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Lehti ei vastaa lehden sivuille kirjoittavien kolumnistien, kirjeen-
vaihtajien ja avustajien vapaasti ilmaistuista  mielipiteistä. Artik-
keleissa mainitut yhteys-, ym. tiedot on tarkistettu huolella, mutta 
emme takaa niiden virheettömyyttä emmekä vastaa esiintyneistä 
virheistä. Lehti ei vastaa tilaamattoman materiaalin säilyttämisestä 
tai  palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden muuttaa 
tai lyhentää tekstiä.

KANSAINVÄLINEN LEIRINTÄKORTTI CCI
Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat 
alennusta yli 2900 leirintäalueelta 40 
Euroopan maassa. Useat leirintäalueet 
edellyttävät matkustajalta jonkinlaista 
leirintäkorttia. Leirintäkortilla saa yleensä 
alennusta leirinnästä ja kortin voi jättää 
pantiksi passin tai henkilökortin sijaan. 
Kortti voidaan kirjoitta SF-Caravan ry:n jä-
senelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi, 
osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi 
passin tai henkilökortin numero, kortin 
myöntämispäivä ja myöntämispaikka/
viranomainen. Korttihan on voimassa 12 
kuukautta kirjoittamiskuukaudesta ja sen 
hinta on 10 euroa. 

HUOM! Mikäli passi on vähemmän aikaa 
voimassa kuin vuoden kortin tilaamisesta, 
kortti kirjoitetaan sille ajalle, kun passi on 
voimassa.

Kansainvälisen leirintäkortin voit tila-
ta	 karavaanarit.fi	 -sivuston	verkkokaupas-
ta	 https://www.karavaanarit.fi/kauppa/	 tai	
puhelimitse SF-Caravan ry:n toimistolta 
puh. 03 615 311. Kortin toimitusaika on 
noin 1–2 viikkoa.

Verkkokaupasta tilattaessa postikulut 4 
euroa. Toimitus puhelin- tai sähköpostiti-
lauksissa postiennakolla. Postiennakkoti-
lauksissa postikulut ovat 12 euroa.
HUOM! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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Määränpäänä 
vapaus.
Irrota itsesi ennalta määritellyistä 
reiteistä ja lähde matkalle, jonka 
suunnasta päätät sinä. Ja valitset 
sen vaikka joka päivä uudelleen.

Autenttiset luontokokemukset, 
kylät ja kaupungit tai leirintä-
alueet. Pannukahvit, sienipaikat tai 
vaikka parhaat aallot – miten nyt 
ikinä haluat aikaasi viettääkään, 
me autamme sinut sen äärelle.

bestcaravan.fi
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Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Kevään myötä valoisa aika on  lisääntynyt ja ihmiset tulleet 
ulos kodeistaan.  Myös karavaanarit ovat lähteneet liikentee-
seen sankoin joukoin ja matkailuvälineitä näkee maanteillä 
runsaasti. Uskon että tämä kesä tuleekin olemaan vilkkain 
caravanmatkailukesä ikinä. Onhan vaunukauppiaat tehneet 
myyntiennätyksiä jo toista vuotta.

Nyt kaikilla meillä ”vanhemmilla” harrastajilla onkin ai-
nutlaatuinen tilaisuus osoittaa uusille harrastajille, kuinka 
hieno harrastus tämä on. Muistelkaapa niitä aikoja, kun itse 
ostitte ensimmäisen matkailuvaununne tai -autonne. Mitä 
opastusta tai tietoja silloin kaipasitte. Samat asiat varmaan 
mietityttää uusiakin harrastajia.

Vantaan yhdistyksen vuosikokous saatiin pidettyä Vantaan 
Tallilla 24.4.2021. Kokoontumisrajoituksien mukaan meil-
lä oli vain kaksi vaihtoehtoa järjestää kokous. Joko kokous 
siirretään toukokuulle tai se pidetään ulkona. Viikkoa ennen 
kokousta valtiovalta onneksi muutti rajoituksia. Ravintolat 
saivat olla auki tietyin ehdoin. Me tietysti tartuimme mah-
dollisuuteen ja päätimme pitää kokouksen Ylisillä, olihan 
meillä siellä kahvitarjoilukin. Räntäsateen takia ei kokousta 
olisi voinut ulkona pitääkään.

Vuosikokous saatiin pidettyä kokoontumissääntöjen mukai-
sesti ja uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuo-
sikokouksen jälkeen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä 
Jorma Venemies ja Heli Pirttiniemi. Kiitos hallituksesta ero-
vuorossa olleille jäsenille antamastanne panoksesta. Erityis-
kiitos Martti Jarvalle pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä. 
Uuden hallituksen tehtäväjako löytyy nettisivultamme.

Lähiaikoina tulemme kokeilemaan sähköistä tiedottamista. 
Tämä tehdään jäsenrekisteristä löytyviin sähköpostiosoittei-
siin. Mikäli haluat varmistaa, että tulet saamaan tiedotteen 
niin käy liiton sivulla www.karavaanarit.fi tarkistamassa 
omat tiedot välilehdeltä sähköpostiosoitteesi.

Hyvää alkavaa matkailukesää ja morjestetaan  
kohdatessa.

Keväinen tervehdys

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

Tätä kirjoitettaessa on tuo pahuksen virus jo hellittämässä, ai-
nakin tällä erää. Nyt on jo toiveita siitä, että voisimme palata 
jokseenkin normaaliin elämään juhannuksen jälkeen. Koska 
kuitenkin on vielä epävarmuutta, milloin rajoitukset loppu-
vat, päätimme varmuuden vuoksi siirtää kevätkokouksemme 
elokuulle. 

Samoin siirrämme Possutapahtumamme vuodella eteen-
päin. Päätös treffien siirtämisestä ei ollut helppo, mutta emme 
halunneet vaarantaa mitään näin lähellä maalia. Monet muut 
yhdistykset ovat tehneet saman päätöksen, ei kannata vaaran-
taa matkailukesää.

Lehtitietojen mukaan matkailukulkineitten kauppa on käy-
nyt kiivaana ja kauppiaat ovat joutuneet myymään ”eioota”. 
Myös yhdistyksemme jäsenmäärä on hienoisessa nousussa, 
mikä tietysti ilahduttaa meitä toimihenkilöitä. Uudet jäsenet 
tuovat mukanaan ajatuksia ja toiveita siitä millainen yhdistyk-
sen tulisi olla ja miten voisimme palvella heitä parhaimmin. 
Varsinkin nuorilla lienee aivan toiset ajatukset caravanmatkai-
luista kuin meillä vanhoilla jäsenillä. Onneksi tämä on jous-
tava harraste ja jokainen voi matkailla tai olla matkailematta 
mielensä mukaan. Laajeneva matkaparkki-verkosto tuo oman 
mausteensa koko harrasteeseen. Luulenpa että tulevan kesän 
aikana pitää tutustua aiheeseen uudelleen. Viitisen vuotta sit-
ten eivät matkaparkit ainakaan innostaneet laatunsa puolesta.

Kesämatkailusesongista taitaa tulla ennätysmäisen vilkas ja 
ainakin suosituimmat alueet tulevat olemaan ahdinkoon saak-
ka täysiä. Ulkomaalaisten turistien puuttuminen ei siten kou-
raise yrittäjiä niin pahasti.

Viettäkää mukava kesä ja liikkukaa varovaisesti,  
muitakin vaaroja on kuin korona.

TervehdysPääkirjoitus
Korona näyttäisi viimein alkavan hieman hellittämään ainakin 
kotimaan osalta. Rokotuksiakin on hienosti saatu jaeltua. Eh-
kä syksyyn mennessä paluu normaaliin voisi olla mahdollista? 
Monella voi olla kaipuuta päästä ulkomaille, mutta ainakin tä-
mänhetkinen tilanne on ollut melkoinen boosti kotimaan mat-
kailulle ja se on hyvä asia. Olemme saaneet useita uusia jäseniä 
ja varmasti osa jättänyt kokonaan jäsenyyden väliin ja kokeilee 
kotimaan leirintämatkailua ilman jäsenyyttä. Joka tapauksessa 
harrastuksemme on tällä hetkellä erittäin kovassa nosteessa. 
Toivottavasti uusista karavaanareista tulee myös pysyviä kara-
vaanareita, eikä se olisi hetken kokeilu.

Tätä kirjoitettaessa meidän yhdistyksemme vuosikokousta ei 
ole vielä pidetty. Korona rajoitukset ovat jollain tapaa mahdol-
lisesti voimassa, mutta olemme silti päättäneet pitää kokouksen. 
Korona rajoitukset, kun eivät koske yhdistyksen vuosikokouksia. 
Kokoukseen varaudumme kuitenkin pitämällä kokous ulkona. 
Sateisiin varaudumme hankkimalla paikan päälle katosta, minkä 
alla jäsenet voivat pitää sopivat koronavälit. Olemme myös vuok-
ranneet sinne äänentoistojärjestelmillä varustetun messuvaunun 

niin kaikki jäsenet kuulevat pihalla kokouksen puheenaiheet. 
Arvoimme myös paikanpäälle saapuneiden kesken Helsinki Ca-
ravanin kanssa yhteistyössä hankitun tavarapalkinnon.

Hyvää kesää kaikille ja onnea kesän reissuihin.

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

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.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 010 581 8670

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu 17 € 
Mittarisähkö / kWh 0,30 € 
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) 150 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 20 €
Pesukone/kerta 3 €
Kuivausrumpu  2 €/kuivauskrt
11 kg kaasupullo 25 €
Tapahtumamaksu erikseen

Hintojen muutokset mahdollisia ilman  
eri ilmoitusta.
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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 jäsenyhdis-
tyksen lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit erota toisesta yhdistyk-
sestä 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 €.

SF-Caravan Espoo Ry tarjoaa

MATKAILUKALUSTON
SÄILYTYSTILAA

Espoon Ämmäsmäessä.
Alue on aidattu, kulku- ja kameravalvottu.

Lisätietoja voi kysellä  
Espoon yhdistyksen sihteeriltä.

 
&

Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17, la 10-14
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliikewww.kkkivinen.fi

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Kari Kivinen

0400 817 217

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

MATKAILUKAUSI  LÄHENEE – TERVETULOA 
TURVALLISESTI MYYMÄLÄÄMME!

KOKENUT

&
KATTAVA

TUTUSTU 
2021-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

Knaus Sport 400 QD Silver Selection
▸ Hinta alk. 23 420 € tai 205 €/kk
▸ Rahoitettava osuus 21 269 €
▸ Korko 2.99 %
▸ Viimeinen suurempi erä 11 710 €
▸ Kuukausimaksu yhteensä 216,05 €
▸ Luottokustannukset 3 449,28 €
▸ Todellinen vuosikorko 4,26 %

ALOITA 
MATKASI 
MEILTÄ!

Knaus Südwind 420 QD 60 YEARS
▸ Hinta alk. 26 760 € tai 234 €/kk
▸ Rahoitettava osuus 24 309 €
▸ Korko 2.99 %
▸ Viimeinen suurempi erä 13 380 €
▸ Kuukausimaksu yhteensä 245,28 €
▸ Luottokustannukset 3 803,47 €
▸ Todellinen vuosikorko 4,10 %

NUMMELA
Hiidenmäentie 268

03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Knaus Van Ti Plus
4x4, MAN-alustalla
Uskomattomaan 

hintaan!
Alk. 85 870 €

OSTAMME 
AJONEUVOJA!

Ota yhteyttä procaravan.fi/osto
tai soita 020 728 9222

Teemme tarjouksen 24 h sisällä

Noudamme tarvittaessa 
ajoneuvosi

Knaus Sport 
Silver Selection
alk. 205 €/kk* 

tai 
alk. 23 420 €

Knaus  Südwind
60 Years

alk. 234 €/kk* 
tai 

alk. 26 760 €

**

Ajoneuvot
Laaja valikoima uusia- ja kuntotarkastettuja 
vaihtoajoneuvoja.

Verkkokauppa
Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme 
24/7. Valikomassamme yli 7000 tuotetta.

Huolto
Hyvin huolletulla ajoneuvolla 
matkustaminen on sujuvaa!

Varaosat
Suoraan tehtaalta ilman välikäsiä 
edustamiimme merkkeihin!
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Uusia ympäristöjä. 
Aina kotona.
On hetkiä, jolloin ei halua tehdä 
 kompromisseja, vaan pelkästään 
 rentoutua ja nauttia mukavasti.   
Päivät  voivat olla seikkailuntäyteisiä ja 
jopa  hieman rasittaviakin tai ihan vain 
 rauhallisia ja leppoisia. Kuin kotona,  
mutta uusissa paikoissa sinun ehdoillasi.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

TERVETULOA KABE  
JÄLLEENMYYJÄSI LUO  

KUULEMAAN ENEMMÄM!

Kabe_180x130 mm Finska maj 2021.indd   1Kabe_180x130 mm Finska maj 2021.indd   1 2021-04-26   11:16:382021-04-26   11:16:38

Alueen ”infrastruktuuri” on toki jo 
vanhahtava, mutta paikat pyrimme 
pitämään parhaamme mukaan siisti-

nä ja toimivina.
Alueella toimii pieni respa-vastaanotto/ 

kioski, sieltä saa pientä purtava ja juomaa.
Kaksi grillikatosta ja varaussaunat. Huol-

torakennus.
Alueen lähimaastossa noin 1 km päästä 

löytyy kaikki matkailijan tarvitsemat palve-
lut, kauppa (2 kpl), apteekki, kirjasto, lou-
naspaikkoja joka makuun.

Alueella majoittuvat saavat veloituksetta 
polkupyöriä käyttöön reissulle, jos vapaita 
löytyy. Lähialueelta löytyy myös luontopol-
kuja sekä muita aktiviteetteja.

Alueelta saa myös vuokrata lohenkalastuk-
seen soveltuvia perinteisiä lohiveneitä, moot-
torilla tai ilman.

SMK Camping 
– CAMPING PELLO
Vuonna 1970 avattu Tornionjoen upeimmille vaunualueille perustettu 

perhevetoinen matkailuauto/vaunualue ”wanhoine” mökkeineen. 3 hehtaarin 
maa-alueella noin 30 sähköpaikkaa sekä telttailuun soveltuvaa nurmikenttää, 

noin 150 m kalaisaa jokirantaa veneenlaskupaikalla.

Kauniina kesäpäivänä rannasta saattaa 
löytää useita intohimoisia kalastajia, joiden 
puuhailua on mukava seurata. Usein näkyy 
jopa 10–16 kg luonnonlohia siiman perässä. 
Joskus osuu kohdalle jopa 20 kg lohi.

Kiireisen kiireetöntä matkailukesää  
toivoopi Aimo & Marita

OSOITE: NIVANPÄÄNTIE 56, 95700 PELLO 
MATKAPUHELIN: +358 40 5538886

 – SFC caravan aluemaksu 16 euroa/vrk/aikuinen.

 –  Tarjoamme  -2 euroa aluemaksusta  
Espoo, Vantaa ja Helsinki jäsenille. 

 – Henkilömaksu 4 euroa/vrk 

• Lapsi 3 euroa/vrk, ikä 7–12 vuotta. 

• Alle 7 vuotiaat ilmaiseksi
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Henkilökohtaiset 
petanque-kilpailut

Vantaan Tallilla

11.9.2021

• Kilpailu avoin kaikille SF-Caravan jäsenille.

• Osallistumismaksu 5 € / henkilö.

Leiripäällikkö: Martti Jarva
www.sfc-vantaa.fi 

Vietimme rauhallisen ja hiljaisen pääsiäisen Vantaan Tallilla, 
ohjelmat oli kaikki peruttu koronan takia.

Sauna oli kyllä toiminnassa, rajattu 6 henkilöön kerralla, 
niin kuin valtiovalta suosittelee.

Sunnuntaisauna oli peruttu, koska aloitimme pukuhuoneiden 
seinien maalaukset ja istuinpenkkien hionnalla ja lakkauksella. Pe-
suhuone saa myös uuden lattiapinnoitteen

Pääsiäisilmat suosivat ulkona oloa, mutta lunta oli vielä paikka 
paikoin ihan riittävästi

Malmin Tarja kumppaneineen tarjosi perinteen mukaan pää-
siäiskahvit pullan ja pashan kera; tarjolla oli myös paljon herkulli-
sia kylkiäisiä.

Tallin väki on ollut tietojeni mukaan kaikki terveinä koronasta.

Vantaan Tallille on laajennettu seisontapaikka-aluetta; sinne 
mahtuu useita vaunuja tai autoja vanhojen lisäksi.

Hinnat ovat:
• vuosipaikka 150 €
• 1 kk paikka 20 €

Seisonta-alueella ei ole asumis- eikä sähkömahdollisuutta.

VANTAAN 
TALLIN  

PÄÄSIÄISTÄ
vietettiin rajoitusten 

mukaisesti
TEKSTI MARTTI JARVA

KALAT ODOTTAVAT UUTELASSA!

Helsingin yhdistyksen rannaltaongintakilpailu  
järjestetään

31.8.2021 klo 18.00

Vuosaaren Uutelassa (Nuottaniemi)

Kilpailu on tarkoitettu kaikille karavaanareilla ja 
karavanhenkisille.

Sarjat: yleinen, lapset, naiset ja miehet.
Lisäksi jaetaan palkinnot suurimmasta kalasta,  

pienimmästä kalasta sekä
lukumäärällisesti suurimmasta saaliista. 

Kilpailu jälkeen on mahdollista paistaa makkaraa.
Osallistumismaksu 2 € / henkilö.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

KOKOUSKUTSU

 

SF-Caravan Helsinki Ry:n
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

pidetään 4.8.2021 klo 18.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,
Mestarintie  2, 01730 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4 § määräämät asiat sekä hallituksen esitys 
yhdistyksen säännöissä kohdassa 11. Tilit  
olevan kirjoitusvirheen korjaamisesta. 

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

TUO VAUNUSI
SAPPEELLE!

CARAVAN-ALUE AVOINNA KOKO KESÄN!

KESÄN VUOROKAUSIPAIKAT
22 € /vrk/vaunukunta (sisältää sähkön).

KESÄN KAUSIPAIKKA
Käytössä 10.5.-15.9.2021
Kausipaikka, sähkö kulutuksen 
mukaan 0,28 €/kWh.

TALVEN 21/22 KAUSIPAIKAT 
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin (norm. 880 €).

Ilman kausikorttia 700 € (norm. 780 €)
Kausipaikka käytössä 15.9.2021-1.5.2022
Ennakkohinnat voimassa 31.8.2021 saakka.

LISÄKAUSIKORTIT
PERHEENJÄSENILLE
Kausipaikan yhteydessä,
31.8. mennessä, ennakko-
hintaiset lisäkausikortit perheenjäsenille.
(max 4 henkilölle).

320 €

800 €
ALKAEN

129,99 €
/HLÖ

Varaukset ja tiedustelut 
Sappeen Myyntipalvelusta

Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ:
WWW.SAPPEE.FI



2 / 2021 2 / 2021 1514    15

Tripolin lentokentällä

jo vähän ihmeteltiin. Ei palvelua, ei kauppo-
ja, ei ravintoloita, ei yleensä oikein mitään. 
Ei edes jatkolentoa Benghaziin, tulevaan ko-
tikaupunkiimme. Tai olihan se, mutta virkai-
lija ilmoitti tiskin takana kylmästi: ”Kone on 
jo täynnä. Seuraava lento huomenna.” Siihen 
oli tyytyminen, vaikka lipussamme oli kysei-
selle päivälle selvä varaus.

Yö tupakansavuisessa terminaalissa ilman 
istumapaikkaa. Teetä sentään onnistuimme 
ostamaan pienestä kioskintapaisesta. Kävi 
mielessä: ”Lähdetäänkö takaisin?” Ei lähdet-
ty, sillä seuraavana päivänä jatkovaraus piti. 
Siitäkin tosin oteltiin, sillä lennolta oli jäänyt 
muitakin kuin me.

Lennokkimme olisi jossain toisessa maassa 
kuulunut museokalustoon. Lamput, lattiat, 
istuimet, turvavyöt, paljon puutteita jokai-
sessa. Ei näkynyt myöskään stuerttia eikä 
siis tarjoiluakaan. Libyalaismatkustajat olivat 
tienneet varata mukaan omat eväät. Mutta il-
maan punnerrettiin eikä matka ollut onnek-
si pitkä. Vain kierros Sirtin lahtea. Sitten jo 
lähestyttiin Kyrenaikan niemeä ja Benghazin 
kaupunkia.

Töyssähtävä lasku. Perillä ehjin nahoin, 
kun ottaa huomioon matkan siihenastiset 
vaiheet ja välineet.    

Kotikaupunkimme Benghazi   

Työnantajamme oli lähettänyt lentokentälle 

LIBYASSA
kaikki oli toisin

Puolisolleni oli tarjottu työtä libyalaisesta yliopistosta. Heräsi kysymys: 
Lähdetäänkö vai ei? Aiempaa arabimaakokemusta oli, joten mikäs siinä. 

Samanlaista kai se olisi tässäkin öljyvaltiossa. Vähälle huomiolle kuitenkin jäi, 
miten asiat oikeasti olivat siinä valtiossa. Silti arabirunoilijaa lainaten:

”Milloinkaan en murehtinut ole päivää kahta.  
En päivää, joka jää taa, en päivää tulevaa.”

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

vastaanottajan. Kuultiin että majoitus olisi 
ensin keskikaupungin hotellissa ja myö-
hemmin opettajille allakoidussa kerrostalos-
sa. Hyvä niin. Vaan eipä ollut hurraamista 
kummassakaan lukaalissa. Ei kuitenkaan 
kehdattu valittaa joka asiasta. Libya oli kyllä 
öljyvaltio, mutta ilmeisesti vähän erilainen 
kuin muut aikaisemmin koetut.  Siitäkö täs-
sä oli kysymys? Pakko karskisti todeta, että 
uusi kotikaupunkimme Benghazi osoittau-
tui joksikin aivan muuksi kuin mitä meille 
oli Suomessa kerrottu. Mutta siellä me nyt 
olimme ja päätimme pärjäillä. Tilanne alkoi 
hiljalleen hahmottua.

Suomalaisauttaja lainasi alkuun yhtä ja 
toista esimerkiksi parin litran vesikaniste-
rin. Kraanavettä ei voinut juoda. Se kelpa-
si vain pesemiseen. Juomavesi piti hakea 
30 km päästä vedenpuhdistamosta.  Pieniä 
epämukavuuksia. Ja lisääkin. Hotellissa ei 
saatu puhtaita lakanoita. Omaan asuntoon 
muutettua päätin pesaista nyrkkipyykillä pe-
ti- ym. vaatteet. Minullahan oli siihen aikaa. 
Siispä ostamaan kaupasta pesupulveria. Ei 
sitä ollut siellä, eikä missään muuallakaan.

Ymmärsimme, että selviämiseen Bengha-
zin arjessa tarvittaisiin iso satsaus, oma kul-
kuneuvo. Sillä voisi etsiskellä puuttuvia hyö-
dykkeitä ajan kanssa ja kauempaakin.

Auto, mutta mistä?

Libyaan lähtiessä oli tehty Suomessa avokau-
pat pienestä Mazdasta. Mutta raha ei ollut 

vielä ehtinyt siirtyä tililtä autofirmalle. Liby-
an tilanteen todettuamme peruimme tuon-
nin. Auto piti kyllä hankkia, mutta asema-
maasta. Se oli saatava viivytyksettä käyttöön. 
Muuten tämä ei sujuisi.

Benghazilainen autofirma myi ei-oota. Oli 
myynyt jo kauan. Saimme opastusta auto-
asiassa Libyassa työskenteleviltä puolalaisilta. 
Neuvoivat kääntymään jobbareitten puo-
leen. Kaupan olevien ajoneuvojen kunto oli 
kuin pahimmista painajaisista. Pellit repsot-
tivat brysselinpitseinä kolarien ja korroosion 
syövyttäminä. Tuulilasi ja lamput säröillä tai 
puuttuivat. Renkaissa pintaa sakkolukemik-
si. Ajokilometreistä ei mitään tietoa. Mutta 
ostajia löytyi. Niitä ostivat ja pois lähtiessään 
myivät etupäässä ne puolalaiset. He saivat 
autovanhukset käyntiin korjailemalla. He 
olivat selviämisen maailmanmestareita.

Meitä suosi satumainen onni. Tutustuim-
me brittiläiseen Mr. Simpsoniin, joka oli läh-
dössä pois Libyasta. Hänellä oli farmari Dat-
sun, jolla oli ajettu päälle 130 tuhatta km. Se 
oli libyalaisittain tuore, joten ostimme sen.

Nyt meillä oli kulkupeli, jolla päästiin ruo-
ka- ym. hankintareissuille sekä tutustumaan 
itse maahan.

Kaupparetkeilyä

Kenraali Gaddaffin kipparoima Libya kärsi 
kauppasaarrosta ja maan omatuotanto oli 
nolla. Kaupoissa ei ollut mitään. Tämä koski 
lähes kaikkea. Esimerkiksi huushollitarpeisto 

Nykyislamilaisen rakennus-
taiteen kauneus tulee ilmi 
moskeijoissa

Hiekkamyrsky Ghiblin jäljiltä tiellä oli vaarallisia hiekkkakinoksia, joihin 
saattoi jäädä kiinni.

Kun erämää puhkeaa kukkaan, saattaa sieltä löy-
tyä myös muutakin elämää.

Hotellissa ei saanut aamiaista, jouduimme keittä-
mään kahvit vessassa. Kaatopaikkaa tien varressa höydynsivät kaikki, myös lehmät.



2 / 2021 2 / 2021 1716    

käyneet hakemassa hylätyiltä kaivupaikoilta 
korinttilaisia ja muita pylväänpäitä navetto-
jensa ja asumustensa tukirakennusaineeksi. 
Eikä heitä siitä kukaan soimannut.

Tripolin suunnassa löytyi lisää antiikin 
ajan kaupunkeja. Siellä olivat suurenmoiset 
Leptis Magna ja Sabratha. Niissä käymiseen 
piti minimissään varata pari–kolme päivää. 
Eikä sekään tuntunut riittävän, sillä nähtävää 
oli niillä nurkilla todella paljon.  

Kun oli oma kulkuväline ja polttoaine 
halpaa, matkailuintomme kasvoi. Haluttiin 
nähdä ja kokea lisää Libyaa. Vaan kestäisikö-
hän Datsun-vanhus isomman rääkin?

Eläviä ja kuolleita kameleita 

Joku britti siitä taisi mainita. Sanoi, että 
keskellä Saharaa oli mielenkiintoinen, tuhat 
vuotta vanha keidaskaupunki Ghadamis. 
Saimme ”aavikkokuumeen”. Se paikka pitäi-
si nähdä. Kysyimme seuraksi puolalaista lää-
käripariskuntaa. Olisi avunsaannin kannalta 
hyvä, jos niin pitkälle matkalle osallistuisi 
useampi ajoneuvo. Pariskunta ensin lupasi, 
sitten kieltäytyi vedoten omaan ja kulkuneu-
vonsa ikään. Heidän Peugeotinsa oli ainakin 
kaksi kertaa niin vanha kuin meidän Datsun.

Lähdimme yksin.
Ajaminen öljyrahoilla siliteltyä baanaa ete-

ni mukavasti ja nopeasti. Meidän mielestäm-
me, mutta ei libyalaiskuskien. He suhautteli-
vat ohi oikealta ja vasemmalta, näyttivät kes-

kisormea, töräyttivät torvea. Joku ”mikahäk-
kinen” huusi etuikkunastaan: ”Hajja, haijja!” 
eli ”Annahan poika mennä!” Ei kannattanut 
reagoida, sillä Ghiblin eli hiekkamyrskyn 
jäljiltä oli isohkoja kovettuneita hiekkaki-
noksia. Niihin jos tömäyttäisi, saattaisi jäädä 
kiinni tai peräti vaurioittaa autonsa. Siihen 
meillä ei ollut varaa.

Tienposkessa oli siellä täällä kolmivärisiä 
poliisien tarkastuspisteitä. Autoilijan piti 
esittää tsekkipaikalla henkkarit, paikallinen 
ajolupa tai virkavallasta riippuen joku muu 
dokumentti. Nopeimmin selvisi, jos osasi 
solkata jonkun sanan arabiaa.

Kameleita. Onneksi tiensivussa. Yöllä 
niihin olisi saattanut törmätä myös tiellä. 
Pimeällä ajamista piti välttää. Varoituksen 
paikkansapitävyys tuli selväksi vähän jälkeen 
kamelihavainnon. Tiellä sätki seitsemän 
enemmän tai vähemmän kuollutta erämaan-
laivaa. Kamala näky! Rekka-auto lienee yöllä 
törmännyt eläimiin, mutta jatkanut matkaa 
vastuunsa väistäen. Päiväsaikaan paikalle oli 
kertynyt joukko ihmisiä ja henkilöautoja. 
Kukaan ei uskaltanut päättää eläinten kär-
simystä. Olisi joutunut syyttömänä maksu-
mieheksi.

Yöpyminen aavekaupungissa

Noin tunti tämän jälkeen Datsun ensin vä-
hensi vauhtiaan ja sitten kokonaan pysähtyi. 
Starttaus ei onnistunut. Meillä oli muskeda 
eli vakava auto-ongelma. Miten tästä eteen-
päin? Liftaten. Ottaisikohan kukaan kyytiin 
vai jäisimmekö yöksi aavikolle? Moni autoili-
ja hiljensi, mutta jatkoi sitten matkaansa. Lo-
pulta yksi pysähtyi. Vei meidät Ras Lanufiin, 
suomalaisen Devecon-firman rakentamaan, 
mutta vielä tyhjään aavekaupunkiin. Sielläkö 
yötä ja kaiken kukkuraksi kadulla? Ei sen-
tään. Paikalla viimeisteli hommia vielä muu-
tama suomalainen rakentajaperhe ja onneksi 
Ras Lanufissa toimi turkkilainen autoverstas.

Ihmeitten aika ei ollut ohi. Turkkilaiset 
paitsi hinasivat Datsun korjaamoonsa, myös 
löysivät jostain autohylystä meille tarpeelli-
sen varaosan, vesipumpun. Niissä puuhissa 
vierähti kolme päivää, jotka vietimme Ras 
Lanufissa suomalaisperheen tervetulleina 
vieraina. Meikäläisellä oli sinä aikana erikois-
tehtävä. Toimin perheen nelivuotiaan ”tila-
päismummina”. Luin pikkumiehelle satuja 
ja teimme yhdessä retkiä pusikkoon, josta 
löysimme kaikenlaista kivaa mm. väriä vaih-

tavia kameleonttiliskoja.
Kun Datsunin moottori pörähti uudestaan 

käyntiin, vilkutimme ja jatkoimme matkaa.

Berberikylä Nalut ja Ghadamis 
kuunvalossa   

Tripolin ohitus. Maisema tarjosi siitä eteen-
päin yksitoikkoisuutta, pelkkää hiekkaa sil-
mänkantamattomiin. Ajoimme Atlas-vuo-
riston reunaa ja asutusta oli hyvin harvak-
seltaan. Vain jokunen torkkuva berberikylä 
silloin tällöin. Kun tienviitassa luki Nalut 
poikkesimme sinne. Vanha papparainen 
tarjoutui oppaaksi. Puheesta ei kylläkään 
tahtonut saada mitään selvää. Libyan van-
himpina asukkeina berberit ovat halunneet 
säilyttää omat tapansa ja oman alkuperäisen 
kielensä.  

Nalutissa herätti mielenkiintoa ylös vuo-
renkupeeseen koverrettu asuinlokerikko. 
Asumukset olivat kuin pääskysenpesiä. Lo-
kerikkoon pääsi vaaran uhatessa. Sinne ei 
kavuttu tikkaita myöten vaan vinssaamalla 
suoraa seinää pitkin. Rakennelma oli ovela, 
kehitetty aikoinaan puolustuslinnaksi turk-
kilaisia vastaan. Lokerikon ovi voitiin tiiviisti 
salvata viholliselta. Nykyisin turvapaikka 
palveli pääasiassa ruokavarastona, jonne ul-
kopuolisilla ei ollut asiaa.

sekä huonekalut hankittiin poislähtijöiltä ja 
– roskiksista. Kehityimme taitaviksi dyyk-
kauksessa. Piti peesata hylkykamaa kuskaa-
via avolava-autoja. Jos ei pysynyt perässä, 
joku toinen ehti ennen ja kuori kermat pääl-
tä. Kaatopaikkoina toimivat tienvierustat. 
”Hienoimmat” huonekalumme, nojatuolin 
ja pikkupöydän, löysimme rikkinäisinä. Lii-
maamalla ja naulaamalla niistä saatiin aivan 
käyttökelpoiset.   

Muuan esimerkki elintarvikepulasta:
Kananmunat. Niitä sai joskus. Tai sitten 

ei. Yhtäkkiä jonkun yksityistalon eteen muo-
dostui pitkä jono. Oikeastaan kaksikin; toi-
nen miehille, toinen naisille. ”Kauppaan” oli 
tullut munia. Kiireesti hännille, mutta tavara 
saattoi loppua ennen kuin olit kiinni oven-
kahvassa.

Juusto. Saatavuus samankaltainen kuin 
kananmunien suhteen. Pääasiassa juusto oli 
tuontitavaraa, joten kauppapaikan ovella 
saattoi odottaa tyrmäävä tiedote: Only for li-

byans! Juustoa oli niin vähän, että sitä saivat 
ostaa vain libyalaiset.

Liha. Sitä oli lähdettävä etsiskelemään 
Kyrenaikan maanviljelysalueilta. Yksityinen 
kauppa oli Libyassa kielletty, mutta lam-
paankasvattajat olivat ymmärtäneet yskän. 
Olivat kiikuttaneet eläviä pässejä avolavoille 
maantien varteen kauas asutuskeskuksista. 
Vastateurastettu ruho roikkui mainoksena 
liikennemerkissä. Kaupat syntyivät pika-
vauhtia. Ilmitulo pelotti bisneksen molem-
pia osapuolia.

Ja niin edespäin.

Arkeologista ajanviettoa  

Libyan sisäosia on asuttu jo esihistoriallise-
na aikana, puhumattakaan siitä eteenpäin. 
Vuoden 1000 eKr. Pohjois-Afrikkaan lait-
tautuivat foinikialaiset, puunilaisiksikin 
sanottu merenkulkijakansa, joka kävi kaup-
paa sisämaan heimojen kanssa. Vastatulleet 

perustivat Libyan rannikolle kolonioita, 
joista kehittyi kaupunkeja. Kyrenaikan nie-
mellekin niitä syntyi viisi kappaletta. Lähellä 
Benghazia olivat Barca, Tokrah, Apollonia 
ja Cyrene. Viikonloppuisin vietettiin aikaa 
jossakin niistä. Nautittiin välimerellisestä 
tunnelmasta. Mukana oli evästä, kahvia tai 
teetä termospullossa sekä vahvavartinen ruo-
kalusikka. Mihin viimemainittua tarvittiin? 
Sillä kaiveltiin historian roskakasoja. Niitä 
oli kertynyt italialaiskaudella, jolloin Musso-
linin paikalle patistamat arkeologit kuopivat 
esiin näitä antiikin kaupunkeja. Poliittisen 
tilanteen muututtua homma jäi pahasti kes-
ken. Vai pitäisikö sanoa onneksi?

Meistä oli tullut sattuma-arkeologeja. Ke-
räilimme ja vertailimme jaloissa murenevia 
ruukunpalasia. Yritimme selvittää, olivatko 
löydöksemme kreikkalais- vai roomalaisajan 
perua. Ainutlaatuista hupia. Gaddaffin aika 
ei nimittäin suuriakaan piitannut antiikin 
historiastaan. Paikalliset maanviljelijät olivat 

Kamelit vaelsivat aavikolla päiväsaikaan. Yöllä ne saattoivat tulla tielle.

Ghadamis on kerännyt harteilleen jo tuhatkunta vuotta. Se on UNESCOn suojelema museo.

Ghamesin kulkuväylät olivat katettuja 
käytäviä.

Berberikylässä oli vuoren kupeeseen 
hakattu asuinlokerikko.



2 / 2021 192 / 202118    

Painotie 2
14200 Turenki
010 235 0235

Tammimäenkatu 8
20320 Turku
010 235 0233

Ostotoimipisteet myös 
Joensuu, Jyväskylä, 
Vaasa, Vantaa

Misevan
asiakkaat 

tunnistaa muita 

leveämmästä 
hymystä!

AVAAMME TOIMIPISTEEN 
VANTAAN PETIKKOON KESÄKUUSSA!

Uusi toimipisteemme sijaitsee Kehä 3:n varressa,  
osoitteessa Petikontie 27. Pääsette helposti luoksemme  
kaikkialta pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta. 
Kaikkien toimipisteidemme laaja ja jatkuvasti vaihtuva  
valikoima on saavutettavissanne Vantaan toimipisteessämme.

Tai mene sivulle ostopartio.fi ja täytä lyhyt lomake. 
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen myynti@miseva.fi.

MYY MATKAILUAJONEUVOSI MEILLE! 
Varastoomme mahtuu paljon lisää matkailuautoja- ja vaunuja. Tarjoa omaasi:

Lauri Huusko 
p. 050 516 5200

Juha Koski 
p.  050 516 7599

www.miseva.fi

Keskiyöllä kuunsäteitten lakaistessa val-
koista linnoitusta oli takana jo 1700 tus-
kaista kilometriä. Mutta me olimme perillä 
Ghadamisissa Algerian, Tunisian ja Libyan 
rajakolmiossa. Edessä hohtava rakennusko-
konaisuus oli muinaisen arabialaisen arkki-
tehtuurin mestariluomus. Sinne ovat pyrki-
neet ennen meitä tuhannet ja taas tuhannet 
kamelikaravaanit kokien luultavasti samaa 
kuin me. Saapumisen suunnatonta onnea.  

Emme päässeet siltä seisomalta linnoi-
tukseen. Oli haeskeltava funduq (majata-
lo, hotelli motelli). Se löytyi vanhan kau-
pungin kupeelta. Itse Ghadamis on pelkkä 
UNESCON suojelema museokokonaisuus, 
yöksi tietenkin suljettu. Keitaan vaatimaton 
majatalo tarjosi nukkumasijaa useamman 
sängyn yhteistilassa. Karavaanitapa, mutta 
sopi meille.

Saharan Helmi ja Varjon Kaupunki   

Aamu valkeni. Päästiin katsomaan kaupun-
kia. Ghadamis on Saharan Helmi, sen tote-
simme. Sitä sanotaan myös Varjon Kaupun-
giksi. Tämä kertoo jotain rakennustavasta. 
Katetuilla kujilla lepää hiljaisuus, varjo ja 
viileys. Katoissa on siellä täällä kuiluja, joista 
heijastuu läikkä sinitaivasta. Ne ovat ikään 
kuin silmiä, jotka tarkkailevat kaupungin 
arkea.

Ghadamisin asukkaitten elämän on suun-
niteltu tapahtuvan kolmessa lähes umpeen 
muuratussa kerroksessa. Alimmassa ovat 
liikkuneet miehet, orjat, kamelit ja aasit. 
Seuraava kerros on ollut yksinomaan naisten 
hallussa. Pikkusiltoja myöten tytöt ja naiset 
ovat pystyneet liikkumaan siellä ilman kas-

vot verhoavaa huntua, islamilaisessa kulttuu-
rissa hyvin välttämätöntä. Ylimpänä katoilla 
on ollut muurin suojaama perhereviiri. Sitä-
kin hallitsivat vaimot, jotka voivat keskustel-
la katolta katolle toistensa kanssa.

Kaupungissa on toiminut ja toimi yhä eri-
koinen vesijohtojärjestelmä. Ilman sitä elämä 
olisi ollut alun perin mahdotonta. Keitaalla 
pulppuaa kirkasvetinen Ain al-Faras eli Tam-
man Lähde. Vesi on johdettu siitä kaikkial-
le kaupunkiin sekä myös maanviljelijöitten 
peltotilkuille. Hommaa ovat säännöstelleet 
entisaikoina gaddukset eli vartijat. He kat-
kaisivat vedentulon yhteen suuntaan ja joh-
tivat sen sitten toiseen haaraan. Nerokas ja 
edelleen toimiva systeemi.

Keidaskaupunki Ghadamis on kuin itä-
mainen satu. Päätetty säilyttää mahdolli-
simman kokonaisena jälkipolville. Niinpä 
asukkaat on häädetty pois. Linnoitus säi-
lynee autiona pienemmin vaurioin. Jotkut 
ghadamisilaiset olivat siirtyneet kauas aavi-
kolle, jotkut toiset sinnittelivät yhä keitaan 
reunaosissa. Jälkimmäiset olivat jopa raken-
taneet sinne muutaman talon ”Uuden Gha-
damisin”, joka ei kyllä vetänyt vertoja alku-
peräiselle historiakaupungille.

Rauha kanssasi tuaregi!   

Meni päivä, meni toinenkin Ghadamisia 
tutkaillen. Oli se sen verran erikoinen. Ja sitä 
paitsi; meillähän oli takaisin kotiin Kyren-
aikaan 1700 km. Aikamoinen taival. Kan-
natti kunnolla verrytellä kaasujalkaa ennen 
paluuta.

Viivyttely palkittiin toisellakin tapaa. Yht-
äkkiä fundugin edessä seisoi tummakaapui-
nen, suunseutunsa mustansinisellä kankaalla 
(sanovat sitä lithamiksi) verhonnut aavikon-
poika, tuaregimies. Lithamin väriane irtoaa 
ja värjää ihon siniseksi, mutta samalla suo-

jaa armottomalta auringonpaahteelta sekä 
uskomuksen mukaan myös estää dzinnien 
eli pahojen henkien tunkeutumista suuhun. 
Kyseisen paimentolaisheimon naiset eivät 
tietämäni mukaan käytä maskia.

Heimo on pitänyt elinympäristönään pait-
si eteläisempää Keski-Saharan Hoggar-vuo-
ristoa, myös Ghadamisin tasaisempia seu-
tuja. Tuaregit lukeutuvat alayksikkönä 
berbereihin. Hekin ovat säilyttäneet oman 
kielensä ja omat tapansa. Ovat yhtä kuin Sa-
hara: iätön, arvoituksellinen, kaunis, mutta 
vaarallinen.

Rohkenin tervehtiä Aavikon Herraa: ”Sa-
laam aleikum! Rauha kanssasi!”

Tuaregi epäröi, – minähän olin nainen 
– vastasi sitten tervehdykseen. Ihan pieni 
kohtaaminen, mutta arvokas. Se kruunasi 
Libyan retkistä yhden antoisimmista. Mat-
kan Saharaa.

Pihakaivo

Palmut on pölytetty miesvoimin. Pölytysoksaa arvoidaan.

Ghadamis on kerännyt harteilleen jo 
tuhatkunta vuotta. Se on Unescon 

suojelema museo.
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Täydellistä
VETOAUTOA 

METSÄSTÄMÄSSÄ
SUBARU FORESTER 2.0 TD
• Valmistusvuosi 2011
• Teho vakiona 150 hv,  

viritettynä n. 200 hv.
• Vääntö vakiona 350 Nm,  

viritettynä n.450 Nm.
• Vetokyky 750/2 000 kg
• Omamassa 1 645 kg
• Kokonaismassa 2 050 kgK yseinen Subaru saatiin lainaan syys-

loma reissulle lokakuussa. Vakiona 
moottorista pitäisi lähteä 150 hv ja 

350 Nm. Mutta tätä yksilöä on hieman kuti-
teltu moottorin osalta. Nyt nokalla pitäisi ol-
la 200 hv ja 450 Nm. Subaruhan on tunnet-
tu nelivetoisuudestaan, joten reissun osalta ei 
ole tiedossa jumiin jäämisiä. Pitäisi siis olla 
kohtuu kivaa kyytiä luvassa siis. Tätä kyseistä 
yksilöä on vielä korotettu +45 mm ylöspäin 
jousien yläpäähän tulevilla palikoilla. Joten 
ei muuta kuin vaunu perään ja kovaa ajoa. 
Peugeotissa piuhojen suhteen sai vähän miet-
tiä, ettei ne laahaa maata. Tässä ei ole nyt 
samaa ongelmaa. Muutoinkin tuntuu, että 
vaikka autoa on korotettu, niin koukku on 
aika hyvällä korkeudella. Vaunu tuntuu ole-
van melko suorassa, joka on ihan hyvä asia. 
Tämän osalta korotus on siis ihan hyvä juttu. 
Ilman korotusta vaunu varmaan olisi hieman 
keula alempana? 

Heti kun yrittää vaunu perässä lähteä 
liikkeelle niin Subaru sammuu. Toinen 
yritys tuottaa saman tuloksen. Subarun 
diesel-moottori on todella hengetön pie-

Tällä kertaa vetoautona esitellään Subaru Forester 2.0 TD. Subaru on vuosimallia 2011. 
Vaunu pysyy edelleen samana, josta kerrottiin edellisessä lehdessä.

nillä kierroksilla. Reilummilla kierroksilla 
päästään matkaan, mutta lievän kytkimen 
käryn saattelemana. Sama ongelma toistuu 
ensimmäisissä valoissa. Auto sammuu. Rei-
lummalla kaasulla liikenteeseen päästään taas 
kytkimen käryn saattelemana. Tämä ei lupaa 
kovin hyvää reissulle.

Reissulle tuli mittaa n.1 500 km ja erittäin 
usein Subaru sammui liikkeelle lähdettäes-
sä. Ei vaan itse osaa ajaa dieselmoottorilla, 
mistä puuttuu alavääntö täysin. Liikkeelle 
on lähdettävä reilulla kaasulla ja kytkimen 
käryn saattelemana. Subaru etenee maan-
tiellä ok ja penkitkin on todella mukavat. 
Mutta dieselmoottoria Subarulla ei ole osat-
tu tehdä. Näin surkeaan dieselmoottoriin en 
ole ennen törmännyt. Subaru on varustettu 
6-lovisella vaihdelaatikolla, millä parasta 
on vetää 4-vaihteella. Muutoinkin tuntuu, 
että ihan sama monta vaihdetta laatikossa 
on niin 4-vaihde on manuaalilla paras veto-
hommiin. Mutta heti kun tulee ylämäki niin 
moottori ryytyy. Se ei jaksa pitää tasaista 80 
vauhtia vaikka kierroksia on melkein 2 500. 
Ylämäkiin pitää melkein heittää 3-vaihdet-

ta sisään. On kohtuu rasittavaa veivaa koko 
ajan vaihteita. En tiedä minne ihmeeseen se 
200 hv nokalta on tässä autossa kadonnut, 
mutta vaunun kanssa meneminen on kyl-
lä tuskaa kun ei vaan ole voimaa käytössä. 
Tämä on myös siitä mielenkiintoista, että 
olen käyttänyt tuota täsmälleen samaa autoa 
trailerin vetoon. Niin, että trailerin kyydissä 
oli edellisessä lehdessä esitelty Peugeot 407. 
Trailerin vedossa ei ilmennyt puhdittomuut-
ta. Se jaksoi myös hyvin lähteä liikenteeseen 
ilman kytkimen käryä. Jos LMC painaa 
n. 1 200 kg reissukunnossa niin traileri + 
Peugeot painoi n. 2 200 kg. Siinä on 200 
kg enemmän painoa mitä Subarussa on ve-
tokykyä. Mikä tämän eroavaisuuden sitten 
selittää? Ilmanvastus on varmaan osa syy, 
mutta silti miten painavammalla kuormal-
la liikkeelle lähtö on helpompaa? Siihen en 
osaa sanoa. Mutta selkeästi Subaru on hyvin 
tarkka siitä mitä sillä vedetään. Vaunun ve-
toon Subaru ei ole kovin kehuttava, mutta 
jos perässä on autotraileri niin sen vetoon se 
toimii hyvin.

Matkaa rasittaa myös yksi surkeimmista 

autoradioista mihin olen törmännyt. Radio 
on Subarun alkuperäinen ja bluetoothilla va-
rustettu. Ainut, että puhelin piti joka kerta 
erikseen käydä valikosta yhdistämässä radi-
oon jos auto sammui. Ja niitä sammumisia 
riitti tuolla moottorilla. Handsfreen ääni oli 
myös niin karmeaa, ettei siitä tahtonut saada 
mitään selvää mitä vastapuoli puhui. Reis-
sun jälkeen selvisi, että olin asentanut radion 
väärin puhelimeen. En tiennyt, että radion 
voi asentaa monella eri tapaa puhelimen 
kanssa. Tämä on muuten ainoa radio missä 
olen törmännyt useampaan tapaan asentaa 
puhelin ja vielä niin, että tämä oletustapa 
asentaa puhelin on väärä. Mutta nämä huo-
not ominaisuudet Subarun kanssa ei rajoitu 
radioon ja surkeaan moottoriin. Vaikka auto 
etenee maantiellä ihan ok niin ohjaus on pe-
rin kummallinen. Keskialueella se on melko 
tunnoton, joka on aika tyypillistä sähköisellä 
tehostimella varustetuissa autoissa. Ongelma 

pahenee melkoisesti kun perässä ei ole vau-
nua. Jos tiellä on poikittaissaumaa niin Su-
baru tuntuu niissä vetelevän minne sattuu. 
Ajettavuuden suhteen Subaru ei ole kovin 
kehuttava siis. Yhdessä vaiheessa reissua jä-
timme vaunun leirintäalueelle ja kävimme 
ihmettelemässä Suomen itäisintä paikkaa. 
Sinne sai tovin kepitellä ja ilman vaunua kun 
mentiin niin johan tuo 200 hv nokalla alkoi 
tuntua. Taidettiin parilla hiekkatie-pätkällä 
tehdä uudet pohja-ajat. Hiekkatiellä vaan sai 
olla todella tarkka tuon ohjauksen kanssa. 
Koska aina kun rengas osui monttuun niin 
ohjaus tuntui vähän vetelevän miten sattuu. 
En tiedä miten tuo ohjaus on saatu noin kar-
meaksi?

Kääntyvyys Subarulla on kuitenkin lievä 
yllätys. Sen saa helposti pyöräytettyä tiellä 
ympäri ilman mitään bussipysäkkejä. Myös 
tämän yksilön +45 mm korotus on huono 
valinta Subaruun. Se nimittäin täristää ai-
van jatkuvalla syötöllä ja se tärinä pahenee 
joka kerta kun käytetään moottorin vääntöä. 
Vahva veikkaus vetareiden kulman olevan 
aivan liian jyrkkä ja tämä aiheuttaa sitten tä-
rinää. Ehkä joku lievempi +30 mm korotus 
toimisi paremmin jos sitä välttämättä haluaa 
korottaa. Vaikka Subarussa on ihan toimiva 
neliveto niin maaston puolella se on melko 
onneton esitys. Siinä on nimittäin todella 
onnettomat joustovarat. Noin surkeita jous-
toja en olettaisi citymaasturista löytyvän. 
Vaikka suurinosa ei näillä missään maastossa 
ajele niin tien reunan kanttikivetkin voi tälle 
autolle olla liikaa ja se voi joutua ristiriipun-
taan. Kertoo hieman miten onneton jousto-
vara autossa on. En usko silti kovin monen 
törmäävän tähän ongelmaan Subarun kans-
sa. Taitaa erittäin harva näillä citymaastu-
reilla käyvän missään asvaltin ulkopuolella 
ja suurin maasto mihin ne joutuu on tyyliin 

nurmikko. Nelivedon suhteen ei Subaruissa 
ole mitään ongelmaa. Itseasiassa nelivetojär-
jestelmä on kyllä todella hyvä Subarussa ja se 
on ollut aina hyvä Subarussa. Subaruhan on 
varustettu jatkuvalla nelivedolla, eikä ole sa-
manlainen mitä monella muulla valmistajal-
la missä eturenkaiden pitää ensin sutia, jotta 
voima siirtyy taakse. 

Kulutuksen suhteen Subaru on ihan po-
sitiivinen yllätys. Nimittäin ajotietokoneen 
mukaan 1 500 km lenkillä keskikulutus oli 
vajaa 9 litraa. Se ei ole ollenkaan huono 
suoritus kun autokin on jatkuvalla nelive-
dolla varustettu. Ilman vaunua Subarulla 
meni helposti alle 6 litran kulutuksella. Eli 
Subarulla ovat osanneet tehdä taloudellisen 
moottorin. Ikävä kyllä nuo muut ongelmat 
moottorin suhteen ovat ainakin sellaiset, et-
ten tälläistä autoa ainakaan itselle haluaisi. 
Tämä on yksi surkeimmista vetoautoista mi-
tä itse olen ajellut jos perässä on vaunu. Li-
säksi jos Subarun nokalla on vanhempi diesel 
kuin vuosimalli 2010 niin kyseisessä moot-
torissa kampiakseli saattaa mennä poikki ja 
tämä ongelma korjattiin vasta 2010. Siinäkin 
oli tietty kuukausi. Tämä on syy miksi noita 
dieselillä varustettuja ensimmäisiä Subaruita 
saa todella halvalla. Moottorin korjauksessa 
ei ole myöskään mitään järkeä kun se maksaa 
niin paljon. Vaihtomoottoreita saa halvem-
malla, mutta käsittääkseni niidenkin hin-
nat on lähtenyt nousuun kun vanhemmat 
Subarut vie markkinoilta toimivat diesel- 
moottorit. Tähän kun lisää vielä ohjaukseen 
liittyvät ongelmat niin ei tätä autoa oikein 
voi suositella kenellekään. Subarun neliveto 
yhdistettynä Peugeot 407 diesel moottoriin 
ja ajettavuuteen voisi olla jo aika kova peli 
vetohommiin. Kokeillaan jospa sellainen 
löytyisi.

TEKSTI JA KUVAT KIMMO RUOHO
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Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestettiin Suomessa vuonna 2001 kahdeksatta 
kertaa. Päivät olivat ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat pääkaupunkiseudulla 

järjestetyt. Päiville osallistui 323 yksikköä.

Kunnianhimoinen ajatus
SF-Caravan Espoo ry ja SF-Caravan Helsin-
ki ry olivat vuonna 1998 allekirjoittaneet yh-
teistyösopimuksen ja sen jälkeen järjestäneet 
muutamat treffit yhdessä. Toimihenkilöt 
olivat siten tulleet jo jonkin verran tutuiksi 
keskenään. Yhdistysten johtoportaissa syn-
tyi kunnianhimoinen ajatus järjestää Poh-
joismaiset Karavaanipäivät yhdessä. Päivien 
järjestämistä haettiin ja liitto hyväksyi hake-
muksen. Päivien ajankohta oli 8.–15.7.2001 
ja pitopaikaksi muodostui kuin luonnostaan 

Lisäksi luotiin treffiorganisaatio, joka 
koostui kolmesta eri alaryhmästä, jotka oli-
vat: NCT 1 joka vastasi treffiohjelmasta, 
ryhmän vetäjänä toimi Jussi Seppä Hel-
singin yhdistyksestä; NCT 2 joka vastasi 
kenttätoiminnasta (portti, leiriytyminen, 
liikenteenohjaus, info, liputus, rakenteet), 
ryhmän vetäjänä toimi Kim Saarikoski Hel-
singin yhdistyksestä ja NCT 3 joka vastasi 
turvallisuudesta ja tekniikasta (sähköistys, 
turvallisuus, kuljetus, huolto, äänentoisto, 
tekniset erityistehtävät), ryhmän vetäjänä 
toimi Hannu Kivikoski Espoon yhdistykses-
tä. Ryhmät nimesivät itse eri osa-alueidensa 
vastuuhenkilöt.

Ennen treffiä jännitettiin Suomen sää-
tä. Osa vastuuhenkilöistä markkinoi treffiä 
edellisenä vuonna Norjan Haldenissa järjes-
tetyillä Pohjoismaisilla päivillä. Sää siellä oli 
sateinen, niin sateinen että kaikki uivat- ih-
miset, vaunut, autot, ihan kaikki. Kumisaap-
paat loppuivat paikallisista kaupoista. Mat-
kailuvälineistä löytyi kuulemma kuraa vielä 
monta viikkoa treffin jälkeenkin.

Mutta, Suomen sää oli heinäkuussa 2001 
kerrassaan upea.

Henkilökunta

Treffien henkilökunta muodostui järjestä-
vien yhdistysten toimihenkilöistä, jonka 
lisäksi talkooväkeä haettiin ”palvelukseen 
halutaan” -ilmoituksilla jäsenlehdissä. Hen-
kilökuntaa saatiinkin monesta muustakin 
yhdistyksestä, jopa niin paljon, ettei kaik-
kia voitu ottaa töihin. Tämä kostautui tosin 
myöhemmin, sillä mitä lähemmäs treffiä 
tultiin, sitä enemmän peruutuksia tuli. Tref-
fit järjestettiin lopulta aivan liian pienellä 
henkilömäärällä. Monelle lankesi useampi 
työtehtävä, kuten sekä isäntänä että järjes-
tyksenvalvojana toimiminen sillä treffialuet-
ta vartioitiin ympäri vuorokauden. 

Urheilupuiston uimahalli oli kuten koko 
urheilupuisto suljettu muulta yleisöltä, jon-
ka vuoksi esimerkiksi uimahalliin menijöiltä 
kysyttiin treffipassia. Uimahallin vartioina 
toimittiin vuoron perään joka päivä sen au-
kioloaikana eli klo 8–16. Portti oli avoinna 
joka päivä klo 7–23 ja vaati siten jatkuvan 
miehityksen. Leiri-info oli avoinna joka päi-
vä klo 9–12 ja klo 16–20. Ohjelmat ja muut 
tapahtumat tarvitsivat lisäksi omat henkilö-
kuntansa puhumattakaan kortteleiden omis-
ta ohjelmista. 

Suurimmasta korttelista, jossa oli tarkoi-
tus olla kolme isäntää, jäi kolmas isäntä tu-
lematta, ilmoitus saatiin vasta kun treffien 
sisäänajo jo oli alkanut.

Henkilökuntaan kuuluvat tiesivät kuiten-
kin jo noin puoli vuotta ennen treffiä, mitä 
tehtäviä heillä olisi ja mihin kellonaikaan 
heidän tulisi missäkin olla. Sähköposti ei vie-
lä tuolloin vuonna 2001 ollut niin itsestään 
selvää kuin nykyisin, vaan tiedottaminen 
tapahtui postin välityksellä. Allekirjoittanut 
istuikin monet kerrat olohuoneen lattialla 
lajittelemassa eri papereita eri kirjekuoriin. 
Ja sen jälkeen jäi vain puhelimen soimisen 
odottaminen, sillä joka kerta oli työvuorojen 
vaihtotoiveita. Asia hoidettiin lopulta siten, 

että toimihenkilöt saivat vaihtaa keskenään 
esim. uimahallin vahtivuoroja, kunhan vain 
joku aina oli siellä vahtimassa. Tämä toimi 
todella hyvin.

Henkilökunnasta löytyi kielitaitoa varsin 
paljon, suomen lisäksi puhuttiin ruotsia, 
norjaa, englantia ja saksaa. Saksan kieli osoit-
tautui tarpeelliseksi, kun eräs saksalainen tu-
risti putkahti portille päivien puolessa välissä 
haluten mukaan rientoihin. Hänelle järjes-
tettiin pienen neuvottelun jälkeen paikka 
leiriltä. Mainittakoon tässä yhteydessä, että 
leirille osallistui myös kaksi yksikköä Eesti 
Caravan Clubista. 

Treffiohjelma hieman toista  
kuin tänä päivänä

Pohjoismaisten Karavaanipäivien ohjelma 
noudattaa Nordisk Caravan Rådetin eli 
NCR:n vaati- maa kaavaa. 

Avajaiset noudattavat tarkkaa kaavaa lipun-
nostoineen. Lapset toivat Leppävaaran päivin 
avajaisissa NCR:n lipun avajaisalueelle ja 
9-vuotias Jaakko Sippola soitti sille fanfaarin. 

Ohjelmassa oli vuonna 2001 mukana eri 
maiden väliset urheilukilpailut, jotka olivat 
yksi peruste sille, että treffit nimenomaan 
järjestettiin urheilupuistossa. Urheilukilpai-
lut järjestettiin pääasiassa lapsille ja nuorille, 
joita treffeillä oli mukana noin 150.

Treffeillä piti järjestää myös maiden vä-
liset jalkapallokisat, mutta maat eivät saa-
neet joukkueita kokoon. Niinpä päädyttiin 
pelaamaan sekajoukkuein, joissa ikähaitari 
oli melkoinen. Voiton vei joukkue, jossa oli 
mukana muutama Ruotsin sarjoissa pelaava 
juniori, voitto heltisi luvuin 4-1.

Ohjelmassa oli tietenkin retkiä, joiden 
kohteena olivat Helsinki, Halosenniemi, 
Ainola, Espoon nähtävyydet ja Tytyrin kalk-
kikaivos. Lapsille oli lisäksi järjestetty esitys 
Pinokkio-teatteriin.

Treffitiistaina päästiin yökirkkoon Leppä-
vaaran kirkkoon, jossa kirkkoherra Kauko 
Puranen evästi matkailijoita kahdella kielel-
lä.

Treffeillä kokeiltiin sauvakävelyä ensim-
mäistä muttei viimeistä kertaa Veijo Rahi-
kaisen johdolla.

Musiikkiviihteestä vastasivat Maxell´s 
ja Glen Stefanz´s, jonka lisäksi laulettiin 
tietysti karaokea.

Päivin aikana ratkaistiin Pohjoismaiden 
golf-mestaruus; kisa pelattiin pistebodeyna. 
Naisten sarjaan osallistui 11 kilpailijaa ja 
miesten sarjaan 23. Naisten sarjan voiton 
vei Leena Römpötti, toiseksi sijoittui Pau-
la Lehtonen ja kolmanneksi Pirjo Järvinen. 
Miesten sarjan voiton vei Jorma Kuni, toi-
seksi sijoittui Raimo Sevonen ja kolmannek-
si Sakari Hukka.

Päivien aikana kilpailtiin Karavaanarin 
taitoajon eli Caramban Pohjoismaisesta mes-
taruudesta. Kilpailuihin osallistui 15 kilpai-
lijaa ja mestaruus ratkaistiin keskellä treffi-
aluetta. Riitti siis, että otti tuolin mukaansa. 

Naisten sarjan voiton vei Suomen An-
ne-May Wiberg. Nuorten sarjan voiton vei 
Suomen Erkki Lepola ja toiseksi sijoittui 
Suomen Janne Kallio. Miesten sarjan voiton 
vei Suomen Elis Bussman, toiseksi sijoittui 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Leppävaaran urheilupuisto. Urheilupuisto 
tarjosi kaiken tapahtumaa varten tarvittavan 
(paitsi tiskipaikan) ja sen ympäristöstä löy-
tyi kävelymatkan päästä niin ruokakauppa 
Leppävaaran Maximarket kuin caravantar-
vikkeita myyvä liike Kippari Caravan. Lep-
pävaarasta oli lisäksi hyvät liikenneyhteydet 
joka paikkaan.

Suunnittelu alkaa

Tapahtumaa suunniteltiin kaksi vuotta. Pa-
perisota ja lupa-asiat veivät aikansa ja kaikki 
huokaisivat helpotuksesta, kun se osuus oli 
kunnossa. 

Vastuuhenkilöt valittiin jo alkumetreil-
lä seuraavasti: leiripäälliköksi valttiin Nik-
las Alexandersson Helsingin yhdistyksestä, 
talousvastaaviksi Martti Monto Espoon 
yhdistyksestä ja Anneli Kröger Helsingin 
yhdistyksestä, tiedotus- ja pr-vastuuhenki-
löiksi Juha Rakkola Espoon yhdistyksestä se-
kä Johannes Ahjoniemi ja Pirkko Paananen 
Helsingin yhdistyksestä. Graafisesta suun-
nittelusta vastasi Sture Lundqvist Helsingin 
yhdistyksestä. 

Kaksikymmentä vuotta sitten:
NCT 2001

Jaakko Sippolan 
fanfaari soi hyvin 

niin harjoituksissa 
kuin avajaisissa.

Helsingin yhdistyk-
sen lippua kantoi 

Jorma Pihlajamäki 
ja Espoon yhdis-

tyksen lippua Elie 
Chanteloup.

Leiripäällikkö Niklas Alexanderssonin 
juhlapuhe 8.7.2001.

Ruotsalaiset avajaismarssilla.
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Sauvakävely keräsi runsaasti osallistujia.

#inspiringadventures

TWIN

ADRIA.FI

Tutustu palkittuihin matkailuautoihin, joissa on vakiona Adria Exclusive Design SunRoof® taivasikkunat ja avarat asuintilat. Kaikissa 
malleissa on Adrian laadukkaat tekniset ominaisuudet sekä innovatiivisia keittiö-, kylpyhuone-, makuuhuone- ja säilytysratkaisuja. 
Supreme-, Plus- ja uusissa Axess-malleissa saatavilla laaja valikoima pohjaratkaisuja.  Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

Pakene tavanomaisuutta.

Liikuntapahtumia järjestettiin päivien aikana lähes joka päivä 
sekä lapsille että aikuisille.

Tanskan Henning Hansen ja kolmanneksi 
Norjan Glenn Stolp. 

Urheilupuistoon oli Caramban kisapäi-
vänä yleisölle vapaa pääsy ja paljon kansaa 
vaelsikin lähialueilta paikan päälle ihmette-
lemään leirielämää. 

Päättäjäisistä mainittakoon, että niiden yh-
teydessä luovutettiin Etelä-Suomen yt-alueen 
eli ESMYn kesäkuisten Vantaan Tallilla jär-
jestettyjen Hyväntekeväisyystreffien tuotto 
Medi-Helille. Tuoton vastaanotti Pro Me-
di-Helin toiminnanjohtaja Risto Manninen. 

NCR:n presidentti Bjarne Jensen luovut-
ti NCR:n standaarin järjestäville yhdistyk-
sille. Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja 
Maritta Pihlajamäki ja Espoon yhdistyksen 
puheenjohtaja Juha Rakkola vastaanottivat 
juhlallisesti luovutetut standaarit. 

Treffialueelta löytyi koko leirin ajan oheis-
palveluna taverna ja erilaisia myyntipaikkoja.

Leirin päättäjäiset pidettiin perjantaina 
13.7., mutta alueella sai oleskella sunnun-
taihin 15.7. saakka. Lauantaina 14.7. oli 
vielä mahdollista suorittaa pohjoismaisia 
ajotaitomerkkejä. Alueelle sunnuntaihin 
saakka jääneitä treffivieraita pyydettiin siir-
tymään samaan kortteliin vartioinnin hel-
pottamiseksi. Illan pitkissä pöydissä kohdat-
tiin siten vielä viimeisenä treffi-iltana uusia 
tuttavuuksia. 

Kommelluksia

Treffeillä sattui tietenkin kaikenlaista. 
Sisäänajo aukesi 8.7. klo 8, jolloin portilla 

jo oli toistakymmentä yksik-
köä odottamassa. Emme kat-
soneet mistä maasta olivat… 
olisi pitänyt, sillä tanskan 
kuuleminen heti aamutui-
maan vaatii jonkinlaista vas-
taanottokykyä. Kolmannen yksikön jälkeen 
ei tosin enää ollut vaikeuksia. 

Sisäänajo jatkui seuraavana päivänä ja tar-
koitus oli sulkea portti klo 23, mutta meitä 
oli pyydetty pidentämään aikaa sen vuoksi, 
että Naantaliin iltalaivalla saapuneet saa-
taisiin vielä sisään. He arvioivat saapuvan-
sa Leppävaraan puoleen yöhön mennessä. 
Eipä muuta kuin odottelua, ja odottelua… 
ja odottelua. Allekirjoittanut, joka toimi 
treffien porttivastaavana, ilmoitti noin klo 
00:45 että kansainvälinen yhteistyö lop-
puu niillä minuuteilla. Samassa kaivattu 
letka saapui. Myöhästymisen syykin selvisi, 
Espoon kaupunki vaati, että treffiopasteet 
poistetaan tien varsilta tiettynä ajankohta-
na ja letka oli tämän vuoksi ajanut parikin 
kertaa harhaan ennen kuin löysivät oikeaan 
paikkaan. Annoimme heille myöhästymisen 
anteeksi, tietenkin.

Poliisien oli tarkoitus ratsastaa avajais-

marssin kärjessä, mutta hevoset eivät pitä-
neet takanaan kulkeneen sotilassoittokunnan 
rumpujen metelistä vaan vauhkoontuivat. 
Hevoset vapautettiin siten nopeasti marssin 
vetovastuusta.

Alueen ensiapupiste oli onneksi pääasias-
sa toimihenkilöitä varten; yksi henkilö sai 
treffien rakennusvaiheessa palkin päähänsä, 
mutta onneksi selvittiin säikähdyksellä. Kut-
suvieraiden kortteli-isäntä kaatui pyörällään 
vettä hakiessaan, tästäkin selvittiin muuta-
malla naarmulla. Monella oli hiertymiä ja-
loissaan, kun hiekka tunkeutui jalkineisiin, 
mutta sekään ei hommia haitannut.

Helsinki-retken alkaessa havaittiin, et-
tä retki oli ylibuukattu eivätkä kaikki si-
ten mahtuneet bussiin. Seppo Joensuu otti 
neuvokkaasti bussista jääneet neljä henkilöä 
omaan autoonsa ja kuljetti heidät heidän ha-
luamiinsa kohteisiin. Kyseiset henkilöt kiit-
telivät hyvää opastaan. 

Kortteli-isännistä vastuussa olleen henki-
lön autossa sattui sotkuinen 
onnettomuus, kun vaahto-
sammutin tyhjentyi kesken 
kaiken. Tapaus kirvoitti jäl-
keenpäin monet vitsit, vaik-
kei se tapahtumahetkellä 

naurattanut ketään. 
Ja sitten oli se paikallisväestö, joista kaikki 

eivät hyväksyneet sitä, että urheilupuiston lä-
pi ei viikon aikana päässyt kulkemaan. Eräs-
kin rouva leikkasi saksilla sitkeästi joka aamu 
lippusiiman poikki, koska hän oikaisi aina 
urheilupuiston kautta eikä mitkään siimat 
häntä saaneet pidätellä…

Mitä jäi käteen?

Allekirjoittaneen mieleen tulee ensisijaisesti 
hirvittävä kuumuus. Porttihenkilökuntaan 
kuuluvat olivat sisäänajopäivän jälkeen sel-
käpuolelta kuin keitetyt ravut. Treffien ainoa 
pilvinen päivä tuntui taivaalliselta. Mainitta-
koon, että FICC 2014 oli kyllä tätäkin kuu-
mempi leiri. 

Treffeillä vallinnut mukava ilmapiiri jäi 
toiseksi mieleen. Solmittiin kestäviä suhteita 
niin treffivieraisiimme kuin kanssatoimihen-
kilöihin. 

Organisaation alaryhmiä oli pyydetty pitä-
mään treffien jälkeen yhteenvetokokoukset. 
Helsingin yhdistyksen arkistosta löytyy vain 

kenttäryhmän pöytäkirja. Ryhmä tarkasteli 
treffiä kokouksessaan varsin kriittisesti.

Ryhmä mainitsee treffien suurimpana on-
gelmana henkilökunnan vähäisen määrän, 
mutta positiivisena asiana ”henkilökunnan 
yhteishenki ja yhteistyö. Työmoraali säilyi vii-
meiseen asti.” Erityiskiitosta annettiin myös: 
”Suomen Caramba-tiimin ajajat auttoivat 

Tanssit kuuluvat karavaanitapahtumiin ja tanssijat täyttivät 
tanssilattian joka ilta.

Leka-ryhmä eli Helsingin pelastuslaitoksen lentopelastus-
komennuskunta teki yllätysvisiitin leirille.

Caramban parhaat, kolmanneksi 
sjoittunut Norjan Glenn Stolp, 
toiseksi sijoittunut Tanskan  
Henning Hansen ja mestari  
Suomen Elis Bussman.

Hyväntekeväisyystreffien tuot-
to luovutettiin päättäjäisissä, 
luovuttajina ESMYn pj Jorma 

Teittinen ja sihteeri Pirjo Gerk-
man, Pro Medi-Helin tj Risto 

Manninen taustalla.

Treffeillä vallinnut 
mukava ilmapiiri  

jäi mieleen.

erityisesti alueen 12 isäntiä.” Ja ”positiivista 
oli portin huolto; portin henkilökunta haluaa 
esittää erityiskiitoksen emäntä Tuula Pyykki-
selle sekä huollon hoitaneille kuljettajille.”

Ryhmän kokouspäivä on jäänyt historiaan 
muustakin syystä kuin siitä, että NCT 2001 
saatiin päätökseen. Kokous pidettiin nimit-
täin 11.9.2001. 
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Vaunun rakennus on aloitettava alus-
tasta. Aikaa säästääkseen päätettiin 
hankkia valmis kevytperävaunu, mis-

tä lähdetään rakentamaan vaunua. Pelkkää 
runkoa ei ollut mahdollista ostaa, joten piti 
ostaa valmis kevytperävaunu. Koska tarve on 
maastokelpoiselle vaunulle niin sen pitää olla 
vahva rakenteinen. Tämän vuoksi päädyttiin 
Virossa tehtyyn kärryyn, missä runko on 
tehty paksummasta materiaalista kuin koti-
maiset yksilöt. Lisäksi kärryssä on kunnon 
kuumasinkitys. Näin säästettiin työajassa 
muutama viikko. Tästä kevytperävaunusta 

MAASTOKELPOINEN 
RETKEILYVAUNU

Kun haluaa vähän matkailla paikoissa mihin vajaavetoisilla autoilla tai 
citymaasturilla ei ole yhtään mitään asiaa niin vaunun löytäminen tähän 
hommaan on kohtuu haastavaa. Suomen markkinoilta ei sellaisia löydy. 
Tämän vuoksi sellaisen haluava joutuu tällä hetkellä tekemään sen itse. 
Tarve oli asuntovaunulle, mikä on maastokelpoinen, kevyt ja missä on 

hyvät nukkumatilat kahdelle aikuiselle. 

selistolukkojen kytkentään. Joten rengaspai-
neita voi autosta ja vaunusta maastoreissujen 
jälkeen nostella normaaliksi ilman, että tar-
vitsee edes huoltoasemalla käydä. Vaunu on 
varustettu lisäksi jousituksen ilmapusseilla, 
jota käytetään auton kompuralla, niin sen 
saa suoraksi epätasaisessa maastossa tarvit-
taessa. 

Itse asunto-osa tehtiin samasta materiaa-
lista mitä jakeluautoissa käytetään koppien 
eristeenä. Tätä sai ostettua valmiina mittati-
laustavarana Hyrylästä Eurocon Oy:stä. Sei-
nissä on 1 mm ulkopuolella oleva lasikuitu, 
eristeenä 28 mm foami-eriste ja sisäpuolella  
1 mm lasikuitu. Pohja ja katto on tehty 
samasta materiaalista, mutta lasikuidun 
vahvuus on kasvatettu ulko- ja sisäpuolella  
1 mm -> 1.5 mm. Tämä materiaali on erit-
täin kevyttä, eikä tarvita ollenkaan erillistä 
runkoa. Levyn työstäminen on helpointa 
käsisirkkelillä. Itse kori on kasattu liimaa-
malla, niittaamalla ja alumiinikulmalistoilla. 
Alumiinilistat ja levyt teetätettiin Lahtinen 
& Kumppanit Oy:ssä Vantaalla.

Lopulliseksi sisäleveydeksi tuli 1400 mm, 
jolloin saadaan riittävän leveä vuode kahdel-
le. Vuode itsessään on kunnon sälepohjalla ja 
joustinpatjalla, jotka hankittiin Ikeasta. Sän-
ky on varustettu kaasujousilla, jolloin sängyn 
saa ylös ja sängyn alustaa voidaan käyttää 
säilytystilana. Etuseinässä on hyllykkö, mis-
sä sijaitsee jääkaappi, kaasuliesi ja hieman 
säilytystilaa. Koska kyse on uudesta asunto-
vaunusta pitää vaunun ikkunoiden ja luuk-
kujen olla EU-tyyppihyväksyttyjä. Oven 
osalta tällaista vaatimusta ei ole, joten sen 
sai tehdä itse. Katolle on asennettu 150 W 
aurinkopaneeli tuottamaan sähköä 95 Ah 
akulle. Akun virtaa käytetään valaistukseen, 
12 V kompressori jääkaapille ja 2000 W in-
vertterillä saa tarvittaessa verkkovirtaa. Vau-
nussa ei ole lämmitysjärjestelmää.

Tämä vaunu on rekisteröity kevyt matkai-
luvaunuksi. Eli se on jarruton ja kokonaispai-
no alle 750 kg. Vaunun omamassa on 540 kg. 
Korin ulkomitat ovat 3200x1460x1500mm. 
Rakennuskustannukset oli suurin piirtein n. 
7000 € ja siinä ei ole mukana työtunteja. Ra-
kennusaika oli n. 3 kk ilta- ja viikonloppu- 
töinä.

purettiin laidat ja vaneripohja. Vain runko 
jäi jäljelle. Vaunun alkuperäinen kippiomi-
naisuus on edelleen tallessa, vaikka sitä ei tar-
vita. Alkuperäiset 155-13 renkaat korvattiin 
255/85-16 kokoisilla renkailla, jotka ovat 
samaa kokoa kuin vetoauton renkaat. Näin 
mukana riittää olla yksi vararengas, joka 
kelpaa vaunuun ja vetoautoon. Vetoauto on 
varustettu 152 cm nostovaralla varustetulla 
maastotunkilla, joten maasto-olosuhteissa-
kin voidaan vaihtaa rengasta tarvittaessa au-
toon tai vaunuun. Auto on varustettu myös 
ilmakompressorilla, jota tarvitaan auton ak-

TEKSTI JA KUVAT JYRI PESONEN
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Helsingin seudun kerhoon perustettiin 
vuonna 1970 perustettu taitoajotoi-
mikunta, joka sai jäseniltä hyvän 

vastaanoton. Taitoajotoimikuntaan kuului-
vat vuosina 1970–1971 Åke Höglund, Il-
mo Erälaukko, Jarmo Jakkola, Kauko Jo-
kinen, Kalevi Saarto, Teuvo Sokka, Mauri 
Wilkman, Aarre Väre, Johan Haverinen, 
Jarmo Jämeri ja Martti Sarlin. 

Taitoajotoimikunnan työtä jatkoi vuosina 
1972–1993 ajotaitotoimikunta. Tänä päivä-
nä ajotaito kuuluu osana toimintatoimikun-
nan tehtäviä, joka valitsee vuosittain keskuu-
destaan ajotaitovastaavan.

Taitoajorata

Taitoajorata koostui pujottelusta, suoraan 
peruutuksesta, t-risteyksessä kääntämisestä 
ja taskuparkista. Tehtävät piti suorittaa mah-
dollisimman virheettömästi annetun ajan 
puitteissa. Merkin suorittajalta vaadittiin 
lisäksi SF-Caravan ry:n jäsenyys ja voimassa 
oleva ajokortti.

Ajotaitomerkin sai suorittaa kerran vuo-
dessa ja merkit olivat: pronssi, hopea, kulta, 

Karavaanarin ajotaitomerkkejä
AJETTU JO 50 VUOTTA
Harrastuksemme oli vuonna 1971 vielä lapsenkengissä, mutta jo silloin kannettiin 

huolta karavaanareiden ajotaidosta ja yhdistelmän hallinnasta. Niinpä päätettiin luoda 
taitoajorata ja kannustaa karavaanareita ajamaan se, porkkanana hieno ajotaitomerkki.

TEKSTI: ARMI YLIKORPI  KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

kikkailemaan ajan kanssa niin, että virhese-
kuntit mahtuivat sen puitteisiin mutta nyt 
pitää oikeasti ajaa tarkasti. 

Matkailuautoilla luotiin oma merkkisuori-
tusrata vuonna 2004. Radalla ajettiin samat 
pujottelu, suoraan peruutus, risteyksessä 
kääntäminen ja taskuparkki, jonka lisäksi au-
tolla piti ajaa lankun ylitse, ajaa rengas tiet-
tyyn kohtaan ja kohdistaa esteeseen. Lankku 
ja renkaan kohdistaminen on sittemmin jää-
nyt historiaan, mutta esteeseen kohdistami-
nen on jäänyt.

Matkailuauton taskuparkkiruutu laske-
taan kaavalla auton pituus x 1,5; muuten 
mitat ovat samat yhdistelmän kanssa ajetta-
van radan kanssa. 

Viranomaisten päätettyä 1990-luvulla, 
että matkailuvaunuja tai muita peräkärryjä 
vetävien tulee suorittaa ns. pikku-E, saa-
tiin ajoharjoitteluradoille entistä enemmän 
harjoittelijoita. Merkkisuoritusrata kun oli 
identtinen pikku-E- kokeen radan kanssa.

Merkkivalikoima laajenee

SF-Caravan Helsinki ry:n ajotaitotoimikun-
ta teki vuonna 1990 aloitteen, jossa esitettiin, 
että merkkisuoritusajoja jatkettaisiin yhdellä 
merkillä. Aloitteen perusteluna oli, että useat 
mestarimerkin suorittaneet jäsenet olivat toi-
voneet, että merkkisuoritusmahdollisuutta 
jatkettaisiin. Aloitteessa esitettiin, että uuden 
merkin nimeksi tulisi suurmestarimerkki ja 
sen suoritusajaksi esitettiin viittä minuuttia. 
Lisäksi esitettiin, että suurmestarimerkki oli-
si hieman mestarimerkkiä suurempi. Aloite 
ei kuitenkaan saanut kannatusta liiton ajo-
taitotoimikunnassa.

Yhdistelmälle saatiin kymmenen vuotta 
myöhemmin jatkomestarimerkki, jota ajet-
tiin vuosina 2010–2015. Yhdistelmälle lisät-
tiin vuonna 2014 suurmestarimerkki, mutta 
aiemmin käytössä ollut jatkomestarimerkki 
poistettiin valikoimasta kokonaan, niin että 
matkailuautolla ajettavat merkit päättyivät 
taas mestarimerkkiin. Välikullan tilalle tuli 
platinamerkki, jota välikullan suorittaneet 
saivat halutessaan hankkia 20 euron hintaan. 

SF-Caravan Helsinki ry teki vuonna 2015 
aloitteen, jossa vaadittiin jatkomestarimer-
kin palauttamista. Liitto hyväksyi aloitteen. 
Jatkomestarimerkki muuttui suurmestari-
merkiksi. Säännöt mahdollistivat lisäksi sen, 
että viimeisimmän suoritetun merkin saa 
suorittaa uudelleen.

Ensimmäisiä

Historian ensimmäiset ajotaitomerkit ajet-
tiin 5.5.1971 Turussa, Turun seudun ker-
hon järjestämässä tapahtumassa. Merkit 
suorittivat Seppo Huikko, Risto Kerpo, 
Ossi Kosomaa, Veijo Lahti, Pekka Laurila, 
Heikki Nummelin, Heikki Rajala ja Pekka 
Ristioja. 

Helsingin seudun kerho järjesti taito-

ajotapahtumia samana vuonna, nimit-
täin 15.6.1971, 2.10.1971, 9.10.1971 ja 
17.10.1971. Tapahtumissa ajettiin yhteensä 
20 ajotaitomerkkiä. 

Nuo edellä mainitut 28 pronssimerkkiä 
olivat ensimmäisen vuoden kaikki suoritetut 
merkit.

Ensimmäiset matkailuautoilla suoritetut 
ajotaitomerkit päästiin siis ajamaan vuonna 
2004; Helsingin yhdistyksen ensimmäisen 
matkailuautolla ajetun ajotaitomerkin suo-
ritti Jorma Venemies.

Ensimmäiset jatkomestarimerkit ajettiin 
Helsingin yhdistyksessä vuonna 2010, mer-
kin suorittivat Elis Bussman, Timo Lam-
berg ja Jorma Venemies.

Suurmestarimerkkejä on tämän jutun 
kirjoituspäivään mennessä suoritettu yhdis-
telmällä 124 kappaletta ja matkailuautolla 
79 kappaletta. Naiset ovat näistä merkeistä 
suorittaneet 4 vaunulla ja 7 autolla. Mainit-
takoon, ettei naisilla ole ajotaitomerkeissä ns. 
omaa sarjaa vaan kaikki ovat samalla viivalla.

Helsingin yhdistyksen arkisto kertoo, että 
Marita Nieminen on ollut yhdistyksen his-
toriassa ensimmäinen nainen, joka on suo-
rittanut pronssimerkin yhdistelmällä vuonna 
1978, hopeamerkin vuonna 1979 ja kulta-

merkin vuonna 1980. Mikäli jollain on tästä 
poikkeavaa tietoa, ottaa yhdistys sen mielel-
lään vastaan. 

Annukka Klavert oli ensimmäinen nai-
nen Helsingin yhdistyksessä, joka suoritti 
pronssimerkin matkailuautolla ja Anne En 
ensimmäinen, joka suoritti mestarimerkin. 
Annukka suoritti merkkinsä vuonna 2005 ja 
Anne vuonna 2015. 

Turun yhdistyksen Katriina Laitinen on 
ensimmäinen nainen, joka on suorittanut 
suurmestarimerkin sekä yhdistelmällä että 
matkailuautolla.

Marjo-Riitta Björkroth suoritti kuluvana 
vuonna ensimmäisenä naisena Helsingin yh-
distyksessä suurmestarimerkin matkailuau-
tolla. 

Taitoajotapahtumia

Yhdistykset järjestävät vuosittain taitoajota-
pahtumia ympäri maata. Valtaosassa tapah-
tumista on pääpaino nimenomaan matkai-
luvälineen käsittelyn harjoittelussa, taito-
ajomerkkien suoritus on sivuosassa. Monet 
yhdistykset järjestävät lisäksi vain naisille 
tarkoitettuja taitoajotapahtumia, joihin mie-
hillä ei ole asiaa. 

Yhdistysten järjestämistä ajoharjoitteluta-
pahtumista löytyy tietoa liiton tapahtumaka-
lenterista sekä yhdistysten omilta tiedotuska-
navilta. 

Ajotaitomerkkejä on tätä kirjoittaessa suo-
ritettu jo yli 10 000 kappaletta. Entisaikoina 
merkin suorittaneet pitivät niitä hatuissaan 
ja Caravan-liiveissään, mutta kyseiset hatut 
ja liivit ovat menneet pois muodista eivätkä 
”mestarit” enää pistä silmään alueilla. 

Ajotaitovastaavamme Timo Aho on ki-
teyttänyt taitoajoasian seuraavasti: ”kaikki 
ne, jotka ovat uskaltautuneet radalla ovat 
voittajia, he ovat voittaneet itsensä”

Ajotaitomerkkisäännöt löytyvät osoittees-
ta www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/asian-
tuntijat/ajotaitomerkit/

kulta II (kansan suussa välikulta tai käden-
puristuskulta, sillä siitä ei saanut fyysistä 
merkkiä) ja mestari.

Taitoajoradan eri suorituksilla oli tieten-
kin mitat, jotka alkuaikoina laskettiin ta-
pahtumaan tuodun yhdistelmän mukaan. 
Tapahtuman alussa menikin aina jonkin 
verran aikaa saada ratamitat kuntoon. Hel-
singin yhdistyksen ajotaitoporukka tajusi 
onneksi jossain vaiheessa säästää tekemänsä 
laskelmat, niin että jatkossa päästiin vähän 
helpommalla. 

Yhdistykset saivat nimittäin alkuvuosina 
sekä vetoauton että matkailuvaunun lainaksi 
yhteistyökumppaneilta. Autojen saaminen 
tosin loppui, yhtenä syynä mahdollisesti se, 
että autojen kytkimet olivat yleensä tapahtu-
man jälkeen huonossa kunnossa.

Sääntöjä on myöhemmin muutettu siten, 
että kuvioilla on vakiomitat. Suoritukses-
sa tarvittavan vaunun mitoiksi on määrätty 
vähintään 5,70 metriä ja sen on oltava yk-
siakselinen. Matkailuauton pituudeksi on 
määrätty vähintään 5,70 metriä ja maksimis-
saan 8,00 metriä. Matkailuauton on oltava 
kaksiakselinen matkailuauto, ei retkeilyauto. 

Merkkisuorituksissa on jokaiselle merkillä 
määrätty aika, jonka puitteissa se tulee suo-
rittaa. Radalla tehdyistä virheistä sai alkuai-
koina sakkosekunteja sekä siitä, jos yhdistel-
mä jäi jalkakäytävän reunasta pidemmällä 
kuin 30 senttiä.

Sääntöjen muuttuessa on myös eri merk-
keihin vaadittava aika muuttunut, jonka 
lisäksi sallittujen korjausten määrä vähenee 
mitä pidemmällä merkeissä etenee. Suur-
mestarimerkki tulee suorittaa täysin vir-
heettömästi. Eräs mestarimerkin suorittanut 
henkilö totesikin, että aikaisemmin pystyi 

Erään suurmestarin merkkikokoelma

Matkailuautoradassa oli alkuvuosina 
tällainen tarkkuutta vaativa tehtävä.

Helsingin yhdistyksen ajoharjoittelua Tukkutorilla 1970- luvulla.

Ajotaito- 
merkit suo-
rittaneet 
naiset; 
hopea Soi-
le Sunila, 
kulta Marita 
Nieminen ja 
pronssi Iris 
Lundqvist 
1980.

Taitoajotoimikunnan ilmoitus kiertokirjeessä 
nro 5 vuonna 1971.

Taitoajotoimikunnan ilmoitus kiertokirjeessä 
nro 3 vuonna 1971.

Ajotaitotoimikunnan merkki-
suorituksia koskeva ilmoitus 
vuodelta 1985.

Erään 1980-luvun mestarin hattu.
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Kristiinankaupunki 

Pieni idyllinen kaupunki, jossa on paljon 
vanhoja puutaloja ja kapeita kujia. Yksi ka-
peimmista kujista on nimeltään Kissanpiis-
kaajankuja. Keskustassa voi ihailla vanhoja 
portteja, ovia ja pihapiirejä. Hieman kes-
kustan ulkopuolella on Pukinsaaren leirin-
täalue meren rannalla. Polkupyörällä pääsee 
kätevästi tutustumaan kaupunkiin, koska 
etäisyydet ovat lyhyitä. Kristiinankaupunki 
kuuluu Cittaslow-verkostoon, joka koros-
taa elämänlaatua. Se olisi ehkä kiteytettynä: 
Nauti hetkestä ja paikallisuudesta, älä kii-
rehdi. Kristiinankaupunki on saanut uusia 
asukkaita tämän projektin kautta. Pienessä 
kunnassa on edullisemmat sekä omistus- et-
tä vuokra-asunnot, ja pienemmistä kuluista 
johtuen voi nauttia enemmän vapaa-ajasta. 
Kunta on kaksikielinen, eli palvelut sekä suo-
men että ruotsin kielellä. Kannattaa tarkistaa 
netistä tapahtumat ja ruokapaikat:
https://www.kristinestad.fi

Matkakohteita
LÄNSIRANNIKOLLA
Esittelen tässä muutamia kohteita, jos satutte ajelemaan länsirannikkoa 

pitkin. Kohteet ovat Kristiinankaupunki–Kalajoki-välillä. Jos ajaa isoa 8-tietä 
pitkin, ei merta kovin montaa kertaa tuolla matkalla näy. Kannattaa siis 

varata aikaa ja poiketa isolta tieltä katsomaan millaisia kyliä ja kaupunkeja 
länsirannikolla on. Tässä siis muutama ehdotus reitille: 

Kaskinen

Suomen pienin kaupunki (1280 asukasta). 
Marianrannan leirintäalue sijaitsee meren 
rannalla. Kaskisissa on toiminut iso selluteh-
das vuosina 1977–2009. Se oli iso työnanta-
ja pienellä paikkakunnalla, ja antoi elannon 
220 ihmiselle. Kannattaa tutustua tähän 
kaupunkiin, sillä pienelläkin paikkakunnalla 
on monenlaista tapahtumaa ja nähtävää:
https://visitkaskinen.fi

Närpiö

Närpiö on Suomen kasvihuoneviljelyn kes-
kus, ja noin puolet Suomessa myytävistä to-
maateista ja kurkuista kasvatetaan täällä. Tal-
vella Närpiön ohi ajellessa voi nähdä useiden 
kymmenien kasvihuoneiden valot. 
Lisätiedot Närpiön nähtävyyksistä 
https://www.visitnarpes.fi/fi

Yhteen kasvihuoneeseen kannattaa erityi-
sesti tutustua, sillä sisällä voi todella yllättyä. 

Sisätiloissa toimii ravintola, jonka sisällä 
trooppisia hedelmäpuita ja tarjolla herkul-
lista paikallista ruokaa. Osoite: Bäcklidvägen 
476, 64200 Närpiö. Ravintolaan voi tehdä 
ennakkovarauksen puh 040-510 8124 tai 
sähköpostilla info@lindskok.fi
https://www.lindskok.fi/home-fi-fi/

Vaasaa kohden voi ajaa joko isoa 8-tietä 
tai vanhaa rantatietä. Vanhalla rantatiellä on 
enemmän näkemistä ja pieniä kyliä. Paikka-
kuntien nimistä voi päätellä, että alueella on 
ruotsinkielinen enemmistö.

Bergö

Noin 50 kilometriä Vaasasta etelään löytyy 
Bergön saari, johon on noin 10 minuu-
tin lossimatka. Saarella on sekä vakituisia 
asukkaita mutta myös paljon kesämökkejä. 
Saarella on 8 kilometriä pitkä vaellusreitti 
ja mahdollisuus yöpyä karavaanariparkissa. 

Tietoa löytyy netistä ja somesta, suurin osa 
vain ruotsinkielellä (Bergö Öråd eli saarineu-
vonta). 
https://www.bergö.fi
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/tarinoi-
ta-vaasan-seudulta/bergo-saaristoret-
ki-melkein-ulkomaille/

Molpe (suomeksi Moikipää)

Bergön saarelle johtavan tien läheisyydessä 
Molpen kylässä on rantaravintola Strand-
mölle ja uimaranta. 
https://www.strand-molle.fi/fi/aloitussivu

Melkein sitä vastapäätä on itsepalvelulei-
rintäpaikka, tanssipaviljongin pihassa. Toimi 
ohjeiden mukaan ja saat pin-koodin, jolla 
puomi aukaistaan.  
http://molpe.fi/turism/molpecaravan/

Åminne

Pohjoista päin ajaessa löytyy matkan varrelta 
(noin 25 km ennen Vaasaa) Åminnen Loma-
kylä meren rannalta. Alueella on leirintäalue, 
jossa oma ravintola. Kävelymatkan päässä 
on tanssipaviljonki, jonka läheisyydessä on 
uimaranta, minigolf ja ruokaravintola, jos-
sa terassi merelle päin. Läheisyydestä löytyy 
myös Suomen suurin venemuseo. 
https://www.aminnestugby.fi/meista/
http://www.museiportalosterbotten.fi/
museot-a-o/museo/75-merenkurkun- 
venemuseo

Vaasa

Länsirannikon suurin kaupunki ja Suomen 
15. suurin kaupunki väkiluvun mukaan. 
Vaasaa on myös sanottu Suomen aurinkoi-
simmaksi kaupungiksi, ehkä meren läheisyys 
tuo erilaisen ilmaston. 

Vaskiluodon saaressa toimii Top Camping, 
joka tekee yhteistyötä kylpylä Tropiclandian 
kanssa. Wasalandian huvipuistoalue on vielä 

paikoillaan, mutta toiminta lopetettu. Vaasan 
keskustaan pääsee näppärästi polkupyörällä 
tai autolla. Torin läheisyydessä on keskus-
tan ravintolat ja kaupat. Läheisyydessä kak-
si kauppakeskusta, Rewell ja Espen. Vaasan 
keskustasta pari kilometriä pohjoiseen löytyy 
Prisma, Citymarket, kauppakeskus GW Gal-
leria sekä monta muuta liikettä Kivihaassa. 
Alueella on monta liikenneympyrää ja Vaasan 
uusi ohitustie, joka voi hämätä vanhempia tai 
päivittämättömiä navigaattoreita.

Vaasasta löytyy myös useita kirpputoreja 
(Combo, Combolina, SPR-kirppis, Fyndis) 
ja antiikkiliikkeitä
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/shop-
ping-vaasa/  (täältä second hand)

Vaasassa, Västervikin kylässä tien pääs-
sä sijaitsee venesatama ja siitä löytyy kyltti 
”Strömsö”. Vanhan huvilan (rakennettu 
vuonna 1852) sisätiloihin ei pääse vapaasti 
tutustumaan, vain erityispäivinä ja tilauk-
sesta ryhmille. Alue on avoin puisto, jossa 
yleinen uimaranta. Strömsön rakennuksia ja 
tv-ohjelmassa nikkaroituja rakennelmia pää-
see vapaasti kiertelemään ulkotiloissa. 

Jos haluaa kulkea vain lyhyen kuntopo-
lun, vaikka lasten kanssa (pituus 1,3 km) ja 
nauttia erikoisesta kierrätystaiteesta (noin 
150 Edvin Hevonkosken tekemää teosta), 
kannattaa valita Edvinin polku. Alue sijait-
see Asevelikylässä, Aleksis Kiventie 57. Ei 
pääsymaksua. 
https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-ai-
ka/puistot-ja-viheralueet/puistot/edvinin-
polun-puisto/

Jos tuntuu, että haluaa enemmän kuntoil-
la, kannattaa lähteä tutustumaan paikallisen 
laskettelupaikan kuntoportaisiin (Öjberg). 
Vaasasta ja ympäristöstä löytyy myös monta 
hyvää ulkoilureittiä. Lisätietoja ja ajo-ohjeet:
https://www.vaasa.fi/luonto-ja-aktiviteetit

Vaasasta löytyy useampia museoita ja 
taidenäyttelyitä. Täältä löytyy tarjontaa, 
oman ja muun vaunukunnan mielenkiin-
non mukaan. Kannattaa tarkistaa osoite ja 
aukioloajat. Suomen suurin yksityinen au-
tomuseo sijaitsee lähellä keskustaa Myllyka-
dulla, Lidl- ja Puuilo -myymälöiden takana. 
Automuseossa on kolme kerrosta avoinna 
yleisölle. Vaihtuvien autoteemanäyttelyiden 
lisäksi näytteillä on moottoripyöriä, mopoja, 
moottoreita ja monenmoista vanhaa käyt-
tötavaraa. Automuseossa toimii myös pieni 
kahvila.
https://vaasanautomuseo.fi/

http://www.museiportalosterbotten.fi/mu-
seot-a-o/museo/86-vaasan-merimuseo

https://vaasankaupunginmuseot.fi/poh-
janmaan-museo/museo/pohjanmaan-mu-
seo/

http://www.museiportalosterbotten.fi/mu-
seot-pohjanmaalla/

Mustasaari

Vaasan kaupunkia ympäröi Mustasaaren 
kunta. Mustasaaren kuntaan kuuluu mm. 
Raippaluodon saaristo. Sinne pääsee Suo-
men pisintä siltaa pitkin, joka on yli kilo-
metrin pituinen (1045m). Merenkurkun 
saaristo on Unescon maailmanperintökohde. 
Saaressa on monta eri kylää, useita uimaran-
toja ja ravintoloita. Niitä ei ehkä ole help-
po löytää, mutta netti (esim google maps) 
on hyvä apulainen. Raippaluodon saarelta 
löytyy erilaisia yöpymispaikkoja, esim. Me-
renkurkun majatalo ja camping, Kalles Inn 
(jossa mahdollisuus yöpyä lasi-iglussa noin 
500 eur/yö tai pyydä tarjous) tai Svedjeham-
nin venesataman maksullisella parkkipaikalla 
(10 eur/yö). 
https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/meren-
kurkku/koe-merenkurkku/syo-ja-nuku-hy-
vin-merenkurkussa/
https://www.merenkurkunmajatalo.fi

Ravintoloista voisi mainita Salteriet, jo-
ka sijaitsee Björkön saaren tien päässä, joka 
päättyy mereen ja venesatamaan. Alueella on 
myös Saltkaret-näköalatorni ja vaellusreitte-
jä, joissa näkee sekä maan kohoamisilmiön 
että ylämaan karjaa. 

Uusin pizzeria/panimo on nimeltään 
Kvarken, joka löytyy Raippaluodon keskus-
tasta, Sale-myymälän vierestä. Varsinainen 
panimo sijaitsee samalla saarella, Söderudde-
nin kylässä.  

Raippaluodon kylässä on myös monta 

Auringonlasku Raippaluodossa.

Vaasan automuseo SFC Sexsjö

Cafe Salteriet, Björköby, Mustasaari
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kahvilaa. Osa teistä on aika huonokuntoi-
sia, eli täällä ei voi pitää kiirettä. Osa teis-
tä on yksityisiä ja ne voivat päättyä jonkun 
asuintalon tai kesämökin pihaan. Opasteita 
ja navigaattoria seuraamalla voi löytää mie-
lenkiintoisia paikkoja. 

Isokyrö 

Vaasasta noin 50km Seinäjoen suuntaan 
sijaitsee SFC-alue Lukkuhaka. Alueella on 
uimaranta, ja lammen toisella puolen Kal-
liojärven viihdekeskus, jossa myös pieni ra-
vintola.  
https://www.kalliojarvi.fi/

Automatkan päässä on Kyrö Distillery, 
jossa kahvila/pub ja mahdollisuus tislaamo-
vierailulle. Kannattaa tutustua paikkaan. 
Rakennus on vanha meijeri, jossa ennen 
valmistettiin Oltermanni-juustoa ja nykyisin 
viskiä, giniä, lonkeroa ja käsidesiä. Nuorten 
miesten saunassa keksimästä hullusta ideasta 
(aletaan tehdä viskiä) palkituksi tuotteeksi ja 
menestystarinaksi. 
https://kyrodistillery.com/region_FI/fi/

Ylistaro

Ylistarossa sanotaan olevan ”komia kirkko”. 

Se näkyykin lakeuksilla todella kauas.   
Täältä löytyy koko perheelle sopiva retki-

kohde Wanha Markki. Se on eläinten van-
hainkoti, jossa eläimet kesäaikaan liikkuvat 
vapaasti pihamaalla. Alueella on myös kah-
vila sekä myymälä, jossa tyylikkäitä naisten 
vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Mie-
lenkiintoinen paikka. 
https://www.wanhamarkki.fi/

Seinäjoki

Vaasasta noin 80km eli noin tunnin ajo-
matkan päästä löytyy Seinäjoen kaupunki. 
Törnävällä on Seinäjoen leirintäalue, joka 
sijaitsee joen rannalla. Alueella on todella 
siisti, viime kesänä valmistunut huoltora-
kennus. Joesta löytyy muutama uimaranta ja 
läheisyydessä on todella hyvät ulkoilumaas-
tot. Törnävän puistoalueella järjestetään mm 
Provinssirock, joka on tältä kesältä peruttu. 
Alueella on myös kesäteatteri. Polkupyörällä 
pääsee helposti tutustumaan lähialueisiin.

Seinäjoelta löytyy myös Ideapark, jonka 
isot liiketilat ovat väljät. Ravintolat ovat kes-
kittyneet yhteen käytävään, joista on helppo 
valita. Ideaparkin alueella toimii myös Best 
Park-matkaparkki.

Munsala ja Uusikaarlepyy

Jos haluaa retkeillä rauhallisessa merenran-
taympäristössä, kannattaa käydä katsomassa 
Storsand. Se sijaitsee Munsalassa, noin 80km 
Vaasasta pohjoiseen. Vieressä on seurakun-
nan leirikeskus (Klippan). En ehkä suosit-
tele yöpymistä, nuoriso kuulemma tykkää 
kokoontua sinne iltaisin. Alueella on pieni 
parkkipaikka ja pitkä matala hiekkaranta. 
Tämä on hyvä retkikohde seikkailijoille, mi-
tään opasteita kun paikalle ei ole ja loppu-
pätkä on hiekkatietä.  
https://retkipaikka.fi/nykarlebyn-suojel-
tu-hiekkaranta-storsand/

Pietarsaari

Pieni kaupunki, jossa on toiminut tupak-
katehdas. Hieman kaupungin ulkopuolella, 

kapean kiemuraisen tien päässä on Fäboda. 
Upea luontokohde. Alueella on sekä hiekka-
rantaa että kallioita. Fäbodassa on yksityinen 
kausipaikka-alue, jonne eivät tällä hetkel-
lä ota matkailijoita. Vieressä on kuitenkin 
parkkipaikka, jossa saa olla yön yli. Alueella 
on kahvila/ravintola ja vaellusreittejä. Insta-
gramista löytyy upeita auringonlaskukuvia, 
jotka on otettu täällä (#fäboda).  
https://www.jakobstad.fi/matkailu/nae-
ja-koe/luonto-ja-meri/faboda-fi/

Kokkola

Kokkolan leirintäalue on todella siisti ja me-
ri on näköetäisyydellä. Polkupyörä on hyvä 
väline, jos haluaa tutustua ympäristöön. Lei-
rintäalueen vieressä on vanha asuntomessu-
alue, vuodelta 2011. Toisella puolella aluetta 
huomio kiinnittyy punaisiin venevajoihin, 
niitä on noin 100 kappaletta. Jonkun vajan 
seinäkyltistä luin, että heillä on venevajojen 
oma yhdistys. Kuulostaa aika erikoiselta, 
mutta Suomihan on yhdistysten maa. Sopi-
van pyöräilymatkan päästä löytyy Mustakari, 
jossa upea rantaravintola. Kaupungin kes-
kusta ja kaupat löytyvät myös helpon pyörä-
reitin varrelta. Jos tykkää vanhoista taloista, 
niin niitä löytyy useampi kortteli. Kokkolan 
keskustasta löytyy myös mielenkiintoinen 
vanha bensa-asema. Nostalgisessa rakennuk-
sessa toimii nykyisin autokoulu. 

Leirintäalueen vieressä on venesatama ja 
siitä pääsee helposti risteilylle, vaikka Tanka-
rin majakkasaarelle 
https://www.visitkokkola.fi/  (täältä löytyy 
myös 36-sivuinen esite)

SFC Sexsjö

Hieman sisämaahan päin, on SFC-alue Sexs-
jö. Paikalle johtaa pieni hiekkatie, mutta alue 
on todella siisti ja mukava. Lapsille on iso ai-
dattu leikkialue keskellä aluetta. Polkuautot 
ovat myös todella suosittuja, kuin myös ran-
nan köysirata. Alue on järven rannalla, jossa 
hyvä uimaranta. 

Jos täällä haluaa retkeillä, ulkoilumaastoa 
on ympärillä. Automatkan päässä on luon-

toreitti, jossa valtavan kokoinen siirtolohkare 
Ilveskivi (korkeus 16m). Sinne on rakennet-
tu hyvät portaat, jossa näköalatasanne. 

Ohtakari, Lohtaja

Kokkolasta pohjoiseen ja sitten meren rantaa 
kohti. Isoa tietä ajamalla ei voi tietää miltä 
näyttää satojen hehtaarien hiekkadyynialue. 
Ohtakarin saarella on vanhat kalastajamökit, 
jotka toimivat nykyisin yksityisinä kesämök-
keinä. Tästä historiasta johtuen ne ovat to-
della lähellä toisiaan. Saarella on luontoreitti, 
joka lähtee Katiska-kahvilan takaa ja välillä 
maasto on pirunpeltoa, eli valtavaa kivikkoa. 
Ohtakarin saarelle ajetaan pientä siltaa pit-
kin. Molemmin puolin on matalaa hiekka-
rantaa. Jos haluaa yöpyä alueella, kannattaa 
kysyä paikkaa Katiska-kahvilasta (alueella ei 
ole sähköä, mutta huoltorakennus käytössä). 
Saarella on seurakunnan leirikeskus, jonka 
pihasta voi myös saada yöpymispaikan.

Täällä on myös mahtavat ulkoilumaastot. 
Ainoa ja iso harmi on se, että parhaimmat 
Lohtajan ja Vattajan hiekkarannat ovat Puo-
lustusvoimien käytössä. Tästä linkistä löytyi 
lisätietoja: 
https://retkipaikka.fi/eurooppalai-
sittain-ainutlaatuinen-vattajannie-
mi-ja-historiallinen-ohtakari/    

Himanka

Täältä löytyy SFC-alue Sautinkari. Alueel-
la on uimaranta meren rannalla ja saunasta 
pääsee uimaan suoraan jokeen. Alueen por-
tin läheisyydessä on pieni kahvila/kioskira-
kennus. Pieni idyllinen kylä.  

Kalajoki
Legendaarinen vanha leirintäalue. Todella 
suosittu heinäkuussa, portilla voi olla pitkä 
jono odottamassa paikkojen vapautumista. 
Muina aikoina alueelle pääsee hyvin. Pyöräi-
ly on helppo tapa liikkua paikasta toiseen ja 
rantanäkymät ovat todella upeat. Kalajoki on 
nykyisin aikamoinen turistikohde, on erilais-
ta vuokra- ja lomaosakemökkiä ja ravintolaa.
https://visitkalajoki.fi/ 

Tässä joitain vinkkejä mitä kaikkea nähtä-
vää on Länsirannikolla. Kannattaa tarkistaa 
netistä aukioloajat ja ajo-ohjeet. 

Mukavia ja turvallisia reissuja, toivoen
Ulla Nummi

Venevajat, Kokkola

Pyöräilemässä Kalajoella

Ohtakarin maisemaa

Mustakari, KokkolaRaippaluodon silta

Vanha bensa-asema, Kokkola.
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Pysähtyneet Vankkurit
Yhdistyksemme

kunniajäsen

Osmo Lehtoalho 
SF-C 1155

s. 1.10.1930
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Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

TEKSTI: ARMI YLIKORPI   KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 
4.8.2021
Pandemia aiheuttaa myös tänä keväänä 
muutoksia toimintaan.

Yhdistyksen hallitus päätti kokoukses-
saan 4.5.2021 siirtää sääntömääräisen ke-
vätkokouksen ajankohtaa. Kokous pidetään 
4.8.2021 klo 18.00 Helsinki Caravan Oy:n 
tiloissa. 

Yhdistyksen syksyllä voimaan tulleissa 
säännöissä havaittiin vuoden 2020 syyko-
kouksessa kirjoitusvirhe.

Hallitus esittää kevätkokoukselle, että 
yhdistyksen sääntöjen kohdassa 11. Tilit 
mainittu sana ”Toiminnantarkastajan” vaih-
detaan sanaan ”Tilintarkastajan”. Yhdistyk-
selle valitaan sääntöjen kohdan 8. mukaan 
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; tilintar-
kastajan toimikausi on valintaa seuraava ka-
lenterivuosi.

Kevätkokouskutsu toisaalla tässä lehdessä. 

PÄÄKSIN POSSUT SIIRRETTY 
VUODELLE 2022
Kesäkuussa oli tarkoitus järjestää yhteiset 
treffit Pääkslahden karavaanarit ry:n kanssa. 
Treffien suunnittelutiimi päätti kuitenkin 
sitkeän pandemian ja sen aiheuttamien ra-
joitusten johdosta perua treffit tältä kesältä. 
Treffit järjestetään vuonna 2022, tarkemmin 
sanottuna 10.–12.6.2022.  

ETÄKOKOUSTELU JA 
ETÄKOULUTUS JATKUU
Yhdistyksemme hallitus on jatkanut ko-
koustensa järjestämistä siten, että niihin voi 
osallistua myös etäyhteyden kautta. Toimin-

TOISENLAISET MERKKISUORITUSAJOT
Yhdistys järjesti 17.4.2021 jäsenistön pyynnöstä merkkisuoritusajotapahtuman. Tapahtuma 
toteutettiin ajanvarauksilla vallitsevat rajoitukset huomioon ottaen. Ja homma toimi oikein hy-
vin. Mainittakoon tässä yhteydessä, että henkilökuvat on otettu zoomilla.

Merkkisuorituksia kirjattiin yhdeksän kappaletta, joista ensimmäinen oli liiton historian 
10001. ajotaitomerkki; merkin suoritti Timo Aho. Tapahtumassa saavutettiin vielä merkittä-

vämpi merkkipaalu, kun Marjo-Riitta Björkroth ajoi suurmestarimerkin matkai-
luautolla. Marjo-Riitta on siten ensimmäinen nainen, joka Helsingin yhdistyk-
sestä on tuon merkin suorittanut. Naisille ei ole omaa merkkisuoritussarjaa, vaan 
kaikki ovat samalla viivalla.

Onnittelut merkin suorittaneille ja etenkin Marjo-Riitalle!
Kiitämme Kavika Oy:tä tapahtuman mahdollistamisesta ja Best-Caravan 

Oy:tä, liiton asiantuntija Lauri Niemistä sekä Caramba-tiimimme jäseniä 
Kari Härköstä ja Bror-Erik Nyholmia avusta tapahtuman järjestelyistä.

Bussipysäkillekö menossa

Kääntyminen t-risteyksessä

Pujottelu

Hyväksytty suoritus

Tämän lähemmäs ei voi ajaa.Loistava suoritus

Ensimmäinen nainen, 
Marjo-Riitta Björkroth.

Kari Härkönen iloitsee suoritetusta 
ajotaitomerkistä.

tatoimikunta kokoontuu vasta sitten, kun 
kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta 
on luovuttu. 

Yhdistyksen toimihenkilöt ovat jatkaneet 
aktiivista osallistumistaan liiton järjestämiin 
webinaareihin. 

Voi tuntua oudolta, kun joskus tulevai-
suudessa voimme taas osallistua normaalisti 
kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin. 
Ehkä pääsemme toukokuussa 2022 vihdoin 
juomaan Äitienpäiväkahvit toimistolla.

SYKSY TOIVOA TÄYNNÄ?
Suuntaamme tänäkin vuonna katseemme 
syksyyn, joka saattaa olla tapahtumia täynnä. 

Ongintakilpailu on suunniteltu pidettä-
väksi 31.8.2021 Uutelassa ja Isänpäiväkahvit 
ovat ohjelmassa 10.11.2021. Jos tilanne nor-
malisoituu, niin pääsemme myös mukaan 
Nipsukerhon askarteluiltoihin.

Tapahtumakalenterissa on myös monta 
treffitapahtumaa, jotka odottavat osallistujia.



2 / 202136    2 / 202136

Lasten Oma
sivu

Albania
Argentiina
Belgia
Bulgaria
Egypti
Espanja
Hollanti
Intia
Irak
Iran
Kanada
Kiina
Latvia
Nepal
Malesia
Norja
Portugal
Puola
Ruotsi
Thaimaa

Etsi ruudukosta mainitut 21 valtiota.
Sanat voivat olla pysty- tai vaakasuorassa,
vinottain, etu- tai takaperin.

N I A K O B U L G A R I A
P E M I E A I V T A L V I
U U T L S U J T L O A A N
O V G H U E Y R P K G J A
L I I T N A L L O H U N B
A R R N D E B A S N T A L
P A P A T L I W M U R P A
S N N U K I I N A O O S P
U A A A M I A H T M P E E
K T A N I I T N E G R A N
E G Y P T I S T O U R H U

Etsi ajankohtainen kehotus täyttämällä
vaakarivien sanat ruudukkoon!



Tehtäväsivu

Kuljetusala
Amma�pätevyyden jatkokoulutus
Turvallisuuskor�t
ADR-ajoluvat, EKL-ohjaajan oikeudet

Palvelut yrityksille ja kiinteistöille
Vähähiilinen kiinteistönpito
Energiatekniikka ja -tehokkuus
Kiinteistöomaisuuden hoito

Jätehuolto
Amma�- ja erikoisamma�tutkinnot
Lyhytkoulutukset
Kehi�ämispalvelut yrityksille

Maarakennus ja vesihuolto
Amma�- ja erikoisamma�tutkinnot
Verkostodesinfioinnit ja  varautumissuunni�elu
Kaivantoturvallisuus ja kor�koulutukset
Työmaan liikennejärjestelyt
Turvalliset työtavat ja asennustekniikat
PIMA- ja uusiomaa-ainekset

Ympäristökasvatus
Erikoisamma�tutkinto
Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset

Laatu-, ympäristö ja turvallisuusjohtaminen
Erikoisamma�tutkinto
Lyhytkoulutukset

KOULUTUS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUITAMME

Suomen ympäristöopisto SYKLI  
PL 72, 11101 Riihimäki   I   info@sykli.fi   I   info puh: 050 529 6428   I   www.sykli.fi

Valtakunnallinen amma�laisten koulu�aja

Testaa oma 
kestävä kehityksen 

osaamisesi:

Katso video kuinka 
desinfioin 

vesijohtoverkoston?

www.sykli.fi
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TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI 
2021

www.karavaanarit.fi/tapahtumakalenteri
www.sfcespoo.net 

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

Lisätietoa tapahtumista:

HUOM! Peruutukset mahdollisia. 
Tapahtumien järjestäminen riippuu pandemiasta ja valtioneuvoston ohjeista.

Kesäkuu
12.6. Petanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
18.–27.6. 90. FICC Rally, Espanja
25.–27.6. Pääkslahden perinteiset 
 Juhannusjuhlat Pääkslahden karavaanarit ry

Heinäkuu
10.7. Pääksin Skabat 
 Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit ry
19.–23.7. NCT 2021, Rauhalahti, Kuopio
24.7. Heinärieha 
 Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit ry
30.7.–1.8. Rantarieha 
 VihtiParkissa SF-C Hyvinkään seutu

Elokuu
4.8. Helsingin yhdistyksen 
 kevätkokous SF-C Helsinki
6.–8.8. SFC Lahden seutu ry 50 vuotta, 
 Artjärvi SF-C Lahden seutu
13.–15.8. Possutreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
14.8. Paluu 1980-luvulle, 
 Pääkslahti Pääkslahden karavaanarit ry
27.–29.8. Musiikkitreffi, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
27.–29.8. SF-Caravan Kerava ry 30 vuotta, 
 Kangaslampi SF-C Kerava

28.8. Venetsialaiset 
 Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit ry
31.8. Rannaltaongintakilpailu 
 Vuosaaren Uutelassa SF-C Helsinki

Syyskuu
10–12.9. Treffit Vuotinaisissa SF-C Karkkila
11.9. Syyspetanque, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
11.9.  Frisbeegolf-kilpailu 
 Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanari ry
16.–19.9. Caravan 2021, Lahti
25.9. Liittokokous SF-Caravan ry
25.9. Syyskarnevaalit 
 Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit ry

Lokakuu 
29.–31.10. Valojuhlatreffi, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
23.10. Syystalkoot, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
 

Marraskuu
10.11. Isänpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki

Joulukuu 
4.12. Puurojuhla, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
8.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
31.12. Uusivuosi, Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

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

www.hati.fi
Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!

- laitteiden pesupalvelut 
- veneiden kuljetuspalvelut  
- akkujen latauspalvelun 
- ionisoinnin sisätiloille 
- osamaksumahdollisuus

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Joni Peltonen 
050 330 0470

Ajankohtaisia kausituotteita 
hyvin esillä.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 

www.helsinkicaravan.fi

2021 uutuudet saapuvat! 

PYYDÄ  
VÄLIRAHA-  JA RAHOITUS-TARJOUS!
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