensimmäisten vuonna 1969 järjestettyjen treffien siivittämänä.
Yhdistys on vuosien varrella järjestänyt lukemattomien treffien lisäksi pääsiäismatkoja,
teatterimatkoja, messumatkoja, ongintakilpailuja, petanque-kisoja, erilaisia retkiä,
pikkujouluja sekä lapsille että aikuisille, teematreffejä sekä muita niin kotimaisia kuin
kansainvälisiäkin tapahtumia.
Treffeistä voinee erikseen maininta pitkäaikainen Rastila-päivä perinne sekä Leppävaarassa 2001 yhdessä Espoon yhdistyksen
kanssa järjestetyt Pohjoismaiset Karavaanipäivät NCT 2001.
Toiminnan
alkuvuosina
järjestettiin

huomattavasti enemmän tapaamisia kuin
nykyään. Vanhoista treffilistoista ja pöytäkirjoista käy ilmi, että esim. vuonna 1976
järjestettiin jopa 37 tapaamista, kun nykyään
ei järjestetä treffejä edes joka vuosi, muita tilaisuuksia kylläkin. Syynä tähän lienee ajan
muuttuminen sekä harrastuksen itsensä
muuttuminen. Muistakaamme myös, ettei
noina alkuvuosina ollut paikallisyhdistyksiäkään niin runsaasti kuin nykyään kuten
ei myöskään eri yt - alueiden yhteistyötä.
Yhdistyksen ”ohjelmistoon” on myös kuulunut ns. joukkoajot eli osallistuminen suurella
joukolla muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Treffejä on myös järjestetty paitsi
sopimusalueilla myös muiden yhdistysten
alueilla.
Yhdistyksen toimistolla alettiin vuonna
2016 järjestämään keskusteluiltoja. Ensimmäisten keskusteluiltojen aiheena oli liikenne ja luennoitsijoina toimivat yhdistyksen

Yhdistys alkoi toimittamaan omaa jäsenjulkaisua vuonna 1978. Lehden ensimmäisenä
vastaavana toimittajana toimi Reijo Numminen. Jäsenjulkaisun nimi ratkaistiin jäsenistölle julistetulla kilpailulla, jonka voittivat
Eva- Maija ja Timo Tallgren ehdotuksellaan
Uutis- Vankkuri. Yhdistyksemme silloinen
johtokunta päätti yksimielisesti muuttaa
ehdotusta siten, että nimeksi tuli Vankkuri- Uutiset. Lehteä julkaistiin ensin A5 kokoisena, kunnes vuonna 1991 siirryttiin nykyiseen A4 kokoon. Ensimmäiset värisivut
nähtiin lehdessämme vuonna 1983.
Nettisivut yhdistys sai vuonna 1999 ja ne
löytyvät osoitteesta www.sf-caravanhelsinki.fi.
Vuoden 2004 syyskokouksessa perustetun tulevaisuustoimikunnan loppuraportin
myötä aloittanut verkkotyöryhmä suunnitteli yhdistykselle verkkoportaalin, joka avautui
6.6.2007 koekäyttöön osoitteessa www.vaunukansa.fi. Hyvin alkanut hanke kuitenkin
kaatui verkkoportaalin vetäjän Seppo Kankaisen vankkureiden pysähdyttyä eikä hankkeelle löytynyt uutta vetäjää. Portaalihanke
lopetettiin vuonna 2011.
Yhdistys liittyi sähköiseen mediaan vuonna 2010, kun se avasi oman sivuston Facebookissa nimellä SFC Helsinki. Instagramiin
ja Twitteriin yhdistys ei vielä ole liittynyt.

Yhdistyksen ensimmäiset Caravan-päivät Rastilassa vuonna 1969.

Vankkuri-Uutisten toimituskunta vuonna 1979, Iris Lundqvist, Sture Lundqvist,
Bennus Karlsson ja Reijo Numminen.

Yhteistoiminta
Vuosien varrella on yhdistyksellä ollut kaiken
kaikkiaan 13 sopimusaluetta, joilla on järjestetty toimintaa. Ensimmäisen aluesopimuksensa yhdistys teki vuonna 1971 Laakasalo
Oy:n kanssa.
Pääkslahti Vihdissä on ollut yhdistyksen vanhin sopimusaluekumppani. Aluesopimuksen
40-vuotisjuhlia
juhlittiin
26.–28.5.2017 näyttävästi Rokkitreffeillä
1970-luvun hengessä. Alueen omistaja Ismo
Lemmetti menehtyi 30.7.2018 ja sopimus
Pääkslahden kanssa raukesi.
Uudesta aluesopimuksesta neuvoteltiin
alueen 1.11.2018 hallintaansa ottaneen uuden yhdistyksen Pääkslahden karavaanarit
ry:n kanssa ja uusi sopimus allekirjoitettiin
10.12.2018.
Yhdistyksellä on voimassa oleva aluesopimus myös Lohjalla sijaitsevan Kultahiekan
kanssa.

Intiankatu vuonna 1984.
1
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Jonoa Pääsiäistreffeille 1980-luvun alussa.

Aikakirjat kertovat myös, että keskustelu
oman alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aloitettiin jo vuonna 1971 ja keskustelu
jatkuu vielä tänäkin päivänä. Oman alueen
haitoista ja hyvistä puolista väännetään kättä tasaisin väliajoin. Monet yhdistyksen nykyisistä ja entisistä aktiivijäsenistä ovat sitä
mieltä, että yhdistyksen alueettomuus on
ollut rikkaus. Olemme kiertäneet monessa
paikassa niin vieraina kuin järjestämässä tapahtumia. Olemme tottuneet aina pakkaamaan kipsumme ja kapsumme emmekä pidä
mitään asiaa itsestään selvänä.
Sopimusalueiden lisäksi yhdistyksellä on
ollut lukuisia yhteistyökumppaneita sekä karavaanareiden että harrastustamme tukevien

yritysten ja yhdistysten piirissä.
Yhdistys on ollut mukana Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen toiminnassa
sen perustamisesta eli vuodesta 1989 lähtien.
ESMY:n eli Etelä- Suomen yhdistysten
välinen yhteistoiminta alkoi 1976 kokousten
sekä yhteisten treffien muodossa. Yhdistystämme on ESMY:ssä edustanut vähintään
kaksi henkilöä.
SF- Caravan Helsinki ry:n ja SF- Caravan
Espoo ry:n välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 3.3.1998.
Yhteistyön myötä aloitettiin yhteisen lehden julkaiseminen vuonna 2000. Yhteistyön
20-vuotismerkkipaalua juhlittiin toimistolla
näyttävästi 7.3.2018 Avoimet ovet-tilaisuudella. Yhdistysten yhteistyö on ollut uraauurtavaa harrastuksemme piirissä.
SF- Caravan Vantaa ry liittyi mukaan yhteisen jäsenjulkaisun toimittamiseen sekä yhteisten tapahtumien järjestämiseen vuoden
2003 alussa. Vantaalaiset vetäytyivät vuonna
2015 yhteisten tapahtumien järjestämisestä,
mutta lehteä tehdään edelleen yhteistyönä.
SF- Caravan Kerava ry osallistui yhteisen jäsenjulkaisun toimittamiseen Vankkuri- Uutisista nro 02/2004 vuoden 2016 loppuun
asti.

Toimisto

Yhdistysten välinen
petanque-ottelu
Rastilassa 1986.

Yhdistyksellämme on vuosien varrella ollut
kerhohuone/toimitilat kolmessa eri osoitteessa.
Ensimmäinen huoneisto vuokrattiin 1974
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Elotreffeillä Pääkslahdessa vuonna 2002
kokeiltiin hiihtoa vesisuksilla.

Käpylästä osoitteesta Taivaskalliontie 4.
Vuonna 1977 yhdistys muutti Aleksis Kivenkatu 30:sta vuokraamaansa kerhohuoneeseen. Aleksis Kivenkadun tilojen vuokrasopimuksen loputtua, osti yhdistys vuonna
1983 tiloja Intiankatu 31:stä, jossa yhdistyksen toimisto edelleenkin sijaitsee.
Tietokoneaikaan siirryttiin vuonna 1987;
toimistonhoitaja yhdistykselle palkattiin
vuonna 1989. Toimistonhoitajan tehtävää
hoitivat vuorollaan Iris Lundqvist, Annukka
Klavert (os. Sundell) ja Nita Hauhia. Toimistonhoitajan tehtävä lakkautettiin Nita
Hauhian irtisanouduttua tehtävästään alkuvuodesta 2012. Hallitus oli pohtinut toimistonhoitajan tarpeellisuutta jo jonkin aikaa,
sillä sähköinen viestintä ja internetin tuomat
muut mahdollisuudet olivat tehneet tehtävän lähes tarpeettomaksi.
Toimiston jäsenpalvelu suljettiin ja tuotemyyntiä supistettiin siten, että tilauksia
otettiin vastaan ainoastaan sähköpostitse.
Toimistonhoitajan hoitamat tehtävät siirrettiin tässä vaiheessa yhdistyksen sihteerille.
Tehtäviä on sittemmin jaettu muillekin toimihenkilöille.
Sähköiseen kirjanpitoon siirryttiin vuonna
2014. Yhdistyksen puhelinpalvelu lakkautettiin lopullisesti marraskuussa 2018, sillä puheluita ei tullut kuin kourallinen vuodessa.

kouluttajien toimesta tai lähettämällä toimihenkilöitä liiton järjestämille kursseille.
Yhdistyksellä oli vuosina 1989–2000 erillinen koulutustoimikunta, jonka tehtävänä
oli hoitaa toimihenkilöiden koulutus. Toimihenkilöt ovat vuosien varrella osallistuneet mm. kokoustekniikan koulutukseen,
järjestötoiminnan koulutukseen, leirintäturvallisuuskursseille,
järjestyksenvalvojakoulutukseen, hygieniapassikoulutukseen,
karavaanarin ajokorttikursseille, ennakoivan
ajon kursseille ja muille yhdistystoimintaan
liittyville kursseille.

Koulutus

Muu toiminta

Yhdistys on koko toimintansa aikana kouluttanut toimihenkilöitään joko omien

Yhdistys on vuosien varrella yrittänyt ratkaista jäsenistön matkailuvälineiden säilytysongelmaa omalta osaltaan. Yhdistys ylläpiti
vuosina 1980- 1996 Sahaajankadulla paikoitusaluetta, josta jäsenistö saattoi vuokrata
säilytyspaikkoja kohtuuhintaan. Vuokrasopimuksen loputtua yhdistys teki sopimuksen
Lentoparkin kanssa, mutta tämäkin lysti loppui parin vuoden kuluttua.
Helsingin kaupunki tarjosi vuonna 2009
yhdistykselle paikoitusaluetta Kalasatamasta, mutta neuvottelut kaatuivat kohtuuttomiin kustannuksiin. Paikoitusalue ei
olisi ollut pitkäikäinen, sillä Kalasataman
rakentaminen alkoi noin vuoden kuluttua
siitä, kun neuvotteluja paikoitusalueesta oli

Vankkurit olivat siisteissä riveissä Rastilassa yhdistyksen 20-vuotisjuhlissa 1989.
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Yhdistyksen lippu Mainiemen Pääsiäistreffeillä 1989.

Talvipäivät Laaksalossa vuonna 1984.

Yhdistyksen messuosasto 1985.

käyty. Yhdistys ei toistaiseksi ole yrityksistään huolimatta löytänyt paikoitusaluetta
jäsenilleen.
Yhdistys osti treffitoimintaa varten oman
ns. toimistovaunun vuonna 1973. Vaunusta luovuttiin vuonna 1989, jonka jälkeen
siirryttiin lainavaunuihin, kunnes yhdistys
vuonna 2003 hankki katetun peräkärryn
ratkaisten näin myös monivuotiset kaluston
kuljetusongelmat.

Toimihenkilöt
Yhdistyksellä on vuosien varrella ollut kym-

menen puheenjohtajaa; istuva puheenjohtajamme Kim Saarikoski on järjestysluvultaan
yhdestoista. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Ensio Saloranta SF-C
107 ja tähän mennessä pitkäaikaisimpana
kunniapuheenjohtajamme Reijo Numminen SF-C 716.
Toimikuntia on yhdistyksellä vuosien
varrella ollut lukuisia, tämän jutun kirjoittajan laskelmien mukaan 14. Yhdistyksellä
on lisäksi ollut oma orkesteri vuosina 1989–
1996 ja useita työryhmiä. Toimihenkilöitä
näissä edellä mainituissa toimikunnissa ja
työryhmissä on vuosien varrella ollut valtava määrä. Osa entisistä aktiivijäsenistämme
tulevat edelleen auttamaan yhdistystä sen
suurien tapahtumien järjestämisestä, josta heille tämän lehden välityksellä SUURI
KIITOS.
Yhdistyksen toimintaa pyörittää tällä hetkellä 15 hengen toimintatoimikunta, jonka
lisäksi yhdistyksellä on edustus jäsenlehden
yhteisessä toimituskunnassa. Toimikunnan
ulkopuolelta löytyy matkailuasiamies, joka
hoitaa tehtäviään itsenäisesti. Hallituksessa
on jäseniä puheenjohtajan lisäksi 8, joilla
jokaiselle on oma vastuualueensa hoidettavanaan.

Yhdistyksen joukkue
Jotoskilpailussa
Maanpuolustustreffeillä
Porkkalassa
2011.
1
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LAATINUT TUNTEMATON HENKILÖ SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY:STÄ

Lasten Oma
sivu

Talven parhaat hetket ja hauskat retket
Näin vuoden alussa odotukset ovat korkealla. Talvikausi tuo iloja, mutta myös haasteita. Siksi onkin
hyvä syy poiketa katsastamaan uutta Kabea kauppiasverkostoomme. Ehkä oletkin ajatellut Kaben hankintaa jo jonkin aikaa? Juuri sen vahvojen rakenteiden, luotettavan tekniikan ja ulkoisen näyttävyyden
vuoksi. Näin talvella mielessäsi on myös tehokas lämmitys ja ilmankierto. Ne vasta luovat kodikasta
asumisviihtyvyyttä. Kabe onkin toteuttanut kaiken sen, mitä tasokkaalta vapaa-ajan asumiseltavaaditaan, laadukkaasti ja hyvällä maulla. Tervetuloa palvelumme laatupiiriin.

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
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TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2019
Maaliskuu
9.3.

Pilkkikisat Messilässä

9.–10.3.
20.3.

Heinäkuu
SF-C Helsinki

8.–14.7.

NCT 2019. Lillehammer, Norja

Leirintämatkailun kehittämispäivät, Jyväskylä

26.–28.7.

Rantatreffit VihtiParkissa

Matkailuilta toimistolla

26.7.–4.8. 88. FICC Rally, Chateaubriant, Ranska

SF-C Helsinki

Huhtikuu

Elokuu

13.–14.4. Ajoharjoittelutapahtuma, Keimolanportti
SF-C Espoo,
		
SF-C Helsinki
18.–22.4.

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valkoima uusia ja huollettuja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

Meiltä myös erityisesti matkailuajoneuvoille suunnitellut
huoltopalvelut ja varaosat.

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO

JYVÄSKYLÄ

KEMPELE

PORI

TERVAJOKI

TURKU

Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

16.–18.8.

Possutreffit Skepparsissa

23.–25.8.

Musiikkitreffit Vantaan Tallilla

18.–22.4.

Pääisäistreffit Sydänlammella

27.4.

Vantaan yhdistyksen vuosikokous

30.4.–1.5. Vapputreffit Sydänlammella

SF-C Keski-Uusimaa

SF-C Vantaa

Syyskuu

SF-C Vantaa
SF-C Keski-Uusimaa

Toukokuu

3.9.

Rannaltaongintakilpailu
Vuosaaren Uutelassa

14.9.

Syyspetanquekisat (avoimet) Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

19.–22.9.

Caravan-messut Lahti

7.5.

Keskusteluilta toimistolla

SF-C Helsinki

28.9.

Rapukekkerit Vantaan Tallilla

8. 5.

Äitienpäiväkahvit toimistolla

SF-C Helsinki

28.9.–6.10. 89. FICC Rally, Ten-ei Village, Japani

11. 5.

Karavaanareiden avoimet ovet,
Motonet Hannus
SF-C Espoo, SF-C Helsinki

17.–19. 5. Hernerokkatreffit Skepparsissa
18. 5.

SF-C Itä-Uusimaa

69. Youth FICC Rally Tsekki

Kevättalkoot Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa

24.–26. 5. Kevättreffit Salakalliolla

SF-C Helsinki

SF-C Vantaa

Lokakuu

SF-C Itä-Uusimaa
5.–6.10.

Koulutuksen superviikonloppu 2019

SF-C Nurmijärvi

24.–26. 5. Helsingin yhdistyksen 50-vuotisjuhlat

Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa,
Jyväskylässä, Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa,
Tervajoella tai Turussa.

SF-C Hyvinkään seutu

25. 5.

Liittokokous, Järvenpää-talo, Järvenpää

25. 5.

Caramban SM-kilpailut, Järvenpää

27. 5.

Espoon yhdistyksen kevätkokous

28. 5.

Helsingin yhdistyksen kevätkokous

SF-C Helsinki

SF-C Espoo
SF-C Helsinki

Marraskuu
6.11.

Isänpäiväkahvit toimistolla

SF-C Helsinki

13.11.

Sääntömääräinen syyskokous

SF-C Helsinki

30.11.

Puurojuhla Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa

Joulukuu

Kesäkuu
1.6.

Kevätpetanquekisat (avoimet) Vantaan TallillaSF-C Vantaa

7.–9.6.

Lastentreffit Vantaan Tallilla

6.–10.6.

58. Europa Rally. Losinj, Kroatia

14.–16.6.

SF-C Turku 50 vuotta, Kesäniemi

20.–23.6.

Juhannustreffit Sydänlammella

28.–30.6.

SF-C Pirkanmaa 50 vuotta,
Vankkurimännikkö

SF-C Vantaa
SF-C Turku
SF-C Keski-Uusimaa
SF-C Pirkanmaa

10.12.

Glögitilaisuus toimistolla

31.12.

Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

SF-C Helsinki
SF-C Vantaa

Lisätietoa tapahtumista:
www.karavaanarit.fi/tapahtumakalenteri
www.sfcespoo.net
www.sf-caravanhelsinki.fi
www.sfc-vantaa.fi

KOKKOLA

Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590
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Vuoden 2019 uutuudet
nyt myymälässämme!
Katso www.helsinkicaravan.fi ja tule käymään.

Tervetuloa tutustumaan myös
täysin uusittuun tarvikemyymäläämme!
Osta netistä, nouda myymälästämme.
• Yli 9000 tuotteen valikoima!
• Maksat tilauksesi
noudon yhteydessä.
• Ei rahtimaksuja tilatuista
tuotteista.
www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

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

