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Kettunen Anna-Liisa
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akettunen65@gmail.com

0400 895 926

Sippola Risto
sippola47@msn.com

045 260 8680

Toivonen Tero
tero.toivonen@bastu.net

040 769 7474

Matkailuasiamies

044 238 1810

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

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

Kotisivujen ylläpitäjä Pihlajamäki Johanna
pihlis@iki.fi

0400 895 926

JÄSENETUALUEIDEN YHDYSHENKILÖT
Kultahiekka

Pihlajamäki Johanna
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Pääkslahti

Sippola Risto
sippola47@msn.com

045 260 8680

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja

Juha Rakkola
040 579 2351
puheenjohtaja@sfcespoo.net

Varapuheenjohtaja,
Nuorisoyhdyshenkilö

Kimmo Ruoho
varapuheenjohtaja@sfcespoo.net
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Martti Monto
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Tietoturvavastaava

Seppo Joensuu

Kalustonhoitaja 1

Martti Lamberg
050 558 1656
kalustonhoitaja@sfcespoo.net

Kalustonhoitaja 2

Olli Rosquist

Tekninen yhdyshenkilö

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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PÄÄTOIMITTAJA

Tiedotus- ja PR-henkilö

Pihlajamäki Johanna
pihlis@iki.fi

Toimintatoimikunnan pj/ Aho Timo
Kalustonhoitaja/
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Ajotaitovastaava
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040 591 3824
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Kimmo Ruoho
kimmo.ruoho@sfcespoo.net
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Martti Jarva, Maarit Joensuu,
Seppo Joensuu, Olli Rosquist,
Kari Koskinen, Päivi Sulin,
Kim Saarikoski,
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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
Seuraava numero ilmestyy
viikolla 10/2020

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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Ota varaslähtö
2020-luvulle nyt!
Juuri nyt on oikea aika tilata uusi vaunu tai auto kevääksi!

Häikäisevien uutuuksien
valikoima on nyt
parhaimmillaan ja
rahoituskorko lähes olematon!

Pääkirjoitus

Päätoimittajan
mietteitä

H

allitus on päättänyt nostaa polttoaineiden verotusta ensi kesänä. Bensa
nousee 6,3 senttiä ja diesel 6,9 senttiä. Melkoinen korotus. Muutos tulee
voimaan 1.8.2020. Uskoisin tällä korotuksella olevan negatiivinen vaikutus kotimaan matkailuun. Ei ole niin kallista nykyään laivalla mennä vaikka Viroon, missä polttoaine on halvempaa. Venäjän matkailukin voi lisääntyä kun Venäjä salli e-viisumit ja niiden hakeminen maksaa tasan 0 €. Venäjällä polttoaine
on vielä halvempaa. Voittajana tässä hommassa on joka tapauksessa ulkomaat.
Ei ole kovin edullista lomailla Suomessa. Lentokoneilla matkustaminen on nykyään myös melko edullista. Ilmeisesti hallituksen idea on vähentää autoilua. Siinä varmasti
tuollaisella korotuksella onnistutaan. Mutta ikävä kyllä se lopputulos vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan. Itsellä moni kaveri ei harrasta
kotimaan matkailua. Ihan vaan siksi kun se on
niin kallista. Ulkomailla hotellit on halvempia,
ravintolat halvempia jne. Jotain päättäjien pitäisi tehdä, jotta kotimaan matkailu lisääntyisi.
Sillä saataisi vero eurot pysymään Suomessa.
Kimmo Ruoho
päätoimittaja

Vantaan Tallin hinnasto

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

Vuorokausimaksu		
17 €
Mittarisähkö / kWh		
0,28 €
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.–30.4.)
10 €
Kuukausimaksu		
70 €
Kevätkausipaikka 		
190 €
Kesäkausipaikka		
270 €
Syyskausipaikka 		
190 €
Vuosipaikka		
470 €
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennettuna kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
18 €
Pesukone/kerta		
3€
11 kg kaasupullo		
25 €
Tapahtumamaksu erikseen
Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
puh: 010 581 8670
CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, Tuusula

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.

WWW.KKKIVINEN.FI
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Puheenjohtajien terveiset

Syksyinen tervehdys!
Sataa, sataa ropisee pilipili pom, lauloi Nalle Puh ja vettä satoi.
Kuinkahan tuon laulun saisi seis, kun sade ei tunnu loppuvan.
Nyt lokakuun lopulla tätä kirjoittaessani, ovat ojat ja joet jo täynnä vettä sateen seurauksena. Se on hyvä asia, mutta en kyllä pidä
autolla ajamisesta vesisateessa. Nyt kun lehti ilmestyy marrasjoulukuun vaihteessa, toivottavasti on jo pakkasta ja nastarenkaat
auton alla.
Nyt talven kynnyksellä, kun kesän retket on tehty, niin monet
etsivät matkailuajoneuvolleen säilytyspaikkaa talvikaudeksi. Jos
omalta pihalta ei löydy paikkaa, niin etsiminen voi olla haastavaa.
Onko sinulla tiedossasi turvallista säilytyspaikkaa, ehkä paikka
josta ajoneuvon voi välillä ottaa jopa liikenteeseen? Lähetä meille
vinkki, niin voimme välittää tietoa kyseleville.
Helppo tapa saada meille viestiä on kirjoittaa nettisivumme
palautevälilehdelle https://www.sfc-vantaa.fi/palaute.html
Vuodenvaihteen jälkeen sinulla on taas mahdollisuus vaikuttaa ensi vuonna järjestettäviin treffeihin. Tule Vantaan Tallille

Tervehdys

4.1.2020 kun pidämme ensivuoden treffipalaverin ja päätämme
tapahtumakalenterista.
Rauhallista Joulunalusaikaa ja
Hyvää Uutta Matkailuvuotta 2020!

Terveisin
Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa ry
puheenjohtaja

Näin vuoden viimeisessä numerossa voi varmaan pohtia kulunutta vuotta ja ounastella
seuraavaa vuotta.
Kuluneen vuoden aikana meillä oli paljon
tapahtumia, joista selvästi suurin oli 50-vuotisjuhlamme. Aloitimme suunnittelun nelisen vuotta sitten ja sen jälkeen kokoustettiin
runsaasti. Erilaisia palavereita eri ryhmien
ja alihankkijoiden kanssa oli varmaan useita kymmeniä, puhumattakaan epävirallisista
keskusteluista. Noin puoli vuotta ennen juhlia
nykäistiin matto altamme, leirintäalueen yrittäjä ilmoitti lopettavansa toimintansa Vanhankylänniemessä. Onneksi Järvenpään kaupunki oli sopimuksen purun ehtona ilmoittanut,
että juhliemme toteutuminen oli kynnyskysymys. Vaikka meillä oli sopimus alihankkijan
kanssa, piti jokainen kohta neuvotella useasti
uudelleen. Ainoa pykälä joka meni alkuperäisen sopimuksen mukaan, oli laskutus. Juhlathan sujuivatkin sitten mukavasti, sää tosin ei
ollut suotuisa. Mutta sekin on asennekysymys.

Mitä opimme? Ei ainakaan kannata ostaa
koko treffien järjestelyjä ulkopuolisilta, ainakaan ilman tarkkaa sopimusta ja valvontaa.
Vaarana on myös, että tapahtumasta katoaa se
arvoituksellinen caravanhenki. Muutamassa
FICC-Rallyssa joissa olen ollut, on toiminnot
ostettu ulkoa ja niissä ei ole ollut sitä tunnelmaa jota olisin toivonut.
Vaikka nuo juhlamme olivatkin suuritöiset,
on meillä toki ollut muutakin toimintaa. Ajoharjoittelutapahtuman, markkinointitempauksen ja pilkkikisojen lisäksi oli useita pienempiä
tapahtumia, kuten illat toimistollamme joissa
on keskusteltu liikenteestä tai askarreltu milloin mitäkin. Toivon että tällaiset tapahtumat
saavat jatkoa myös ensi vuonna. Suurempia
treffejä tuskin järjestämme paitsi ehkä yhdessä
muiden yhdistysten kanssa.
Haluan tässä yhteydessä kiittää yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä sekä
toivottaa kaikille hyvää joulua ja loistavaa
uutta vuotta.

Vuonna 2019
tapahtunutta
Yhdistyksemme mukana tapahtumissa:
– Ajotaitomerkkisuoritus ja ajokoulutus
matkailuajoneuvoilla, Vantaa.
– Karavaanarit esittäytyvät Espoo.
– Kesäteatterimatka Sappeelle, Olavi Virta musikaaliin.

Muuta:
– Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi uudet säännöt.
– Neuvottelut Espoon kaupungin kanssa matkailuajoneuvojen säilytyspaikasta.
Siinä ihan lyhyesti ja kaikki ei olisi ollut mahdollista ilman aktiivisia jäseniä, kiitos heille siitä. Yhdistyksemme
kaipaa kipeästi uusia aktiivisia jäseniä hoitamaan asioitamme tai ainakin hyviä ideoita toteutettaviksi.
Kiitän kaikkia toimintaamme
tukeneita tahoja ja toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja Rauhallista
Uutta Vuotta 2020.
Terveisin
Juha Rakkola,
SF-Caravan Espoo ry, puheenjohtaja
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ATKO
KAIPA EAA?
ID
LAHJA

Hyvää Joulua

YSTÄVÄLLÄSI
NÄYTTÄISI
OLEVAN JO
KAIKKEA?

ja
TURVALLISTA
Matkailuvuotta
2020
jäsenillemme ja
yhteistyökumppaneillemme!
Toivottaa:
SF-Caravan Espoo ry, SF-Caravan Helsinki ry, SF-Caravan Vantaa ry

SF-Caravan Helsinki ry:llä on
jäsentuotteita myynnissä.
Myyntituotteet löydät
yhdistyksen kotisivujen
www.sf-caravanhelsinki.fi
kohdasta ”myytävät tuotteet”.
Tilaukset sähköpostitse
osoitteeseen:

Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja

MITEN
YHDISTYSTEMME
JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen
jäsenlehti. Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat
liittyä jonkin yhdistyksemme jäseneksi ja olet jo SF-Caravan
ry:n jäsen, voit hoitaa liittymisen ottamalla yhteyttä liiton
jäsenrekisteriin pitäjään jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
Jäsenyydeksi voi valita lisäjäsenyyden nykyisen jäsenyhdistyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyksestä ja liittyä johonkin tätä lehteä julkaisevista yhdistyksistä.
Mikäli et vielä ole SF-Caravan ry:n jäsen, voit hoitaa
liittymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta
(jasenrekisteri@karavaanarit.fi tai www.karavaanarit.fi/
jasenyys/liity-jaseneksi/). Muista merkitä / mainita liittyessäsi
oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Vantaa
023), muussa tapauksessa sinut ohjataan osoitteesi mukaan
lähimmän jäsenyhdistyksen jäseneksi.
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 29 €, johon
lisätään valitsemasi jäsenyhdistyksen osuus 14 €–20 €.

toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
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UUSIVUOSI
VANTAAN TALLILLA
31.12.2019 YLISILLÄ
Ohjelmassa:

SINÄ

teet harrastukselle sisältöä
ja houkuttavuutta

T

aas alkaa yksi vuosi olla kohta kokemusten laarissa ja uutta odotellaan
alkavaksi. Mitä jää talteen vuodesta
2019? Sen lisäksi että ollaan vietetty 50-vuotisen yhdistystaipaleen juhlia? Kovasti ilmassa
on muutoksen tuntua ja uusia tuulia harrastuskenttään tulee jatkuvasti. Osa pitää tuulia
raikkaina tuulahduksina ja osa häiritsevänä
tuoksahduksina. Kaikki ovat tässäkin oikeassa, riippuu miltä kantilta asiaa tarkastelee.
Edelleen on hyvä muistaa miten asiat ovat
kehittyneet tuon viidenkymmenen vuoden
aikana. Kehittymispolun ymmärrys auttaa
kurkottamaan myös eteenpäin, tulevaan aikaan. Mitä me karavaanarit oikeastaan olemme ja mikä on tämä meidän yhteisömme?
Satuin katsomaan elokuvan Disneyn tuotannosta, Kiplingin Viidakkokirjan. Poimin
sieltä mielestäni tosin hyvä ajatuksen. Susilauma viidakkopojan kasvattajana oli turvallinen ja suojasi jäseniään erilaisuuksiin
takertumatta, toisiaan tukien. Susilauma
vahvisti yhteenkuuluvuuttaan aina yhteisellä
valalla, muistuttaakseen kaikkia siitä, mikä
on tärkeää. Mitä tahansa voi saada aikaan,
kun toimitaan yhteistuumin. Elokuvassa
susilauma päihitti ylivoimaisen ja uhkaavan
leijonan. Poiminta tuosta susilauman opista
oli vapaasti suomennettuna: ”Susilauman
voima on yksittäisessä sudessa ja yksittäisen
suden voima on sen laumassa”. Tuo yksittäinen lause sai miettimään kovasti tätä meidän
omaa porukkaamme. Keskinäinen kunnioitus on avainasemassa. Yhteisön pitää arvostaa jokaista jäsentään ja jäsenten arvostaa
yhteisöään. Siinä on meidänkin voimamme,
yhdessä tekeminen oman vapaan valinnan
perusteella.
Viidenkymmenen vuoden takaisesta ajasta
on muuttunut moni asia. Ei ehkä vähiten se,
miten olemme erilaisia ja meillä on erilaisia
odotuksia. Vapaa-aikaa on enemmän, mutta se koetaan niukemmaksi. Vaihtoehtoja
ja tarjontaa on myös huimasti enemmän.
Ennen oli ehkä helpompi vain etsiytyä hyvän harrastuksen ja kavereiden pariin, nyt
vapaa-aikakin on enemmän tavoitteellista ja
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Yhdistys tarjoaa
pientä iltapalaa klo 21.00–
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valitsevaa. Tekisi mieli sanoa, että vapaa-aikaa suoritetaan entistä enemmän, jokainen
omien pyrkimystensä ja mielenkiintonsa
mukaan. Myös tältä meidän yhteisöltämme
odotetaan itselle tärkeiden asioiden mahdollistamista sen sijaan että vain heittäydytään
mukaan hyvään porukkaan ja katsotaan mitä
vastaan tulee. Meidän joukkoomme kuuluu
kovasti paljon eri asioista nauttivia ja eri
asioita painottavia karavaanareita. Harrastuksen kirjo on lisääntynyt. Kaikki eivät ole
samasta puusta veistettyjä ja ihmisiä kiinnostavat erilaiset asiat. He pitävät eri asioita tärkeinä. Niinhän sen pitää ollakin.
Kuluvana vuonna liiton toiminnassa oli
uusia huomion arvoisia asioita. Meillä oli
historian kaikkein eniten uusia liittyneitä
jäseniä kesäkuukausina. Hyviä viestejä tulee
ympäriltäkin. Saksassa 17 miljoonaa ihmistä
haluaisi käyttää matkailuajoneuvoja. Heistä huomattavan suuri osa vuosituhannen
vaihteessa syntyneitä milleniaaleja. Ruotsissa leirintämatkailun yöpymisvuorokaudet
ylittivät ensi kertaa 16 miljoonan yöpymisen rajan. Se on paljon enemmän kuin
meidän noin kaksi miljoonaa yöpymistä.
Matkailuajoneuvojen kauppa käy vilkkaana
niin Suomessa kuin muuallakin. Kotimaan
matkailu ja vastuullisuus sekä maata pitkin
matkailu ovat kaiken ilmastokeskustelun
lomassa nousseet entistäkin kiinnostavammaksi. Harrastuksemme siis hyötyy ja saa
lisääntyvää kiinnostusta näiden keskustelujen seurauksena – sehän on luonnollinen ja
oikea seuraus. Uusia tuulia ja uusia käyttäjiä
on siis odotettavissa edelleen. Harrastuksemme kiinnostaa ja houkuttaa entistä useampia
mukaansa.
Väittäisin vahvasti. että meidän tuleva menestymisemme rakentuu entistä enemmän
sen varaan että osaamme tunnistaa hyvin
erilaisia tapoja nauttia matkailuajoneuvojen avaamista mahdollisuuksista ja siihen,
miten pystymme tuottamaan kiinnostavia
vaihtoehtoja erilaisten mieltymysten tyydyttämiseen. Siihen tarvitaan halua tutustuttaa
uusia ihmisiä asioihin, joista itse nautimme

ja myös halua tehdä kiinnostavia asioita
pienissäkin ryhmissä toinen toistaan ja erilaisuutta kunnioittaen. Me emme oikein
mielellämme halua taipua osaksi suurta massaa. Olemme itsenäisiä ja omat valintamme
tekeviä yksilöitä. Tämänkin vuoden osalta
pääkaupunkiseudun yhdistykset voivat kyllä
kirjata saavutuksia aktiivisena harrastuksen
edistäjinä. Emme ole pelkästään tähän harrastukseen liittyvien ilmiöiden ja palveluiden
kuluttajia, vaan olemme mitä suurimmassa
määrin myös niiden tuottajia. Kuten viidakkokirjassa yksilön ja ryhmän suhde.
Kiitos pääkaupunkiseudun yhdistyksille
siitä työstä mitä teette ihmisten viihtyisyyden
ja jaettujen kokemusten aikaan saamiseksi.
Olette aktiivisia toimijoita tässä karavaanareiden heimon piirissä, tuottaen lisää elämyksiä
ja syitä harrastaa uusillekin karavaanareille.
Yleensä tapanani on huomauttaa, että en ole
koskaan nähnyt yhdistyksen tekevän yhtään
mitään. Ihmiset tekevät. Sinä ja minä samaan
pyrkien, vaikka vähän eri tavoin toimien.
Mukavaa olla samassa hankkeessa kanssasi
viemässä matkailuajoneuvoharrastusta eteenpäin! Kannustetaan toisiamme entistä monipuolisempaan ja yksilöllisempään harrastuksesta nauttimiseen – yhdessä.
Hyvää joulua ja elämyksen täyteistä
alkavaa karavaanarivuotta 2020!
Olli Rusi
puheenjohtaja
SF-Caravan ry

Tanssit ja saunat
kuuluvat tietysti illan ohjelmaan.

LIUKKAAN KELIN
AJOTAPAHTUMA
25.1.2020
Liukkaan kelin ajotapahtuma järjestetään

25.1.2020 klo 13.00–17.00
Hyvinkään lentokentällä
osoitteessa Lentäjäntie 50, Hyvinkää.
Tapahtumassa saat opastusta matkailuajoneuvon
hallintaan talviolosuhteissa. Järjestäjä on hankkinut
paikalle matkailuvaunun ja matkailuauton. Voit osallistua
koulutukseen myös omalla matkailuvälineelläsi.
Kouluttajina toimivat SF- Caravan ry:n asiantuntijat.

Tervetuloa!
PS. Yhdistyksen
treffipalaveri v. 2020
pidetään 4.1.2020
klo 14.00.

T e r v e t u lo a
GLÖGITILAISUUTEEN

Kurssille mahtuu 30 henkilöä ja sen hinta on 30 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset ajalla 10.12.2019–15.1.2020
sähköpostitse osoitteeseen
Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi
Koulutuksen lisätiedot saa ilmoittautumisen
yhteydessä. Tapahtuma järjestetään, kun osallistujia
on vähintään 25.
Järjestää:
SF-Caravan Helsinki ry

Katsastukset edullisesti
SF-Caravanin jäsenille

50

€

35

€

Helsingin yhdistyksen toimistolle
10.12.2019 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.

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

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

www.koivuhaanautokatsastus.fi
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Kun laskuportti pudotettiin
alas, sisään ei päässyt.

LINNAREISSU

toimintaa suomalaisessa pankkikonttorissa:
ei palvelua.
Onnenkantamoisena muuan paikallinen
englanninkielen osaaja – perusluonteeltaan
puolalaiset ovat perin auttavaisia – ohjasi
museon opastiskille. Siltä sai vanhaan tyyliin
zlotyilla tai luottokortilla myös pääsylippuja.
Oltiin jo voiton puolella. Saatiin askeltaa
puusillalle, jonka toisessa päässä häämötti se
mitä oltiin tultu katsomaan, keskiaikainen
linna. Se oli fyysisesti täydellinen, ei mikään
raunioreliikki.

Kunnioitusta ja pelkoa

Joku puhui väentungoksessa tutunkuuloista kieltä. Nuori suomalaispariskunta,
joka oli onnistunut saamaan nurkalle asennetusta automaatista tiketit. Mekin yritimme, mutta pahaksi onneksi paperinen
lippunauha oli jo ehtinyt loppua. Tähänkö
se nyt tyssäisi? Tunnelma alkoi muistuttaa

Ennenvanhaan ovikolkuttimet
olivat pieniä
taideteoksia.

nimuotoisuus, ikkunoiden rikkaat puu-, lasi- ja takorautakoristeet jne. Aikalailla kaikki
tämä lienee todennäköisesti herättänyt hieman kaksijakoisempia tunteita; kunnioitusta
mutta myös pelkoa.
Miten tällainen monumentti on säilynyt
näin hyvänä vuosisatojen myllerryksissä ja
melskeissä? Matkamuistomyymälän valokuvapostikortit Marlborkin linnasta heti rauhan tultua antavat vastauksen kysymykseen.
Toinen maailmansota raunioitti rutkasti
Puolaa, sen muistomerkkejä siis myös tätäkin linnaa. Mutta se ennallistettiin. Onneksi
tämän arvokohteen restauroijat ovat olleet
historiaosaajia, eivät mitään modernin arkkitehtuurin esitaistelijoita.

Linna tai oikeastaan linnat, – ryppäässä löytyy kolme erillistä – täyttivät parinkymmenen hehtaarin alueen. Hankkeen alkuunpanijoina ja rahoittajina mainitaan saksalainen
ritarikunta 1300-luvulla. Päälinna koostuu
4,5 miljoonasta tiilestä ja on goottilaisen rakennustaiteen mestariluomus. Tämän päivän
vierailijan hengen salpaa Marlborkin monumentaalius, sen yksityiskohtien loputon rikkaus. Mikä mahtavuus! Mikä autenttisuus!
Juuri tuollaiseksihan sitä kuvittelee perusritarilinnan. Alaslaskettava ristikkoportti,
jyhkeät rintavarustukset, tornien uhkaavat
ampuma-aukot, kaariholvien polveileva mo- Linnan kellarike
rroksen keittiössä kyps

ennettiin

niin lihaa kuin kalaa.

Katettu herkkupöytä keskiaikaiseen tapaan

K

esän kynnyksellä matkailuautomme sai käskyn: Nyt lähdetään! Oli
tarkoitus vain ohimennen vilkaista
Marlborkin goottilinnaa ja jatkaa siitä eteenpäin. Mutta Puolahan yllättää. Kuten aina.
Linnareissusta tulikin matkan kääntöpiste ja
kohokohta.

Matkalla mutta minne?
Kartalla tie nro 16 luikertaa Masurian järvialueen kautta. Augustow, Elk, Mikolajki,
Mragowo, Olsztyn, Ostroda. Ne ovat sen
reitin mainittavimmat kaupungit. Masurialla kannattaa viivähtää yön verran, jos tuntee

tarvetta levätä. Me nukuimme Mikolajkissa
uunituoreella Wagabundan leirintäalueella
vastapäätä venevalkamaa. Se oli vain lyhyen
jalkapatikan päässä kaikesta tarpeellisesta ja
tarpeettomasta kuten matkamuistoshopeista
ja monen tason ruokapaikoista.
Aamulla virkistyneenä eteenpäin. Eihän
tästä ollut enää matka eikä mikään. Reipasta kyytiä vain eteenpäin. Mutta sitten matkanteko hidastui hieman ennen Ostrodaa.
Jouduttiin massiivisten tietöitten vuoksi
etenemään pahaista sorauraa, joka kävi hetki
hetkeltä huonommaksi ajaa. Rakensivat kai
parempaa ja mahdollisesti suorempaa reittiä.
Kärsivällisyyttä! Kyseessä kenties vain lyhyt pätkä. Kohta taas osuttaisiin kunnon
asfaltille. Mutta päällystämätön tie kapeni
uhkaavasti. Sitä paitsi, sehän tuntui menevän auringosta katsoen ihan vikasuuntaan.
Itseluottamusta pursuva puolisoni jaksoi silti
jankuttaa: Kyllä tätäkin kautta pääsee!
Ei, kyllä tässä nyt oli pyydettävä apua autoilijan ”parhaalta ystävältä” navigaattorilta!
Sen operaattori – kutsumme häntä rva Navigaattoriksi – passitti meidät ensitöiksi takaiMarlborkin linnamuseon seinäkartta oli
selkeä selitys, missä ko museo sijaitsee
Puolassa.
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sin tietyömaan alkupisteeseen. Otettiin uusi
suuntima ja hommahan loksahti kohdalleen.
Päästiin Ostrodan keskustaan ja siitä tienviittoja seuraillen kohteeseen.
Harhakierroksella tuli vilkaistua Puolan
paperikarttaakin. Lyhin tie Marlborkiin olisi
mennyt ylälaitaa jo Latviasta oikaisten. Mutta kun välissä oli Kaliningrad, kaistale Venäjää. Oikaisuun olisi tarvittu viisumi, joka
pitää pyydystää passiin jo Suomessa.

Olet perillä
väitti apuvälineemme. Mutta kaupunkihan
näytti ihan peräkylältä. Missä linna? Mitä se
rva Navigaattori oli horissut?
Isolla aidatulla parkkialueella hääräsi joukko haalariasuisia parkkipirkkoja ja -pettereitä. Rohkaisivat: Ajakaa toki peremmälle!
Alueelta tuli ja sinne meni jatkuvana virtana
autoja. Kyllä tässä joku nähtävyys täytyi olla.
Parkkilappu käteen ja ottamaan selvää.
Museolta näyttävä rakennus oli vasta homman alkusoitto eli lippumyymälä. Tai miten
sen nyt ottaa; matkamuistomyymälä, pikaravintola, vessa ym. asiaan vain kevyesti liittyvää toimintaa. Saisi sieltä ehkä tikettejäkin?
Opasteet kylläkin etupäässä kyseisellä maan
kielellä. Ja mikä kaikkein keljuinta; joka luukun edessä toivottoman pitkä jono.
4
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mukset elivät näin elämäänsä. Lukutaidottomalle rahvaalle ne tarjosivat väylän kerrata
kirkon opetuksia. Meikäläiselle 2000-luvun
ihmiselle ne palauttivat mieleen koulun uskontotuntisisällön. Esimerkkinä vaikka pääkirkkosalissa rukoileva patsas. Sehän ilmiselvästi esitti Jeesusta Getsemanen puutarhassa
ennen ristiinnaulitsemista.
Siis mikä olikaan Marlborkin linnassa
kauneinta tai mieleenpainuvinta? Se pitää
arvioida itse paikan päällä.
Kävelimme muurin ruohottunutta sisäreunaa. Löytyi vahingossa linnan merkkihenkilöitten hautausmaa. Kummut olivat
aikojen saatossa jo tasoittuneet. Mutta sammaloituneista kirjoituksista sekä sinne tänne
sirotelluista kiviristeistä saattoi vielä lukea
paitsi vainajan nimen myös ansiot. Kannatti
käydä nekin rivit läpi. Sekin oli osa linnan
arvohistoriaa.

Jatkoimme vaellusta omaan tahtiin. Oppaankin olisi voinut palkata tai osallistua
kello silloin ja silloin alkaviin yhteisopastuksiin. Me sukkuloimme pääsylipun kylkiäisen, selkeän paperikartan avulla. Halusimme
vaeltaa omassa tahdissa keskittyen ja viipyen
kiinnostuksen mukaan eri osissa linnaa.

Marlborkin aarteet

Seinäkoriste, johon on ikuistettu linnan
henkilökuntaan kuuluneen narrin naama.

Marlborkin linna oli aikaansa edellä,
mitä tulee lämmitykseen. Piirros kertoo
miten lämmin ilma siirtyi alhaalta ylempiin kerroksiin.

Linnan nähtävyyksiä on mahdotonta luetella
kattavasti. Katsottavaa riittää joka puolella;
keski- ja ylälinnassa, kellareissa ja kappeleissa,
vieläpä puutarhoissa. Tässä muutamia henkilökohtaisia ihastelun ja ihmettelyn kohteitani:
Linnaan tullessa huomio kiintyy ympäröivään vallihautaan. Sellainenhan löytyy
ritarilinnassa kuin ritarilinnassa. Se on tavallisesti täynnä vettä. Mutta Marlborkissapa
hauta olikin tyhjä. Miksi? Koska piirittävällä
vihollisjoukoilla ei kerta kaikkiaan ole ollut
mitään mahdollisuuksia kiivetä niin jyrkäksi
tehtyä tiiliseinämää pitkin itse linnaan. Yksinkertaista, mutta nerokasta.
Etupihalla kävijän vastaanottaa neljä
saksalaisen ritarikunnan pronssiin valettua
merkkimieshahmoa Niistä kukin on ajalleen
ja tehtävälleen tyypillisissä varusteissa. Patsaitten välissä ammottaa tyhjä tila. Sillä on
kuulemma seissyt Preussin kuningas Fredrik
II patsas. Senkin raunioitti toisen maailmansodan hävitysvimma. Linnaa kuten sanottu
entisöitiin, mutta jostain syystä kuninkaan
patsas hävisi korjaustyön kestäessä.
Kun kameraa oli tuhdisti käytetty mainittujen patsaitten taltioimiseen, oli aika siirtyä eteenpäin. On kävijästä itsestään kiinni,
kääntyikö oikealle vai vasemmalle, laskeutuiko portaita alas kellariin, kapusiko ylös
toisen kerroksen monilukuisiin saleihin tai
torneihin vai jäikö pällistelemään sisäpihan
katettua kaivorakennelmaa. Viimemainittu
ei muuten ole mikään turhake. Se on ollut
linnan puolustuksen kannalta ehkä se olennaisin. Varusväen ei tarvinnut piiritystilanteessa kärsiä ainakaan janoa.

Keskuslämmitys, keittiö ja
kirkkotaide

Tämä kuva ei kaivanne selitystä.Pyllyn
pyyhkimiseen tarvittava materiaali löytyy
takaseinältä.
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Kaiken komeuden ja nähtävyyksien keskellä meikäläiseen teki vaikutuksen pari arkista
asiaa; linnan keskuslämmitys ja keittiö.
Yleensä ritarilinnat ovat olleet kylmiä ja
vetoisia. Mutta Marlbork oli aikaansa edellä.
Sinne oli suunniteltu keskuslämmitys. Sellaista ei varmaankaan ollut tarjolla monessakaan senaikuisessa linnassa. Malborkissa
poltettiin puita alimmassa kerroksessa. Näin
saatu lämpö saatiin kipuamaan monimutkaista putkireittiä myöten ylempiin kerroksiin. Eräänlaisena apupatterina toimi välitilassa iso röykkiö tulikuumaksi hehkutettuja
kiviä. Siitä kikkailusta ei ollut pitkä matka
sauna-ajatukseen. Kuka tietää, ehkä niillä oli
semmoinenkin suunnitelmissa. Onkin pak-

Camping kävelymatkan päässä

Tässä esiintyy 1300-luvulla vaikuttanut
Winrich von Kniprode.

ko kysyä: Kärsittiinkö Marlborkin linnassa
vähemmän reumatismista kuin muissa keskiajan linnoissa? Mene ja tiedä?
Käsityksen linnan arjesta antoi myös pohjakerrokseen hyvin varustettu keittiö. Lieden
ohella siellä oli näytillä kaikenlaista keskiajan
keitto- ja syömävälinettä puulusikoista oluthaarikoihin, saviruukuista patoihin, pannuihin ynnä muihin. Hellarinkejä oli kolme.
Pöydät olivat liinoja myöten valmiiksi katettuja. Vain ruokailijat puuttuivat. Menu
oli millä mittarilla tahansa ruhtinaallinen.
Oli tarjolla mm. siansivua, ankkapaistia,
ilmeisesti linnaa viistävästä Nogat-virrasta
ongittuja kaloja, kahta sorttia kotitekoista
juustoa, suolan ohella monia mausteita, juureksia, kotileipoista känttyä, pähkinöitä, mehiläishunajaa, kuohuvaa olutta, jne. Kaikki
sapuska totta kai vain näyttelytavaraa, mutta
sellaisena erittäin aidon ja houkuttelevan näköiseksi tehtyä. Näytillä oli myös pieni viljalyhde. Sen jyvien prosessointi jauhoiksi sujui
keskiajalla jauhinkiviä käyttäen.
Kun tätä rekvisiittaa katseli, historia tuli
hyvin liki, paljon elävämpänä kuin minkään
kirjan tai muun tietolähteen kautta.
Sitten toiseen kerrokseen. Siellä oli lukuisa
määrä huoneita linnan asukeille eri tarkoituksiin. Oli työkammioita, makuu- ja muita
saleja, prameita ja vähemmän prameita. Oli
myös joukko kirkkotiloja hartauden harjoittamista varten. Entisestä käytöstä poiketen
pikkukappelit palvelivat tänä päivänä keskiajan maalaus- ja kuvanveisto- ym. taiteen
esittelytiloina. Ikkunoitten lasitukset olivat
viimeisen päälle mestariluomuksia aiheinaan
tavallisesti apostolien teot. Raamatun kerto-

Seuraavaksi oli edessä ikuisuusongelma: missä nukutaan? Pitäisikö lähteä kauemmas vai
löytyisikö yöpuu kaupungista? Puolan kartan mukaan campingin pitäisi olla lähietäisyydellä. Rassasimme eestaas Nogat-virran
rantaa. Lopulta löytyi säitten syömä viitta
Hotelli. Yritetäänkö sinne?
Lähestyessämme majataloa ulko-ovelle ilmestyi vilauksessa täti-ihminen: Tännepäin!

Hotelli toimi siis myös leirintäalueena. Eikä
se mitenkään huono businessidea ollutkaan.
Marlbork veti kaikenlaisilla kulkupeleillä
liikkuvia turisteja. Ja vielä kirsikkana kakussa; itse nähtävyys eli linna oli vain kävelymatkan päässä campin-hotellista.
Löin kaikki karavaanariutta sivuavat jäsenkorttini pöytään. Saisiko jollain näistä
alennusta? Olin oppinut Puolassa tinkimään
ja sehän kannatti. Olimme sesonkia ajatellen
etuajassa. Sellaisena kautena hinnat yleensä
vähän kutistuvat. Niin kävi nytkin. Muutama zloty putosi pois esittelyssä. Nukuimme
rauhallisen yön joen veisatessa lähietäisyydellä univirttä.

Ritariturnajaisia ja muita
spektaakkeleita
Tiedoksi Marlbork-ensikertalaiselle:
Lippujen hinnat vaihtelevat riippuen siitä
eletäänkö korkea- vai matalasesonkia, siis kesää (huhti- marraskuu) vai syksyä (loka-marraskuu). Ne elävät hieman senkin mukaan,
pyrkiikö tutustumaan linnaan päiväsaikaan
siis n. klo kahdeksan ja klo kuuden välillä
vaiko myöhemmin. Toisaalta kello kuuden
jälkeen et pääse sisälle itse linnaan, vaan vain
linna-alueelle.
Hinnat todellakin vaihtelevat, mutta se on
ihan ”peanuts”. Niin kauan kuin Puola pitäytyy omaan valuuttaansa ne ovat tosikoh-

tuulliset. Autoturisti joutuu tietenkin pulittamaan myös parkkeerauksesta sille varatulla
valvotulla alueella.
Vuositasolla Marborkin linnassa vierailee
puolisen miljoonaa kävijää. Eikä mikään
ihme! Parhaaseen sesonkiaikaan pääsee nimittäin iltayöstä seuraamaan myös massiivista ”sound and light”-spektaakkelia. Se
on koostumukseltaan sekä kasvatuksellinen
että viihteellinen. Valokeilan pyyhkiessä
museolinnan eri osia keskiajan mustakaapuiset munkit opastavat lyhty kourassa linnan
käytävillä harhailevia turisteja. Se on säpsähdyttävän ihanaa. Taas päiväsaikaan linnan
alueella saa kunnon pläjäyksen taisteluhistoriaa. Värikylläisiin haarniskoihin sonnustautuneet soturijoukot käyvät leikkitaisteluita,
saattavat jopa suorittaa yleisön taputtaessa
linnan ”valtauksen”. Kyseessä ovat niin jalkamies- kuin ratsain sotivat ritarijoukot. Esitys
on vailla vertaa. Turnajaisten osanottajat ovat
etupäässä puolalaisia asianharrastajia, mutta
mukana on myös ulkomaalaisia historiafriikkejä hyvinkin kaukaisista maista.
Esitykset ovat laadukkaita, koska ne ovat
huolellisesti mietittyjä, puvustettuja ja harjoitettuja. Ne on tehty suurella sydämellä.
Joten miksipä ei; ensi vuonna Marlborkiin!
TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN
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TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

KURSSIEN
SUPERVIIKONLOPPU
Pajulahdessa 5–6.10.2019

R

eilut kolmekymmentä eri karavaaniyhdistysten aktiivitoimijaa ja harrastajaa
osallistui lokakuun alussa SF- Caravan
ry:n järjestämään koulutustilaisuuteen Pajulahden Urheiluopistolla Nastolassa. Siellä
oli todella vilkas viikonloppu, meidän lisäksemme paikalla oli erilaisia joukkueita – niin
luistelijoita, futaajia kuin tenniksen pelaajiakin, Special Olympics -porukkaa unohtamatta, lounastajia taisi olla päivässä 700.
Useimmat meistä koulutettavista toivoivat
uusia ideoita arkipäivän yhteisen tekemisen
kehittämiseen. Niitä myös saimme, sillä
koulutukset olivat onnistuneita. Jokainen
osallistuja sai poimia kurssitarjottimelta itselleen mieluisimmat palat. Erilaisia teemoja
oli kymmenen ja luennoitsijoina toimivat
SF- Caravan ry:n liittohallituksen jäsenet,
asiantuntijat ja toimiston henkilökunta.
Lauantaiaamuna valittavissa oli yhdistystiedon faktoja, leirinnän faktoja ja viestintää.
Hätäensiapukurssi kesti koko päivän ja sai
hyvää palautetta. Säännöt ohjaavat toimintaamme ja hyvä taloushallinto antaa mahdollisuudet tekemiseen. Tietosuoja asettaa
haasteita järjestötoiminnan arkipäivään. Kun
faktat ovat hallussa, niin on helppo toimia.
Tästä aihepiiristä ei voi koskaan tietää liikaa.
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Viestintä, niin sisäinen kuin ulkoinen on
yhdistystoiminnan kulmakiviä. Tässä osiossa sivuttiin montaa näkökulmaa viestinnän
merkityksestä ja suunnittelusta kriisiviestintään ja jaettiin käytännön vinkkejä ryhmän
kesken.
Leirintätiedon faktoissa keskusteltiin niin
erilaisista laeista, asetuksista ja säädöksistä
kuin arkipäivän leirintäturvallisuudesta.
Lounaan jälkeen keskustelussa olivat vaikuttajaviestintä, leirintätietous sekä messut
ja markkinointi.
Osallistujat saivat puida niin suhdetoiminnan ja paikallisen vaikuttamisen merkitystä
yhdistyksen toiminnalle kuin yhdistyksen talouden suunnitteluakin. Samoin leirintätiedon osalta keskusteltiin yhdessä palveluhengestä, asiakaspalvelusta, talkootyöstä ja leirintäalueen hyvästä johtamisesta. Messujen
merkitystä yhdistykselle ja jäsenhankinnan
saloja puitiin myös monesta näkökulmasta.
Lisäksi yhteiset tarinatuokiot väliajoilla ja
uusien karavaanareiden tapaaminen ovat tällaisten koulutusten parasta antia.
Superviikonlopun kohokohta oli tähtiluennoitsija Marco Bjurströmin lähes neljä tuntia kestänyt luento teemasta ”Miten
motivoidun, miten motivoin – kuinka hin-

ku löydetään.” Luennon punaisena lankana
kulki oma vastuu, asioiden oivaltaminen ja
niihin sitoutuminen. Lisäksi aiheina olivat
kehon kielen tarttuvuus, tunnetilat ja niihin vaikuttaminen, hankalien tilanteiden
hoitaminen sekä erilaisuuden arvostaminen.
Kaikki aiheet ovat sellaisia, joita jokapäiväisessä elämässä ja erityisesti järjestötoiminnassa kohtaamme. Marco Bjurström korosti,
että rentous on avain huippusuoritukseen.
Hän sanoi, että juuri tuo motto on pohjana
myös hänen omaan tapaansa valmentaa ja
rohkaista ihmisiä tuntemaan itseään paremmin.
Sunnuntaiaamuna pohdittiin vielä kestävän kehityksen teemoja, leirintäalueita
vuonna 2029 ja liikenneasiaa tänään ja tulevaisuudessa. Kokonaisuutena viikonloppu
oli osallistujan näkökulmasta mukava.
Osallistujia olisi mukaan mahtunut enemmänkin, tällaisissa koulutuksissa on hyvä
vaihtaa ajatuksia eri puolilta Suomea tulevien aktiivikaravaanareiden kanssa ja oppia
yhdessä uutta.
TEKSTI: MAARIT JOENSUU
KUVAT: ARI KETTUNEN

Talvikaudelle 2019-2020 tulossa lämmintä tilaa n. 1000 m2
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

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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VALOTREFFIT

SAPPEE ON LÄHELLÄ!

TUO VAUNUSI

Vantaan Tallilla 25.–27.10.2019

SAPPEELLE!
TALVEN 2019-2020

KAUSIPAIKAT NYT MYYNNISSÄ
Talvipaikka käytössä 1.5.2020 asti

Alk.

nosti valaistua helikopteria ja lentokonetta
pitkin Vantaan Tallin sysimustaa taivasta.
Mielestäni treffit olivat hyvin onnistuneen.
Vaunukuntia oli saapunut paikalle noin 50.
Oli mahtavaa kokea taas suurella määrällä
ihmisiä, vaunuja ja autoja, tämä yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne.
Kiitos treffeistä untuvikon silmin!
TEKSTI: JOHANNA VENEMIES-PERNU JA
PÄIVI SULIN
KUVAT: PÄIVI SULIN

E

nsimmäisen kerran pääsin itse kokemaan nämä kovasti kehutut treffit ja
enpä sanoisi, että on turhaan kehutut!
Treffeillä nautittiin livemusiikista perjantai-iltana tanssilattian täydeltä. Sekä vielä
lauantaina kahteen otteeseen. Lauantai iltapäivällä Nikke- ja Caravanpojat esittivät
meille mahtavan musikaalin tukkilaissävelmistä kertojien kera. Illalla Jukka Johansson
ja Bumerang tanssitti puoleen yöhön saakka.

Sateinen syyssää hiukan hiljensi Vantaan
Tallin pihamaata, mutta koska saimme nauttia saunan lämmöstä useampaan otteeseen
päivän aikana, ei enää häirinnyt sateinen ja
kolea ilma laisinkaan treffiläisiä. Saunassa
olikin melkoisen hilpeä tunnelma, ja varsinkin itselleni melkoisen mukava kokemus,
kun niin monta vierasta ihmistä toi uusia tarinoita löylyn lämpöön.
Lauantai-iltana sateen lakattua, kömpi-

Alk.

860e 760e

sis. 1 hlökohtaisen
kausikortin

ilman
kausikorttia

VUOROKAUSIPAIKKA 28e/vrk

Kaksi tai useampi vuorokausi 27 €/vrk

Sähkö 0,28€/kWh
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu
puh. 020 755 9975

vät treffeillä olijat sankoin joukoin katselemaan ja arvostelemaan toisten vaunukuntien
valoteoksia, kynttilöitä ja niiden tuomaa
lämmintä tunnelmaa. Näky oli kyllä todella kaunis ja tunnelma erittäin harmoninen.
Sunnuntai aamupäivällä parhaat palkittiin
äänestyslippujen mukaan.
Miesten ja lasten mieleen oli kyllä ehdottomasti paras anti, kun taitava helikopteri
lennättäjä kiidätti isoa kauko-ohjattavaa, hie-

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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JOULU
on myös
kukkien
aikaa

J

oulukukkaperinnettä ei meillä täällä
Suomessa ole ollut kovinkaan kauan,
vasta muutama sata vuotta. Kukkien
tarkoitus on alusta lähtien ollut sama kuin
aidolla joulukuusella - tulevan kevään vihreyden ennakoiminen vuoden pimeimpänä
ajankohtana.
Suomen ensimmäiset joulukukat olivat
tiettävästi hyasintit, jotka onnistuttiin saamaan kukkimaan myös kylmänä vuodenaikana. Hyasintti on tullut Eurooppaan turkkilaisten mukana 1500-luvun puolessa välissä, mutta kesti muutama sata vuotta ennen
kuin se 1700-luvun lopulla rantautui meille.
Hyasinttia tavataan luonnonvaraisena Välimeren alueella ja Etu-Aasiassa. Kukan luonnonvarainen kantamuoto on kotoisin Turkin
Taurusvuorelta. Hyasintteja on jossain vaiheessa ollut jopa yli 5000 lajiketta.
Puutarhuri Christian Bohnhof perusti
Helsinkiin Suomen ensimmäiset kukkakaupat vuonna 1871 ja häneltä sai tietysti myös
ostaa hyasintteja. Nykyisen eduskuntatalon
paikalla sijainneen kukkakaupan ikkunassa
komeili vuonna 1879 hyasintti, joka keräsi
paikalle sankan joukon kaupunkilaisia hämmästelemään sitä.

Joulun kukka-asetelma.

Valkoinen ja vaaleanpunainen joulukaktus.
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Joulutähti

Hyasintti onkin ollut kautta aikain suosituimpia joulukukkiamme. Hyasintteja sai alkuun vain vaaleanpunaisena, mutta nykyään
niitä saa valkoisena, sinisenä, keltaisena ja
jopa sinipunaisena. Keltaista hyasinttia on
yritetty markkinoida värinsä puolesta ensisijaisesti pääsiäisenä mutta kukka ei vielä ole
tehnyt itseään tunnetuksi pääsiäiskukkana.
Joulutähti on matkustanut Eurooppaan
Väli-Amerikasta ja Meksikosta 1830- luvulla; matka on ollut varsin pitkä, sillä meille
se eksyi vasta 100 vuotta myöhemmin eli
1930-luvulla. Joulutähti valloitti suomalaisten
sydämet lopullisesti 1960-luvulla norjalaisten
kehittäessä pensasmaisena, monimetriseksi
luonnossa kasvavasta joulutähdestä matalan.
Joulutähden lajinimi on latinaksi pulcherrima
joka tarkoittaa ”kaikkein kauneinta”. Joulutähti on kaunis, mutta on hyvä muistaa, että
se on samalla myös myrkyllinen.
Joulutähdellä on tällä hetkellä hallussaan
Suomen toiseksi suosituimman joulukukan
titteli, vaikka se suuressa maailmassa onkin
yksi maailman tärkeimmistä joulukukista. Sitä viljellään yksistään Euroopassa yli 100 miljoonaa kappaletta joka vuosi. Suomessa joulutähteä viljeltiin viime vuonna nimenomaan
jouluksi noin 1,8 miljoonaa kappaletta.
Joulutähteä saa ostaa punaisena, valkoisena, vaaleanpunaisena, keltaisena, ruskeana ja
kaksi- sekä monivärisenä.
Koteja koristavat joulun aikaan myös atsaleat ja amaryllikset, jotka ovat edellä mainittuihin verrattuna nuoria tulokkaita. Amaryllis
eli ritarinkukka on tosin ehtinyt saavuttuaan
1970-luvulla koteihimme jo kivuta kolmanneksi suosituimman joulukukan pallille.
1900-luvun alussa alkoivat jouluruusu,
joulukaktus ja tulppaani saada suosiota,
vaikka nämä löivätkin itsensä lopullisesti läpi
vasta sotien jälkeen.
Joulukaktus on kotoisin Brasiliasta, josta
se kulkeutui Suomen rantojen kautta kartanoihin 1850-luvulla. Seuraavan vuosisadan vaihteessa se valloitti porvariskodit ja
1920-luvulla maalaistalot. Kaktus kukkii
kauniisti vuoden pimeimpänä aikana.

Hyasinttia löytyy monen värisenä.

Jouluruusua ei näe enää kovin usein. Ruusu on monivuotinen ja se kasvaa luonnonvaraisena vuoristossa jopa 1900 metrin korkeudessa. Sen asuinpaikat ulottuvat Saksan
Baijerista Alppien itäosaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Italiaan ja Pohjois-Balkanille. Ruusu on
erittäin monen muun joulukukan tapaan
myrkyllinen, joka kannattaa ottaa huomioon
sitä hankkiessa. Ruusun latinankielinen nimi
onkin Helleborus eli ”tappava ruoka”.
Jouluisista kodeista saattoi 1890- luvulla
löytää myös kieloja ja syreenejä. Kieloja myytiin yleisesti kukkakaupoissa, jonka lisäksi
niitä kasvatettiin kotioloissa. Syksyllä talteen
kerätyt kielon talvilepoon asettuneet silmut
heräsivät jouluksi tehden kauniita kukkia.

Kielot ja syreenit ovat sittemmin kadonneet
joulukukkien valikoimista.
Uusimpina kukkatulokkaina mainittakoon vielä vasta 1990-luvulla yleistyneet tulilatvat ja pienoishavupuut.
Joulu on kukkakaupoissa yksi vuoden kiireisimmistä sesongeista, jolloin kukka-asetelmia ja istutuksia tehdään hirmuisella tahdilla. Kukkia ostetaan niin kotiin kuin lahjaksi.
Joulukukkia myydään kauden aikana yli sadan
miljoonan edestä – melkoinen määrä siis.
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Lähteet: Meillä Kotona Joulukukka-teema
MTVuutiset.fi
www.tunturisusi.fi/joulukukat

Valkoinen amaryllis
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Vantaan Tallin

SYYSPETANQUE
S

yyspetanque-viikonloppua vietettiin jälleen 14.9.2019 Vantaan Tallilla vaihtelevan sään
vallitessa.
Osallistujamäärä olisi saanut olla
hieman suurempi, syy tähän oli ehkä
myöhäinen ajankohta, jolloin monella on jo vaunut ja autot vuosipaikoilla teltat edessä.
Makkarat ja pullakahvit kylläkin
maistuivat mainiosti koleassa syysilmassa.

TULOKSET OLIVAT
SEURAAVAT:
Naiset
1. Terttu Hakkarainen
2. Terhi Kuusisto
3. Trissan Heikkilä
Miehet
1. Petu Nurminen
2. Keijo Hjelt
3. Leevi Smulovitz
Pelaajia oli yhteensä 15 henkilöä.
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MAJAMÄKI
esittäytyy

P

ieni ja kotoisa Majamäki on SFC
Forssan seudun yhdistyksen karavaanareiden omistuksessa oleva alue,
noin 35 kilometriä Forssasta itään Tammelan
Vojakkalassa (osoitteessa Haapasillantie 64,
31300 Tammela) . Viihtyisä ja pinnanmuodoiltaan vaihteleva alue sijaitsee rauhallisella paikalla metsän ympäröimänä kaukana
pääteistä. Matkailuajoneuvopaikat ovat
hyvin hoidetulla nurmikentällä, jota rytmittävät pienet puuryhmät ja aluetta halkovat
hiekkakäytävät. Kausipaikkoja alueella on
noin 25 kappaletta ja vieraspaikkoja runsaasti, paikkojen yhteisluvun ollessa 70.
Majamäki oli ennen maatila. Sen rakensi
nuoripari Anselmi ja Rauha Järvinen vuonna
1923. Kun maatilalle ei ollut jatkajia, SFC
Forssan seudun yhdistys osti paikan omak-

seen vuonna 1984. Maatilan aiemmat pitäjät
Anselmi ja Rauha järjestivät aikanaan kyläläisille kaivojuhlia, joissa tarjottiin Majamäen hyvää kaivovettä- hieman laimennettuna.
Toki tarjolla oli myös kaalikeittoa ja mansikkakakkuakin. Tätä samaa perinnettä on
Majamäessä jatkettu SFC Forssan seudun
yhdistyksen omistajuuden alla yhtäjaksoisesti näihin päiviin asti vuosittain elokuisena
karavaanaritapahtumana.
Majamäen vanha päärakennus on nykyään
remontoitu siistiksi kokoontumistilaksi. Entisen tilan muut piharakennukset ovat aikojen saatossa muuntuneet tanssiladoksi, konesuojaksi, korjaamoksi/pajaksi ja puuliiteriksi.
Päärakennuksen viereen on rakennettu huoltorakennus, jossa on sauna ja tilava katettu
terassi. Huoltorakennuksessa on myös suihkutilat miehille sekä naisille.
Toisella puolella rakennusta ovat vessat
sekä keittiö ja rakennuksen takana/vieressä
kemssan tyhjennyspaikka, ajokaivo ja nykysäädökset täyttävä lasten leikkikenttä. Muut
alueen palvelut ovat: vastaanotto, kaasunmyynti, grillikatos ja WLAN.

Majamäen läheisyydessä ovat hyvät lenkkeilymaastot, syksyllä marja- ja sienimaastot. Pienen automatkan päässä sijaitsevat
Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot,
Saaren kansanpuisto, Räyskälän ilmailukeskus sekä sukeltajien paratiisi erämaajärvi IsoMelkutin. Melojille ja maastopyöräilijöille
löytyy myös harrastuspaikkoja Majamäen läheisyydestä mm. Pääjärven virkistysalueella.
Alueen vierellä virtaa pieni, uimakelpoinen
joki. Kunnallinen uimaranta on noin 7 kilometrin päässä.
Tervetuloa viihtymään Majamäessä!
SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
REINO TALVITIE
PUHEENJOHTAJA

Sulavalinjaista muotoilua

Hurmaava valkoinen
etukeittiö

Talvimatkailun tähtiparaati
Kabe-matkailuajoneuvoilla voit hyödyntää tehokkaasti kaikki vuodenajat. Juuri tälle perustalle Kabe
on tuoteperheensä suunnitellut ja rakentanut.
Nyt uudet 2020-malliston Mercedes Sprinter-alustaiset Kabe-matkailuautot laajentavat Premiumluokan valikoimaa. Onkin oikea hetki kartoittaa talveen liittyvät odotukset ja tulla valitsemaan
lämmintä ja viihtyisää asumis- ja liikkumismukavuutta.
Tervetuloa tutustumaan Kaben tähtiparaatiin jälleenmyyjäliikkeisiimme.

www.kabe.se/fi

Kaben matkailuvaunujen- ja autojen*) jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy *)
0300 472 370
• 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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Kuulumisia Helsingin yhdist yksestä
KIITOS
Yhdistyksemme hallitus on edellisvuosien
tapaan käynyt muistamassa merkkivuosiaan juhlivia kanssayhdistyksiä. SF-Caravan
Hankoniemi / Hangoudd rf:n juhlatreffeille
emme kuitenkaan saaneet edustusta omasta
takaa, jonka vuoksi asian hoiti naapuriyhdistyksemme edustaja.
Suuret kiitokset SF-Caravan Hyvinkään
seutu ry:n puheenjohtaja Raimo Kososelle
ja hänen puolisolleen Marikkalle avusta.

Marikka ja Raimo Kosonen luovuttivat pienoisvankkurit Hangon yhdistyksen puheenjohtaja Anita Wasströmille.

VUODEN CARAMBA CUP 2019
PÄÄTTYI KOKEMÄELLÄ
Kuluvan vuoden Caramba Cup päättyi
7.9.2019 ajettuun Kokemäen osakilpailuun,

joka tällä kertaa ajettiin A-Katsastuksen pihassa. Kilpailu ajettiin viime vuotiseen tapaan varsin kostean satakuntalaisen tuulen
puheltaessa. Sade vain yltyi kilpailun loppua
kohden. SF-Caravan Kokemäen seutu ry:n
reippaiden naisten buffetti auttoi niin kilpailijoita kuin yleisöä pysymään lämpimänä.
Päätuomari Olof Bussman oli jälleen laatinut haasteellisen radan. Keiloja kaatui ja
virhesekunteja jaettiin. Helsingin yhdistyksen Timo Aho ja Toni Westerlund olivat
ainoat kilpailijat, jotka suoriutuivat yhdestä
kierroksesta virheettömästi.
Caramba Cup:n lopulliset sijoitukset ratkaistiin päätösosakilpailussa niin yhdistelmä- kuin matkailuautopuolella. Helsingin
yhdistyksen edustajat olivat tämän vuoden
Cup:issa menestyksekkäitä.
Yhdistelmäpuolella tuli nelosvoitto järjestyksessä Elis Bussman, Janne Kallio, BrorErik Nyholm ja Ilari Lepola.
Matkailuautopuolella tuli kolmoisvoitto
järjestyksessä Timo Aho, Kari Härkönen ja
Juhani Peteri.
Mainittakoon, että molempien sarjojen
kakkos- ja kolmostilat ratkaistiin kilpailijoiden kauden aikana saamien virhesekuntien
perusteella, sillä kilpailijat olivat päätösosakilpailun jälkeen tasapisteissä.
Nuorten sarjan Cup-voittajaksi ajoi Tomi
Mustonen Väst-Nylandin yhdistyksestä ja
aloittelijasarjan Cup-voittoon Ray Björklund Väst-Nylandin yhdistyksestä.
Onnittelut kaikille carambisteille hyvästä
kaudesta!

Caramba Team Helsinki. Kuvasta puuttuvat Juhani Peteri ja Toni Westerlund.

Kokouksessa päätettiin tulevan
vuoden ohjenuorista.

SYYSKOKOUS PÄÄTTI TULEVAN
VUODEN SUUNNASTA
Helsinki Caravan Oy:n
toimitusjohtaja Atso Muuronen kertoi
syyskokoukselle yrityksen
toiminnasta.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.11.2019 Helsinki Caravan
Oy:n tiloissa Vantaalla. Yhdistyksen saavutti
kokouspäivän aamuna suruviesti, joka kertoi
pitkäaikaisen aktiivitoimija Tuula Pietikäisen
vankkureiden pysähtyneen. Kokous kunnioitti Tuulan muistoa hiljaisella hetkellä.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuultiin jokavuotiseen tapaan puheita. Helsinki
Caravan Oy:n toimitusjohtaja Atso Muuronen kertoi yrityksen toiminnasta. SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen
välitti kokoukselle kattojärjestön terveiset.
Piiloselle luovutettiin tässä yhteydessä yhdistyksen hallituksen hänelle myöntämä standaari hopealaatalla.
Kokoukseen kutsutuille yhdistyksen
50-vuotisjuhlien toimihenkilöille luovutettiin juhlatreffejä koskeva muistoplaketti.
Varsinainen kokous sujui ripeästi Timo
Piilosen hoitaessa puheenjohtajatehtäviä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020
valittiin yksimielisesti Kim Saarikoski.
Hallitukseen valittiin kaudelle 2020–2021
Anne En, Heikki En, Dag Lindholm ja
Göran Wolff. Toimintatoimikunta toimii
ensi vuonna kokoonpanolla Timo Aho, Ari
Kettunen, Irja Mahkonen, Hannele Pajunen, Päivi Sippola, Tero Toivonen, Kari
Virtanen, Göran Wolff ja Armi Ylikorpi.
Jäsenlehden toimituskuntaan valittiin Kim
Saarikoski ja Armi Ylikorpi. Tilintarkastajana jatkaa Harry Eklundh (HT) ja varati-

Yhdistyksen puheenjohtaja Kim Saarikoski
luovuttaa standaarin Timo Piiloselle.

lintarkastajana Matti Mäkinen (HT).
Kiitämme tässä yhteydessä toiminnan jättäneitä henkilöitä heidän työpanoksestaan
yhdistyksen hyväksi!
Hallituksen esittämät vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.
Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä kokouksen isännöinnistä ja Timo Piilosta
kokouksen puheenjohtajana toimimisesta!
Jäsenillemme kiitos erittäin leppoisasta kokouksesta.

VUOSI 2020

KULUVAN VUODEN
LOPPUUNKIN MAHTUU
TOIMINTAA

Toimintatoimikunta on jo tehnyt päätöksiä
tulevan vuoden tapahtumista. Liukkaan kelin ajotapahtuma järjestetään Hyvinkään lentokentän talviharjoitteluradalla 25.1.2020 ja
kevättalviset Pilkkitreffit 6.–8.3.2020 Messilässä. Molemmista tapahtumista ilmoitukset
toisaalla tässä lehdessä.
Nipsukerhon askarteluillat jatkuvat entiseen tapaan myös ensi vuonna; kokoontumisista saa tietoa sekä yhdistyksemme kotisivuilta että Facebooksivulta.
Caramba tiimi aloittaa kilpailemisen Rajamäellä 22.2.2020 ajettavalla TalviCaramballa. TalviCaramballa onkin juhlavuosi, sillä
tuleva kilpailu on järjestyksessään 10:s.

Toimistolla järjestettiin liikenneaiheinen
keskusteluilta 8.10.2019, jossa SF-Caravan
ry:n liikenneasiantuntija Jiri Kattelus keskusteli kanssamme pimeän vuodenajan liikenneturvallisuudesta.
Toimistolla kolmatta kertaa järjestetyt
Isänpäiväkahvit keräsivät taas karavaanareita kahvittelemaan. Isänpäiväkahveja voinee
tämän jälkeen jo tituleerata perinteisiksi.
Joulukuussa kokoonnumme vielä toimistolle
viettämään glögitilaisuutta ennen joulunaikaan rauhoittumista.

Pysähtyneet Vankkurit
Tuula Sinikka
Pietikäinen
SF-C 38524-1
s. 21.12.1938
k. 11.11.2019

Liikenneaiheisessa keskusteluillassa
käsiteltiin myös ensi vuonna voimaan
tulevaa liikennelakia.
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Jiri Kattelus jakoi liikenneaiheisessa keskusteluillassa heijastimia.

Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Espoo ry
SF- Caravan Helsinki ry
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Helsingin yhdistyksen Caramba-tiimin

OMAT MESTARUUSKILPAILUT

Yhden kierroksen kilpailussa kävi lopulta niin, että Helsingin yhdistyksen vuoden
2019 Caramba-mestariksi ajoi Elis Bussman. Toiseksi sijoittui Janne Kallio ja kolmanneksi Timo Aho.
Aho oli koko kilpailun ainoa kuljettaja,
joka suoriutui radasta ilman virheitä. Aho
palkittiin hyvästä suorituksestaan tyylipalkinnolla.
Kokemäen Caramba-mestaruuteen ajoi
autosarjassa Simo Taipalus ja vaunusarjassa Lasse Vähä-Vahe. Vaunusarjan toiseksi
sijoittui Mikko Santanen ja kolmanneksi
Janne Lähdeviita.
Saija Laine teki paluun kilparadoille kahden vuoden tauon jälkeen ja ajoi yhdistelmällä naisten sarjan mestariksi.
Onnittelut carambisteille!
Carambistit yhteiskuvassa.

H

elsingin yhdistyksen Caramba-tiimi
päätti viime syksynä, että yhdistyksen omista mestaruuskilpailusta yritetään tehdä perinne.
Kisapaikan löytäminen oli tänä vuonna yllättävän hankalaa, mutta tiimi päätyi monien
mutkien kautta 12.10.2019 ”kuokkimaan”
SF-Caravan Kokemäen seutu ry:n sisäisiin
Caramba-mestaruuskilpailuihin. Kisapaikka oli kaikille tuttu Kokemäen A-Katsastus,
jonka pihassa ratkaistiin vain kuukautta
aiemmin kuluvan vuoden Caramba Cup.
Helsingin yhdistyksen ajotaitovastaava Timo Aho oli jälleen saanut kilpailua varten matkailuauton lainaksi Helsinki Caravan Oy:sta,
jotta yhdistyksemme carambistit vihdoin pää-

sisivät kaikki kisaamaan autosarjassa. Viime
vuoden kalustorikko ei uusiutunut, vaan kisa
saatiin käytyä suunnitelmien mukaisesti.
Kokemäen carambistit olivat tehneet kisapaikalle neljä kuviota, joista ns. portti osoittautui kaikkein vaikeimmaksi. Portti nimittäin aiheutti muutaman keilan kaatamisen.
Kilpailu, johon osallistui yhteensä 14 kilpailijaa, ratkaistiin yhden kierroksen tulosten
perusteella.
Helsingin yhdistyksen vaunusarjan carambistien kommentit olivat, että autosarjassa
ajavat saavat heidän puolestaan ”pitää sarjansa”– matkailuautosarja koettiin vaunusarjaa
vaikeammaksi. Auto ei käänny riittävästi eikä sieltä näe ulos.

TWIN SUPREME

Kiitämme Helsinki Caravan Oy:tä ja
SF-Caravan Kokemäen seutu ry:tä kilpailun mahdollistamisesta!
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Adria – aina parhaat maisemat
Tulospalvelun hoitaminen oli välillä
haastavaa.

Suunnittelemme suurella sydämellä matkailuautoja ja asuntovaunuja, joissa yhdistyvät asumisen mukavuus ja käytännöllisyys. Ajoneuvoja, jotka ovat osa sinun seikkailuasi. Uuteen 2020-sarjaamme kuuluu palkittuja malleja, joissa on mukavat nykyaikaiset sisätilat, ylellisiä ominaisuuksia ja laaja valikoima erilaisia pohjaratkaisuja. Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.

TWIN SUPREME
Saija Laine kuviossa.

.

n kilpailun alkua

Nimenhuuto enne
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ALPINA

TWIN PLUS

Kuvio suoritetaan ilman virheitä.
#INSPIRING ADVENTURES

ADORA

CORAL PLUS
Jyväskylä
Kokkola.*
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Raisio
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vantaa
Vantaa

Jyväs-Caravan Oy
Kokkolan Vaunupalvelu
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
Caravankeskus Reatalo
J. Rinta-Jouppi Oy
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy
Helsinki Caravan
J. Rinta-Jouppi Oy

0400 214400
040 5158159
017 368 3000
020 788 1310
020 788 1352
020 7881 460
045 128 1128
(06) 420 1800
020 755 9960
(02) 274 9880
0300 472 370
(09) 2525 7500

Adria-jälleenmyyjät
www.jyvascaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.reatalo.net
www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.helsinkicaravan.fi
www.rintajouppi.fi
*vain Adria -vaunut

RANNALTAONGINTAKILPAILU
keräsi karavaanarit Uutelaan

Kilpailun valmistelut on tehty.

K
Helsingin yhdistys järjestää joka vuosi
elo–syyskuussa rannaltaongintakilpailun.
Vuosaaren Uutela on ajan saatossa
muuttunut kilpailun vakiopaikaksi.

ilpailijoita saatiin tänä vuonna paikalle
harvinaisen vähän. Asia, joka sai paikalla saapuneet miettimään, olivatko
muut ns. vakiokävijät unohtaneet kisapäivän. Arveltiin myös sateen uhan pelottaneen
porukkaa.
Kalatkin tuntuivat unohtaneen kisapäivän, sillä saalista ei juurikaan herunut.
Punnituksessa saatiin kuitenkin tuloksia,
jotka näyttivät, että Mauno Lepistö voitti

Pirjo Seppä ja Mauno Lepistö miettivät syökö kala.

tämänkin vuoden kilpailun; Maunon saalis
painoi 700 grammaa. Toiseksi sijoittui Terho
Rikkonen 400 grammaa painavalla saaliillaan ja kolmanneksi Keijo Rönö 110 grammaa painavalla saalillaan. Neljänneksi kalasti
Timo Aho omien sanojensa mukaan saalilla,
jota ei edes kannata mainita.
Terho Rikkosen pussista löytyi kilpailun
suurin 230 gramman kala ja ylivoimaisesti
pienin kala. Mauno Lepistön pussista löytyi
vastaavasti lukumäärällisesti eniten kalaa eli
18 kappaletta.
Naisten ja lasten sarjoissa ei tänä vuonna
valitettavasti ollut osallistujia.
Palkintojen jaon jälkeen keskityttiin juomaan nokipannukahvia ja syömään eväitä.
Kilpailuun osallistuneet päättivät, että Uutelaan kokoonnutaan samoihin aikoihin taas
vuonna 2020.
Kiitos kaikille osallistujille mukavasta illasta!

Kilpailun suur

in kala on siin

ä.

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Nokipannukahvi tulossa.

Kahvi ja eväät maistuvat kilpailun jälkeen.

Risto Sippola ja Jussi Seppä jakoivat palkinnot.

Timo Aho sytyttelee nuotiota.
Mitalistit yhteiskuvassa.
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Lasten Oma
sivu

VANTAAN TALLIN
RAPUKEKKERIT

Joko saa ottaa...

Rapu-rapu rallaa!

Kyllä ravut maistuu.

PILKKITREFFIT MESSILÄSSÄ 6.–8.3.2020
Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen pilkkikisaan 7.3.2020 Messilään.
Ilmoittautuminen kilpailuun on 7.3.2020 klo 9.30 Messilän ravintolan takaterassilla.
Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta.
Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.
Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme perjantaina 6.3.2020
Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille 6.–8.3.2020 saapuville on 50 €/
vaunu- tai autokunta, sisältää matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.
Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 8 €/ henkilö.
Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasti SF-C Helsingin pilkkikisoihin.
Messilän ravintolassa on lauantaina 7.3.2020 tanssit.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2019 / 2020
2019

Maaliskuu

Marraskuu
30.11

Puurojuhla Vantaan Tallilla

6.–8.3.

Pilkkitreffit Messilässä

7.–8.3.

Leirintämatkailun kehittämispäivät,
Jyväskylä

SF-C Vantaa

Huhtikuu

Joulukuu
7.12.

Järjestötoiminnan peruskurssi

10.12.

Glögitilaisuus toimistolla

31.12.

Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

Helsinki
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa

Tammikuu

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

JYVÄSKYLÄ

KEMPELE

KOKKOLA

Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI

RAUMA

TERVAJOKI

TURKU

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

Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203
Nortamonkatu 17
26100 Rauma
020 777 2752

Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

25.1.

Liukkaan kelin ajotapahtuma,
Hyvinkää

SF-C Helsinki

Puheenjohtajapäivät 2020, Oulu

22.2.

TalviCaramba,
Rajamäki

24.–26.4.

Caravan Show 2020, Turku

30.4.–4.5. 20. Asian Pacific Rally, Taiwan

21.–24.5.

SF-Caravan Lahden seutu ry
50 vuotta
SF-C Lahden seutu

23.5.

Liittokokous, Lahti

6.–10.7.

NCT 2020, Rauhalahti Kuopio

24.7.–2.8. 90. FICC Rally Ostea/ Rooma, Italia

Helmikuu
8.–9.2.

Nuoriso FICC Rally, Portugal

Heinäkuu

Syyskuu

SF-C Hyvinkään seutu

17.–20.9.

Caravan 2020, Lahti

Lisätietoa tapahtumista:
www.karavaanarit.fi/
tapahtumakalenteri
www.sfcespoo.net

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO

Caravan-messut Helsinki

9.–13.4.

Toukokuu

2020
17.–19.1.

SF-C Helsinki

www.sf-caravanhelsinki.fi
www.sfc-vantaa.fi
www.paakslahti.fi

PORI

Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

  

4

/ 2019 35

2020 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi
Tervetuloa tutustumaan
myös tarvikemyymäläämme!
• Yli 9000 tuotteen valikoima!
• Maksat tilauksesi
noudon yhteydessä.
• Ei rahtimaksuja tilatuista
tuotteista.
www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme.

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

