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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 tilata 
karavaanarit.fi -sivuston verkkokaupasta 
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/ tai pu-
helimitse 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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MITEN
YHDISTYSTEMME 

JÄSENEKSI?
Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jä-
senlehti. 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 liit-
tymisen edellä mainitun jäsenrekisterin kautta (jasenrekis-
teri@karavaanarit.fi tai http://www.karavaanarit.fi/jase-
nyys/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 €–25 €.

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 jäsen 18,00 €
Vuorokausimaksu ei SFC-jäsen 24,00 €
Mittarisähkö / kWh 0,35 €
Ilman mittaria / vrk 1.9. – 31.5. 10,00 €
Ilman mittaria / vrk 1.6. – 31.8. 5,00 €
Kuukausimaksu 100,00 €
Vuosipaikka sis. isäntävelvoitteen  500,00 €
Kuukausi- ja vuosipaikan 
maksujen edellytyksenä 
on asennettu kWh-mittari.
Vaunun säilytys säilytysalueella / vuosi 150,00 €
Vaunun säilytys säilytysalueella / kk 20,00 €
Pesukone / kerta 3,00 €
Kuivausrumpu / kerta 2,00 €
11 kg kaasupullon vaihto 28,00€

Hintojen muutokset mahdollisia ilman
eri ilmoitusta.

SF-CARAVAN Espoo ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään 27.5.2023 klo 15.00 alkaen

Ämmäsmäessä,  
Ämmäsmäentie 3, ESPOO 

(Google mapsilla Ämmässuontie 6, ESPOO)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  

sille määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu  

alkaa kello 14.30.
Kokoukseen osallistuvien jäsenten kesken  

arvotaan tavarapalkinto!

 Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

SF-CARAVAN HELSINKI ry:n 
sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään 23.5.2023 kello 18.00  

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

 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 

sääntöjen 8 § määräämät asiat.  
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30. 
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta. 

 
Tervetuloa!

 
SF-Caravan Helsinki ry:n hallitus

KOKOUSKUTSU

HENKILÖKOHTAISET 
PETANQUE-KILPAILUT

Vantaan Tallilla 
10.6.2023

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

Leiripäällikkö: Martti Jarva
www.sfc-vantaa.fi 

PILKKITREFFIT  
MESSILÄSSÄ 
3.–5.3.2023

Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen 
pilkkikisaan 4.3.2023 Messilään.

Ilmoittautuminen kilpailuun on 4.3.2023 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 3.3.2023.

Camping Messilän viikonlopun pakettihinta 
pilkkitreffeille 3.–5.3.2023 saapuville 

on 50 € / vaunu- tai autokunta, sisältää 
matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja saunan 

yleisillä vuoroilla.

Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa  
hintaan 10 € / henkilö.

Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi  
SF-C Helsingin pilkkikisoihin.

Messilän ravintolassa on lauantaina 4.3.2023 
tanssit.

Treffien ohjelma nähtävissä lähempänä 
ajankohtana yhdistyksen kotisivuilta  

www.sf-caravanhelsinki.fi ja  
Facebook-sivulta SFC Helsinki.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
http://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/
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malla tasolla, eli hieman yli 1200 jäsentä. Tämä on hieno juttu, 
koska liiton kokouksissa kaikkien yhdistysten äänimäärä määräy-
tyy yhdistyksien omien jäsenmäärien mukaan. Kiitettävästi olem-
me saaneet joukkoon myös nuoria jäseniä, joista useat ovat myös 
löytäneet tiensä alueellemme Vantaan Tallille. Tervetuloa kaikki 
uudet jäsenet sekä kausipaikkalaiset.

Vielä kiitos kaikille, jotka olitte mukana järjestämässä vii-
me vuoden tapahtumia. Erityiskiitos viime vuoden palkituille 
ahertajille, Sannalle ja Marille. Olette molemmat olleet erittäin 
aktiivisesti mukana alueen toiminnassa, josta molemmat saivat 
palkinnoksi lahjakortin hierontaliikkeeseen joulun puurojuhlissa. 

Muistattehan yhdistyksemme kevään vuosikokouksen 
22.4.2023, joka pidetään perinteisesti Vantaan Tallilla klo 14:00.

Nyt ei muuta, kun sukset jalkaan ja  
hiihtämään, moro.

ne on ihan turhia juttuja, mutta mitä sitten? Jokaisella on oikeus 
mielipiteeseen. Oli se sitten mikä tahansa. Näillä sanoilla kehot-
taisinkin jäsenistöä kirjoittelemaan juttuja jäsenlehteemme.  Se 
juttu voi olla vaikka omasta reissusta kirjoitettu, omasta rakkaas-
ta harrastuksesta tai melkein mistä vain.

Koska yhdistyksemme ei pysty tämän hetkisillä resursseil-
la järjestämään mitään treffejä, niin olemme hallituksessa pää-
tyneet järjestämään hieman pienempiä tapahtumia. Kuten nyt 
keväällä järjestettävän Ämmäsmäen Avoimet ovet-tapahtuman. 
Tapahtumassa voi tulla tutustumaan nykyiseen hallitukseen ja 
Ämmäsmäen alueeseen, joka taitaa olla pk-seudun ainoa kara-
vaanikalustolle suunnattu parkkialue? Samassa tilaisuudessa on 
myös mahdollista tutustua yhdistyksemme vaunuun. Tapahtuma 
on kaikille karavaanareille avoin. Tämän tapahtuman jälkeen pi-
dämme Ämmäsmäessä yhdistyksen vuosikokouksen, joka koskee 
vain Espoon yhdistyksen jäseniä.

Tervetuloa tapahtumaan  
ja vuosikokoukseen.

Puheenjohtajien terveisetPuheenjohtajien terveiset

Lehtitoimikunnassa tapahtui muutoksia, jonka seurauksena pää-
toimittaja vaihtui. Nyt päättyi Espoon kaksivuotiskausi, jonka 
aikana päätoimittajana toimi Espoon yhdistyksen puheenjohtaja 
Kimmo Ruoho.

Hänen toimikautensa aikana tuli kuvioihin mukaan Teams-etä-
kokoukset. Etäkokoukset tehostavat toimikunnan toimintaa, 
koska kokouksiin pystyy osallistumaan vaikka lomamatkalla tie-
tokoneen välityksellä. Haluankin kiittää Kimmoa näistä uusien 
toimintatapojen aloittamisesta.

Nyt on Vantaan yhdistyksen vuoro toimia päätoimittajana ja 
minut valittiin tähän tehtävään. Minulla ei ole minkäänlaista ko-
kemusta tehtävästä, mutta kaipa tämä hoituu, sillä toimituskun-
nassa on runsaasti kokemusta.

Kimmo kun aloitti päätoimittajana, niin hän yhdisti pääkirjoi-
tuksen ja puheenjohtajan palstan ja minä aion jatkaa samalla linjalla.

Tähän alkuun on paikallaan lyhyt esittäytyminen.
Olen Kari Koskinen ja toiminut Vantaan yhdistyksessä pu-

heenjohtaja vuodesta 2014 ja lehtitoimikunnassa olen ollut sa-
man ajan. Karavaanarina olen varsin nuori, kun aloitin harras-
tuksen vuonna 2011 matkailuautolla, jolla reissattiin ympäri 
Suomea. Sittemmin on ollut erilaisia vaunuja

Vantaan Tallilla kausipaikalla. Nyt kun joulukuussa jäin pois 
vakituisesta työelämästä, niin on enemmän aikaa viettää vaunulla 
sekä liikkua moottoripyörällä, jolla myös kesäisin ajelen. 

Jos sinulla, jäsenenä on halua tulla tutustumaan lehtitoimikun-
nan toimintaan, niin olet tervetullut seuraavaan kokoukseen. Yh-
distyksesi puheenjohtajalta saat tiedon seuraavasta kokousajasta.

Tästä on hyvä jatkaa ja toimitamme jatkossakin laadukasta lehteä.

Vantaan yhdistyksen jäsenmäärä pysyy tasaisena
SF-Caravan ry (liitto) lähetti meille Vantaan yhdistyksen viime 
vuoden jäsenmäärät, joka on pysynyt jo useamman vuoden sa-

Uusi tuulia lehtitoimikunnassa

SF-Caravan Helsinki ry
Kim Saarikoski
puheenjohtaja

SF-Caravan Vantaa ry
Kari Koskinen
puheenjohtaja

SF-Caravan Espoo ry
Kimmo Ruoho
puheenjohtaja

Ulkona sää alkaa hissukseen tuntua hieman keväämmältä. Vaikka 
olemme keskellä talvea. Valon määrä on ainakin onneksi lisään-
tynyt. Ei tarvitse enää mennä töihin pimeän aikaan ja tulla töistä 
pimeän aikaan. Valon määrän lisääntyminen alkaa varmaan kara-
vaanareillakin tuntua kesän tulevia reissuja suunnitellen.

Lehtitoimikunnassa on hieman muutosta tapahtunut. Minä 
en toimi enää päätoimittajana vaan vetovastuu siirtyi Vantaan 
yhdistykselle, eli Kari Koskiselle. Päätoimittajan virka on kiertävä 
ja se on vaihtunut yhdistykseltä toiselle säännöllisen epäsäännöl-
lisesti. En nyt tähän hätään muista kuinka kauan tuota virkaa tuli 
hoidettua, joku 3-4v? En kyllä koskaan kokenut sen kauheasti 
kuormittaman. Toki aina yhtä yllätyksenä tuli kuinka nopeasti 
tulee aineistoaikataulut vastaan ja miten nopeasti tulee lehtitoi-
mikunnan kokoukset. Saimme ainakin tänä aikana aikaan pil-
vipohjaisen tallennustilan lehtitoimikunnan materiaaleille. Näin 
kaikki ei ole yhden henkilön varassa. Olisi myös mielenkiintoista 
saada jäsenistöltä enemmän materiaalia lehteen. Ihan sama min-
kä yhdistyksen jäsen on. Nyt meillä on kohtuuvakio kirjoituspo-
rukka. Itsekin olen useamman jutun kirjoittanut lehteen ja en 
todellakaan ole mikään toimittaja. Olen aika kaukana siitä. Eikä 
sen jutun aina tarvitse liittyä karavaanitouhuun. Esim. itse olen 
kirjoittanut myös tuosta toisesta rakkaasta harrastuksesta, eli off-
roadista. Itsellä myös vaihtuu tuo autokalusto sen verran tiuhaan 
tahtiin, että siitä tuli lopulta tuo Vetoautoa metsästämässä- juttu. 
Vaikka oletin, ettei kukaan lue mitään vetoauto juttua jonkun 
omasta autosta, joka vielä vaihtuu tiuhaan täysin toisenlaiseksi 
autoksi, niin kyllä niistä on tullut palautetta, kun on ihmisten 
kanssa jutellut. Ainakaan vielä kukaan ei ole sanonut niitä tur-
hiksi jutuiksi. Eräskin kertoi sen jutun perusteella valitsemaan 
juuri sellaisen auton. Toki varmasti on porukkaa, jonka mielestä 

Kohti kevättä

Tulipahan käytyä matkamessuilla Helsingissä. Mitään mullistavan 
uutta ei näkynyt mutta kaikenlaisia pieniä uutuuksia näytti ole-
van. Vaunujen ja autojen varustelutaso nousee vuosittain samalla 
kun painot nousevat. Pian on vaikeaa saada matkailuautoa, joka 
sopii edes säällisesti alle 3,5 tonnin luokkaan. Olisi ehkä hyvä, 
että AB-kortilla saisi ajaa 4,2 tonnin autoa. Siinäpä olisi Liitolle 
työsarkaa. Käytännössä matkailuautot lienevät kuitenkin ylipai-
noisia, ainakin täydellä lomavarustuksella. Toinen seikka, jonka 
havaitsin, oli hurja hinnannousu. Retkeilyautoihin on tullut reilu 
kymppitonni lisää hintaa mutta sillehän me emme voi mitään. 
Saas nähdä, taittuuko autojen myynnin nousu tänä vuonna.

Viime vuoden tilastojen mukaan jäsenmäärä on pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Tämä taitaa olla yleinen trendi suurimmassa 
osassa jäsenyhdistyksiä. Tämä oli odotettavissa, eikä kovinkaan 
paljon yllättänyt. Jäsenmäärä nousi parina viime vuotena toden-
näköisesti koronasulkujen vuoksi ja nyt ihmiset taas matkustavat 
lentäen etelään. Jokaisessa hallituksen kokouksessa hyväksymme 
uudet jäsenet ja tarkastelemme eronneiden listaa.

Aika paljon on 170.000-alkuisia jäsennumeroita poistuneiden 
joukossa, joskin myös luonnollista poistumaa on havaittavissa.

Alkanut vuosi on ainakin täällä etelässä ollut melkoinen, vuo-

Tervehdys
rotellen lumimyräkkää ja kurakeliä. Eipä ole ainakaan minua 
suuresti innostanut reissaamaan, vaikka muut syyt sen muuten-
kin estävät. Toivottavasti säät 
paranevat, jotta päästään mat-
kailemaan.

Hyvää alkanutta  
matkailuvuotta!

Ps. Muistakaa tulla  
kevätkokoukseen.
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SF-CARAVAN Espoo ry järjestää

AVOIMET OVET
-PÄIVÄN

27.5.2023 kello 12.00–15.00
Tapahtuma on avoin kaikille. 

Päivän aikana voi tulla tutustumaan 
Espoon yhdistyksen karavaaniparkkiin, 

yhdistyksen hallitukseen ja sen toimintaan. 
Nähtävänä on myös Espoon yhdistyksen Adria-

asuntovaunu. 
Paikalla on sammutinhuolto, missä voit  

tarkastuttaa sammuttimesi tai ostaa sammuttimen 
ajoneuvoosi ja ajoneuvovaaka, jolla voit mitata 

ajoneuvosi/vaunusi tarkan painon.
Tarjolla grillimakkaraa ja mehua/kahvia.

Tapahtuman jälkeen kello 15.00 
Ämmäsmäessä pidetään Espoon yhdistyksen 

sääntömääräinen vuosikokous.
Ämmäsmäen osoite Ämmäsmäentie 3, Espoo 

(Google mapsilla Ämmässuontie 6, Espoo)

Tervetuloa!

TERVETULOA
Äitienpäiväkahveille 

Helsingin yhdistyksen toimistolle 
11.5.2023 klo 15.00–19.00 

välisenä aikana.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

Paras parkki matkalla!bestpark.fi

Tulisitko
yöksi?

Tutustu 
BestParkiin 

ja rekisteröidy 
osoitteessa 

bestpark.com/liity

Paras parkki matkalla!bestpark.com

Olemme matkasi varrella! 

Rekisteröidy käyttäjäksi nyt  
ja saat ensimmäisten joukossa 
tiedon uusista parkeista ja 
huipputarjouksista!
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SF -Caravan Helsinki ry järjesti tutustu-
miskäynnin eduskuntaan. Tilaisuus 

käydä Arkadianmäellä herätti niin paljon 
mielenkiintoa, että käynti järjestettiin kah-
dessa ryhmässä.

Ensimmäisen ryhmän oppaana toimi po-
liittinen avustaja Hilma Sormunen ja toisen 
ryhmän oppaana kansanedustaja Wille Ryd-
man.

Pääsimme kierroksilla tutustumaan edus-
kuntatalon tiloihin ja seuraamaan istuntoa, 
jonka lisäksi saimme tietoa kansanedustajan 
työstä. 

Eduskunta

Syksyn 1905 maailmantilanne mahdollisti 
Suomen valtiopäivätoiminnan uusimisen. 
Säätyvaltiopäivät, joka oli hoitanut Suomen 

suuriruhtinaskunnan asioita, tuki yksimie-
lisesti ehdotusta yksikamarisen ja yleisellä 
äänioikeudella valittavan eduskunnan perus-
tamista. Venäjän keisari Nikolai II vahvisti 
esityksen ja eduskunta perustettiin vuonna 
1906.

Ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin 
maaliskuussa 1907 ja eduskuntaan valittiin 
maailman ensimmäiset naisparlamentaari-
kot, yhteensä 19 naiskansanedustajaa. 

Eduskunnan ensimmäinen täysistunto oli 
25.3.1907, puhemieheksi valittiin P.E. Svin-
hufvud. 

Eduskunta kokoontui alkuvuosina Vapaa-
ehtoisen palokunnan talossa Keskuskadulla 
ja myöhemmin ns. Heimolan talossa, joka 
valitettavasti on purettu. Nykyistä eduskun-
tataloa koskeva ensimmäinen suunnittelukil-
pailu järjestettiin jo vuonna 1908. Vuonna 
1924 järjestyn suunnittelukilpailun voitti 
arkkitehtitoimisto Borg-Sirén-Åberg Jo-
han Sigfrid Sirénin laatimalla ehdotuksella. 
Eduskuntatalon rakentaminen aloitettiin 
vasta vuonna 1926 ja talo valmistui vuonna 
1931. Eduskuntatalon arkkitehtuuri edustaa 
1920-luvun klassismia.  

Eduskunnan lisärakennus Pikkuparla-
mentti valmistui vuonna 2004. Rakennus 

on arkkitehtitoimisto Pekka Helinin suun-
nittelema. 

Eduskunnassa istuu kaksisataa vaaleilla va-
littua kansanedustajaa, jotka edustavat Suo-
men kolmeatoista vaalipiiriä. 

Valtiosali

Valtiosali on eduskunnan juhlallisimpia ti-
loja ja se toimiikin eduskunnan juhlasalina. 
Valtiosalista pääsee suoraan istuntosaliin. 

Valtiosalista löytyy rintakuvat henkilöistä, 
jotka ovat toimineet sekä Suomen presidentti-
nä että eduskunnan puhemiehenä. Näitä hen-
kilöitä ovat K.J. Ståhlberg, P.E. Svinhufvud, 
Lauri Kristian Relander, Kyösti Kallio, Urho 
Kaleva Kekkonen ja Sauli Niinistö. President-
ti Niinistön rintakuvaa ei vielä ole tehty.

Karavaanarit
TUTUSTUIVAT EDUSKUNTAAN 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: ARI KETTUNEN, ARMI YLIKORPI

Yhdessä ryhmässämme pohdittiin sitä, 
milloin presidentti Kekkonen ehti toimia 
eduskunnan puhemiehenä. Kekkonen toimi 
puhemiehenä ajalla 22.7.1948–21.3.1950. 
Triviana voidaan vielä kertoa, että presidentti 
Kallio toimi eduskunnan puhemiehenä perä-
ti kuuteen eri otteeseen. 

Valtiosalin ikkunoista näkyvä Helsinki on 
vuosien varrella muuttunut melkoisesti. Nyt 
salin ikkunoista näkee suoraan kirjasto Oo-
diin. 

Istuntosali

Eduskunnan istuntosalin istumajärjestys 
jakautuu puolueittain. Istumajärjestyksessä 
toteutetaan lisäksi pääasiassa ns. parlamen-
taarista istumajärjestystä, joka tarkoittaa sitä, 
että virkavuosiltaan vanhimmat kansanedus-
tajat ovat oikeutettuja eturivin paikkoihin. 
Puolueet saavat toki tästä huolimatta sisäi-
sesti päättää, miten paikat jaetaan.

Kansanedustajan paikka vaihtuu salissa sil-
loin, kun edustaja vaihtaa puoluetta. 

Yhdessä ryhmässämme pohdittiin sitä, 
kenelle puhemiehistön istumapaikkojen alla 
oleva pöytä on tarkoitettu. Pöytä on tarkoi-
tettu eduskunnan kirjureille, joiden tehtävä-
nä on kirjata eduskunnassa käyty keskustelu. 
Kirjureilla onkin ennen digiaikaa ollut mel-
koinen työ kirjoittaa puheenvuoroja reaali-

ajassa. Digiaika on tuonut helpotusta, koska 
istunnot tallennetaan ja tallenteet puretaan 
myöhemmin. 

Muuta

Naiskansanedustajien käyttöön annettiin 
eduskuntatalon valmistuttua kolme ns. 
”naisten huonetta”. Naiskansanedustajille 
haluttiin antaa omat rauhalliset tilat, jossa 
he olivat suojassa julkisuudelta ja miesten 
katseilta ja jossa he rauhassa saivat tavata 
muita naiskansanedustajia. Yksi näistä ”nais-
ten huoneista” on vielä jäljellä ja se sijaitsee 
hallituksen käytävällä. 

Kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen teki edus-
kuntataloon tilaustyönä viiden veistoksen 
sarjan nimeltä Työ ja tulevaisuus. Veistok-
set oli tarkoitus alun perin valaa pronssiin, 
jonka jälkeen ne olisi kullattu. Taloudellinen 
tilanne kuitenkin aiheutti sen, että veistok-
set tehtiin kipsistä, jotka kullattiin.  Kullatut 
kipsiveistokset saapuivat eduskuntataloon 
vuonna 1932. Alkuperäiset veistokset kor-
vattiin pronssivaloksilla vuonna 1969. Veis-
tokset vaihtoivat paikkaa vuonna 2017, kun 
eduskunnan peruskorjaus valmistui. Alkupe-
räiset kullatut veistokset ovat nyt istuntosa-
lissa ja niiden pronssisten kaksoisolentojen 
miespuoliset versiot tervehtivät vierailijaa 
tutustumiskierrosten alkupäässä. Vierailija 
kohtaa viidennen pronssiveistoksen nimeltä 
Tulevaisuus yllättäen eräästä syvennyksestä. 

Eduskuntatalossa on valtava määrä por-
taita, jotka johtavat kerroksien tasanteille 
ja käytäville. Talossa vierailevalla on sadan 
prosentin mahdollisuus eksyä, mikäli jostain 
syystä jää oppaastaan jälkeen. 

Trivial Pursuit- kysymysten vastauksina 
kerrottakoon, että eduskuntatalon julkisivul-
la on 14 korinttilaistyylistä pylvästä ja talon 
pääsisäänkäynnille johtaa 46 graniittista por-
rasta. 

Kiitämme kansanedustaja Outi Alanko- 
Kahiluotoa ja kansanedustaja Wille Rydma-
nia sekä avustaja Hilma Sormusta ja avustaja 
Georg Närjää järjestelyistä. 

Valtiosali.

Eduskuntatalossa 
riittää tasanteita 
ja käytäviä.

Eduskuntatalosta 
ja sen ympäristös-
tä sai kokonais-
kuvan pienois-
mallien ääressä.

Ensimmäisem ryhmän oppaana toimi poliittinen avustaja 
Hilma Sormunen.

Toisen ryhmän oppaana toimi kansanedustaja Wille Rydman.

Paternosterhissi 
toimii vain istunto-
päivinä.

Pikkuparlamentista 
on oma pienois-

mallinsa.
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V uosi vaihtui myös Vantaan yhdistyk-
sessä lauhan, mutta liukkaan kelin 
vallitessa. Tallin ulkotiloissa liikku-

essa sai olla varovainen.
Vietimme Tallin Ylisillä vuoden viimeisiä 

tunteja. Paikalla oli noin 40 tallilaista ilta-
palan merkeissä, jonka naiset olivat meille 
valmistaneet perinteisiä uudenvuoden ruo-
kia esim.: nakkeja, itse Tallin keittiössä val-
mistettuja lihapullia, patonkia, karjalanpiira-
koita munavoilla, suolakurkkuja, salaatteja. 
Nämä kaikki yhdistyksen kustantamana. 

Puheenjohtaja Kari Koskinen tarjosi juo-
mat eli valkoviinejä sekä punaviinejä eläk-
keelle jäännin kunniaksi.

Illanvietossa oli myös mukana muutamia 
kivoja kilpailuja ja tehtäviä.

* * *

Ennen illanviettoa pidettiin yhteispalaveri, 
jossa mietittiin vuoden 2023 tapahtumia ja 
treffejä Vantaan Tallilla. Palaverissa saatiin 
mukava lista tulevista tapahtumista. Tapah-
tumat löytyvät Matkueviestin treffisivustolta 
ja yhdistyksen kotisivuilta. Lehti on alkavana 
vuotena vain nettiversiona.

* * *

Vuoden viimeiset saunan löylyt kuuluivat 
tietenkin viikonloppuun. 

Mukana myös Sinikka ja Mara

Vuosi vaihtui 
VANTAAN TALLILLA

Tallin Ylisillä oli vuoden 
viimeisenä päivänä  

hieno kattaus.

Puheenjohtaja 
Kari Koskinen 

piti ennen  
ohjelmien alkua 

puheen.

Huoltoauto 
suoraan 

kausipaikalle!
040 450 9294 
Varattavissa alkaen 

27.3.2023

Varaa aikasi  
keväthuoltoon nyt!  

Best-Caravan liikkeet:
Hyvinkää 010 832 4556
Espoo 010 832 4537
Seinäjoki 010 387 5004

Suosituimmat huoltopakettimme:
Asuntovaunun vuosihuolto .................................................alk. 275 €
Matkailuauton asunto-osan vuosihuolto .........................alk. 225 €
Kaasujärjestelmän koeponnistus ................................................50 €
Sammutintarkastus ja vaihto .......................................................15 €
Tiiveystarkastus .....................................................................alk. 100 €

Varaa aikasi suoraan lähimmästä liikkeestämme tai verkossa

Tampere 010 832 4551
Turku 010 832 4538
Kuopio  010 832 4529
Oulu  010 832 4521

bestcaravan.fi/varaahuolto
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Vietimme perinteistä 
puurojuhlaa 3.12.2022 
Tallilla pienen pakkasen 
vallitessa, mukana oli  
noin 50 henkilöä.

P aula Laine oli keittänyt maukkaan 
riisipuuron, oikein kermalla mauste-
tun, ja lisukkeena oli rusinasoppa ym. 

-mausteet.
Lauantaiaamu alkoi Shanghai-pelin tur-

nauksella, jossa nuorin pelaaja Viivi vei voi-
ton. Päivä jatkui joulupolulla ja siihen kuu-
luvien tehtävien kera.

Klo 13.30 alkoi puuron tarjoilu Ylisillä. 
Ennen tarjoilua puheenjohtaja Kari Kos-
kinen piti tiedotuspuheen ja palkitsi kaksi 
henkilöä, jotka ovat olleet vuoden 2022 
toiminnassa mukana niin järjestäjinä kuin 
osallistujina. Henkilöt olivat tällä kertaa 
naispuolisia, eli Sanna Nirkko ja Mari Mui-
nonen. Onnittelut heille!

Klo 19.30 Ylisillä alkoi TV:ssä aikoinaan 
ollut Tuttu juttu -ohjelma vetäjinä Koivusalo 
ja Hallikainen. Mari oli järjestänyt ohjelman 
sekä kysymykset. Mukaan oli ilmoittautunut 
neljä paria: Tuula ja Harri, Nina ja Risto, Sir-
pa ja Asko sekä Sinikka ja Martti. Kysymyk-
set olivat aika kinkkisiä. Puolison korviin 
laitettiin kuulokkeet, joista tuli musiikkia ja 

sitten kuulokkeet vaihdettiin. Ei niitä vanho-
ja asioita enää niin tarkkaan muistanut, mitä 
oli vuosien aikana tapahtunut. Kysymyksiä 
oli kolme per puoliso. Kisan voittivat Sinik-
ka ja Martti Jarva, jotka saivat neljä oikein 
kuudesta kysymyksestä. Jarvan pariskunta 
on ollut jo 60 vuotta yhdessä.

Niin se ilta siinä vierähti omien lisäeväit-
ten kanssa. Tunnelma oli ihan mukava ja se 
oli kivaa, kun mukana oli paljon Tallin ensi-
kertalaisia viettämässä iltaa.

Naiset olivat päivän aikana leiponeet 100 
kappaletta joulutorttuja, joita nautittiin glö-
gin ja pipareiden kanssa illan mittaan.

Saunat kuuluivat tietenkin viikonlopun 
ohjelmaan.

Mukana puurojuhlassa olivat myös  
Sinikka ja Martti

Joulupuurojuhlat 
VANTAAN TALLILLA 

Joulupuuroa 
odotellessa.

Puurojono  
oli pitkä.

Puheenjohtaja 
Kari Koskinen 

ja palkitut Mari 
Muinonen ja 

Sanna Nirkko.

Puuro maistui myös  
sen tekijä Paula Laineelle.

Tuttu juttu 
-ohjelman 
voittajat  
Sinikka ja 
Martti Jarva.

Lasten puurojuhla

Jälleen kerran joulupuuron lomassa päästiin 
lasten kanssa juhlimaan joulun tunnelmissa. 

Tällä kertaa seikkailtiin Tonttujen joulu-
polulla. Vanhemman ja lasten välistä vuo-
rovaikutussuhdetta tuettiin seikkailemalla 
yhdessä QR-koodien avulla rasteilta toiselle. 
Rasteilla oli erilaisia tekemisiä yhdessä van-
hemman kanssa, päästiin mm. rakentamaan 
lumesta taideteoksia, miettimään arvoituk-
sia, haistelemaan erilaisia jouluisia tuoksuja 
ja arvailemaan pakettien sisältöä sekä koris-
telemaan joulukuusi. Lopuksi päästiin naut-
timaan mehusta, pipareista ja yllätyspussin 
sisällöstä. 

Mari Muinonen

Lasten tonttu-
polun ohjelma.

Veeti  
koristelee.

Leevi askartelee lumiteosta.

Lasten  
joulupaketit.
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sunlivingsuomi.fi

A llekirjoittanut pääsi tutustumaan 
messuihin lehdistön vuorolla. 

Toiminnanjohtaja Mika Jokinen 
Matkailuajoneuvotuojat ry:stä esitteli uusia 
matkailuajoneuvoja ja kertoi uusien matkai-
luajoneuvojen rekisteröinneistä. Ensirekiste-
röityjen uusien matkailuajoneuvojen määrä 

HELSINGIN
Caravan-messut

KIINNOSTIVAT

TEKSTI JA KUVAT: VEIJO RAHIKAINEN

Caravan-messut järjestettiin Helsingin messu-
keskuksessa 20.–22.1.2023. Messut näyttivät 
kiinnostavan karavaanareita ja matkailu-
ajoneuvoista kiinnostuneita todella paljon,  
sillä messuilla oli ajoittain jopa tungosta.

Mira Reimi ja  
Elle Tick kertoivat 
harrastuksestam-

me nuorten näkö-
kulmasta.

oli vuonna 2022 vuoden 2021 lukuihin 
verrattuna 40 prosenttia pienempi. Matkai-
luajoneuvojen myynti ei luvuista huolimatta 
ole laskussa. 

Messuilla oli edustettuna yli 30 merkkiä ja 
useita satoja matkailuautoja ja -vaunuja se-
kä retkeilyautoja. Edustettuina olivat muun 

SF-Caravan ry esitteli kattojärjestömme 
toimintaa omalla osastollaan ja SF-Cara-
van Matkailuautoilijat ry yhdistystoimintaa 
omalla osastollaan. 

Ohjelmalavalla pidettiin  
puheita ja esityksiä 
Susanna Suokonautio-Hynninen Autoliitosta 
kertoi mm. tiemaksuista Euroopassa ja Mark-
ku Lehtonen matkailusta Baltiassa. SF-Cara-
van Matkailuautoilijat ry:n edustajat antoivat 
vinkkejä aloitteleville karavaanareilla ja kertoi-
vat niin kotimaan kuin ulkomaan matkailusta. 

Opinnäytetyön tehnyt Mira Reimi ja nuo-
ri yrittäjä Elle Tick esittelivät caravanharras-
tusta nuorten näkökulmasta. 

muassa: Adria, Affinity, Bürstner, Carado, 
Carthago, CasaCar, Ci, Concorde, Dethleffs, 
Fendt, Frankia, Hobby, Hymer, Cabe, Kul-
kuri, Kupler, Knaus, LMC, McLouis, Mo-
bilvetta, Morelo, Poksi, Sunlight, SunLiving, 
Tabbert, T@B, Pössl, Roadcar, ja Weinsberg. 
Matkailuajoneuvojen lisäksi esillä oli tarvik-
keita ja varusteita. 
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”Älkää tarpeettomasti kävelkö hiekkadyy-
neillä! Siellä on vielä sodan jäljiltä räjäh-
tämättömiä miinoja ja ammuksia!”

Näin varoittivat. Me aioimme lähteä auto-
matkalle Tobrukiin Libyan rannikkoa kiertä-
vää tieosuutta myöten.  Muammar Gaddafin 
öljyvaltio ei ollut törsännyt varoja antiikin 
säilyttämiseen eikä toisaalta myöskään sodan 
tuhojälkien siistimiseen. Antoi hiekan hoitaa 
homman.

Oltiin lähdössä toisen maailmansodan 
taistelupaikkoja katselemaan.

Houkutteleva tarjous saatiin Kyrenaikassa 
toimivalta suomalaiselta Vesi-Pekalta. Pääs-
täisiin hyväkuntoisella ilmastoidulla Volvolla 
perille asti. Ja vielä majoituskin kyseisen fir-
man compoundilla Tobrukissa.

Olihan meillä omakin kulkupeli, viime 
virsiään vetelevä farmari-Datsun. Sillä oli 
roudattu Tripoliin ja muuannekin Libyassa. 
Vähän vaihtelevalla menestyksellä, mutta 
varottavalla kokemuksella. Olisi nytkin pi-
tänyt sulloa mukaan auton varaosia maala-
rinteipistä pellinpaloihin, rautalankaan ynnä 
muuhun. Datsunimme tuppasi nimittäin 
pitemmillä reissuilla hajoilemaan. Voisi suu-
rella todennäköisyydellä olettaa, että niin 
saattaisi tapahtua taas.

Mutta nyt saisimme onnenkantamoisena 
istahtaa ilman kyseistä rekvisiittaa ja korjaus-
huolia takapenkille. Priimakuntoisen Volvon 

kaasupoljinta hoitelisi tuttu mies. Ei sem-
moista tarjousta voinut torpata.

Ajoaikakin voitiin etukäteen varman pääl-
le fiksata. Perille samana päivänä. Odotuk-
sessa siis unelmamatka Tobrukiin.

Historiallisia kaupunkeja  
matkan varrella

Ensin oli Tokrah, sitten Tolmetha ja viimei-
senä Apollonia. Antiikin aikana perustettuja 

historiakaupunkeja kaikki. Niissä oli käyty 
asuinkaupungistamme Benghazista käsin 
päiväretkillä. Niihin pääsi ilman pääsymak-
sua.

Kun ohjaksissa istui suomalaisen raken-
nusfirman mies ei ollut tarkoitus pysähtyä 
ihastelemaan antiikkikaupunkeja. Ei oltu 
hupi- vaan asiapohjaisella reissulla. Vesi-Pek-
ka hamusi Tobrukin liepeillä satamaurakkaa.

Matka jatkui yhtä soittoa eteenpäin koh-
ti lievästi nousevaa ylänköä, joka on ollut 
1900-luvun alkupuolella viljelysmaan mai-
neessa. Silloin tämä afrikkalainen aavikko-
valtio oli ollut Italian diktaattori Mussolinin 
peukalon alla. Sinne oli tuotettu emämaasta 
maanviljelijöitä opettamaan Libyan kame-
linkasvattajille maanviljelyä. Farmareita oli 
tullutkin, tosin vastentahtoisesti. Kannettu 
vesi ei kuitenkaan kaivossa pysy. Sodan lo-
puttua maanviljelijät olivat kiireen vilkkaa 
ottaneet jalat alleen, palanneet takaisin Ita-
liaan.  Siis ne, jotka olivat jääneet henkiin 
Tobrukin mylläkässä.

Volvon ikkunasta näkyi kyseisen kauden 
muistomerkkinä siellä täällä muutamia au-
tioita italialaistyyppisiä maataloja, joiden 
ikkunoista ja ovista erämaan tuuli puski 
hiekkaa sisälle. Kamelit olivat tulleet takai-
sin, lampaat ja muut vähällä toimeentulevat 
pikkuelikot perässään. Pellotkin hissuk-
siin paketoituneet. Kasvattivat korkeintaan 
oleanteripöheikköjä tai villiruusuryteikköjä. 
Vain ylängön nimi Vihreät Vuoret (libyaksi 
Jebel Akhdar) oli jäljellä kartalla muistutta-
massa noista ajoista.

Meren rantaa nyt ja ennen

Tie nuoleskeli jo Gulf of Bomban reunaa. 
Siitä oli enää satakunta kilometriä antiikin 
aikoina Antipyrgos -nimiseen kauppapaik-
kaan, joka myöhemmissä kartoissa esiintyy 
Tobrukina. Nykyliikenne oli hyvin vähäistä, 
sillä asutus tien varrella oli mitätöntä. Siellä 
täällä kyläpahaista merkkaava asumus, jonka 
liepeillä ei ainakaan keskipäivän paahteessa 
liikuskellut ristin sielua.

Mutta toista oli ollut 1940-luvun puoli-
välissä. Silloin trafiikki on ollut melkoista. 
Armeijan autoja, hyökkäysvaunuja ym. so-

takalustoa sahaamassa tiellä eestaas. 
Ja tietenkin myös maastopukuisia 
sotilaita. Nuoria miehiä, jotka tuli-
tauolla riistivät armeijan kuteet yltään 

ja kirmasivat aataminasussa laiskasti 
aaltoilevaan mereen. Se oli pikahelpotus 

kuumuuteen ja janoon. Kaivoja oli Tobru-
kin tien varressa vähän. Kaiken lisäksi niitten 
vesi on suolan sävyttämää. Ja sotatilannekin 
vaihteli nopeasti. Milloin kyseistä kaistaa 
pitivät hallussaan Rommelin akseliarmeija, 
milloin taas Montgomeryn brittijoukot.

Joimme hätäiset termoskahvit tien varrella. 
Meri kyllä houkutteli. Mutta ei menty.  Tar-
koitushan oli vielä päiväsaikaan käydä pikkui-
sen läpi Tobrukin nähtävyyksiä ja historiaa. 
Oli myös painavampi syy. Juuri tällä mat-
kaosuudella uimapidäkkeenä toimivat ne tie-
nvarren hiekkadyyneihin unohtuneet miinat.

Tobrukin merkitys

Perillä. Itse kaupunki ei näyttänyt meikäläi-
sen silmään ensi alkuun oikein miltään. Pari 

TEKSTI JA KUVAT: HELJÄ KERVINEN

Tobruk
– MUUAN MATKAMUISTO

Kyrenaikan Vihreät Vuoret-niminen ylänkö on Kyrenaikassa ennenkuin tie kaartuu viistämään meren rantaa.

Englantilais-australialaisten soturien 
hautausmaa Tobrukissa.

Saksalaisten kaatuneitten luettelossa 
on lukuisia Müller-nimisiä poikia.

Tobrukilaistyttöjä oli 
kiivennyt perässämme 

brittihautausmaalle.

Kun kamelit olivat tulleet takaisin rannikon osuudelle niitä näki silloin tällöin myös 
autokyydissä.

Aavikkopensaan 
loistoa kuivassa 
ilmastossa.
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vaatimatonta rahtialusta alempana laiturissa 
purkamassa mitätöntä lastiaan. Ylempänä 
kolkkoja talokolosseja, joiden tarkoitusta 
oli vaikea arvailla.  Ei merkittävää liiketoi-
mintaa, ei ihmisiä. Kuitenkin sodan avain 
oli juuri täällä. Miksi?  Selitys on Tobrukin 
syväsatama. Jo kaupungin syntyaikaan ka-
melikaravaanit keskittivät kulkunsa sinne. 
Niitä tuli Kufrasta, Jalusta ja muilta erämaan 
keitailta roudaten pääasiassa taateleita. Tob-
rukista lasti laivattiin meren takaisiin mai-
hin. 1940-luvun puolivälissä meriliikenne 
moninkertaistui. Mutta laivojen tuoma lasti 
kuitenkin poikkesi entisestä. Maailmansota 
vei ja toi taistelukalustoa, joukkoja, huolto-
tarvikkeita jne. Laivat yrittivät ankaran tykki- 
ym. tulen alla puikkelehtia satamaan öisin. 
Kaupungin puolustajille jäi henkiinjäämis-
keinoksi kaivautua päiväksi maan alle. Tobru-
kia moukaroitiin maalta, mereltä ja ilmasta. 
Se myös vaihtoi omistajaa. Saksalaisia Afrika 

Korps-joukkoja komensi erämaanketuk-
sikin sanottu sotamarsalkka Erwin Rom-
mel, brittipataljoonia taas kenraali Bernard 
Montgomery. Tobruk oli tuonti- ja vientisa-
tamana sodan valttikortti molemmille osa-
puolille. Ratkaiseva taistelu käytiin kuitenkin 
poissa itse kaupungista jonkun matkan pääs-
sä El-Alameinissa Egyptin tien varressa.

Meistä myöhemmän ajan tobruk-turis-
teista paikka kuitenkin näytti narkoosiin vai-
puneelta. Ei liikettä, ei ihmisiä. Auto silloin, 
toinen tällöin. Laivojakin harvakseltaan. 
Miksi? Koska Libya oli parhaillaan kauppa-
saarrossa. Se kamppaili uudemman kerran 
olemassaolostaan.

Hirveätä haaskiota

Ennen kuin kuskimme kiidätti meidät luva-
tulle yöpymispaikalle, pysähdyimme katso-
maan Tobrukin saksalaissotilaiden viimeistä 
leposijaa. Hautamuistomerkki oli reitin var-
rella. Paasirykennelmä oli poikkeavan erikoi-
nen. Se oli monumentaalinen, tummanrus-
keasta kivestä muotoiltu. Toi mieleen linnan. 
Sisäpihalle oli istutettu neljän figuurin kan-
nattelema --- ehkä tiettyyn aikaan jopa toi-
miva --- suihkulähde.  Kaatuneitten nimet oli 
kultakirjaimin upotettu muistomerkin ko-
verrettuihin sisäseiniin. Nimiä oli tuhansia. 
Tobrukin taisteluissahan kaatui ja haavoittui 
n. 20 000 akselivaltojen miestä, useimmat 
heistä plus miinus kaksikymppisiä.

Hirveätä haaskiota! Ryhdyin laskemaan 

Müller-nimisiä, mutta lopetin. Niitä oli niin 
paljon. Oppaamme tiesi kertoa, että muis-
tomerkki oli aikaansaatu sodan jälkeen Sak-
san liittotasavallan nimellä kulkevan valtion 
tuella. Olivat jälkikäteen uhranneet varoja 
vieraalla maalla turhassa sodassa henkensä 
antaneitten omien poikiensa puolesta.

Iltaa istumassa Tobrukissa

Yökortteerimme oli kuten jo kerroin odot-
telemassa Vesi-Pekan compoundilla. Siel-
lä oli tyhjää vaihdon vuoksi. Sopimuksen 
päättyessä osa suomalaisista työntekijöistä 
oli palannut jo takaisin kotimaahan. Lisää 
oli vasta tulossa. Niinpä saimme nukkua 
”kaikilla mausteilla” varustetutussa tilavassa 
miehistökontissa.   Oli kerrossängyt, vesi tuli 
ja meni, löytyi toimiva hella ja sähköä riitti 
--- sen varalle, ettei olisi riittänyt paikalle oli 
tuotu aggregaatti. Oli jopa lauta-aidalla ra-
jattu privaattipiha. Järjestely oli niissä oloissa 
tosiluksusta. Varsinkin kun ottaa huomioon, 
että konttikodin jääkaapista löytyi ruokata-
varaa iltaruokatarpeiksi. Osoitimme kiitol-
lisuutemme tarjoamalla näläntuketta myös 
kuskillemme. Näin oli luontevaa siitäkin 
syystä, että kauppasaarron kurjistamassa Li-
byassa kaupat ja ravintolat toimivat --- jos 
yleensä toimivat, varsin vajaateholla.

Kunnes kohtaamme jälleen

Aamulla oli tarkoitus etsiä Tobrukissa taistel-
leen vastapuolen, yhdistyneen kuningaskun-
nan englantilais-australialaisten joukkojen 
sotilashautausmaa. Se löytyi. Edelleen op-
paana suomalaiskuskimme.

Leposijat oli Euroopassa ja muuallakin 
nähtyyn tapaan eritelty kukin oman hau-
tapaatensa suojaan. Hohtavan valkoisessa 

Tobrukin syväsatama oli 
tärkeä sodan molemmille 

osapuolille. Siksi siitä 
jatkuvasti taisteltiin.

Mussolinin Libyaan aikanaan lähettämien maanviljelijöitten rakentamia 
taloja näki matkan varrella. Niissä ei enää asunut ketään.

Naantalin tarinan Onni
viettää kissanpäiviä. Pääsee aamuisin kä-
velylle. Ei tosin niin kuin alueen koirat 
kilometrin lenkille, vaan itse valitsemal-
leen sinne tänne johtavalle kissanpolulle, 
autojen kylkiä kierrellen omalla pihalla. 
Sopivasti voi raapia pihapuita tai kiivetä 
niiden ensimmäisille oksille, kun isäntä 
ei salli mennä ylemmäksi. Joskus onnis-
taa, kun huolimattomalta jää ovi raolleen 
tai valjaiden lukko aukeaa. Se oli kesällä 

menoa. Sai olla pari tuntia metsänpoi-
kana. Nyt riittää vähän lumikinosten 
haistelu ja vauhdilla kotiin. Huippu-
na sattui taannoin, että ulos mentäes-
sä seinän viereen oli erehtynyt myyrä. 
Hyppy, haukkaus ja juhla-aterialle. Jät-
teeksi jäi vain vähän sisuksia. Iltapuo-
lella täytyi sitten karvat kakoa matolle. 
Että sillä lailla.

ONNIN ISÄNTÄ JARMO

Komea loppusilaus Tobrukin matkalla. Aavikon ratsastajat.

Brittijoukkojen viimeiset leposijat olivat 
tämän portin takana eikä salpaa saatu 
yrittämälläkään auki.

persoonakohtaisessa kivessä luki kaatuneen 
nimen ja iän ohella rykmentti, sotilasarvo, 
aselaji sekä sotilaan omaisen viimeterveh-
dys, joista tavallisin: ”Kunnes kohtaamme 
jälleen!” Siinä he lepäsivät vieraan maan 
hiekassa rintarinnan, rivimiehet ja upseerit, 
valkoiset ja värilliset, muslimit ja kristityt, 
hindut ja juutalaiset.

Yksilöidyn kuvan ottoa varten oli pak-
ko könytä viimeisiä leposijoja ympäröivän 
luonnonkivistä kootun kiviaidan yli. Hau-
tuumaan jyhkeä portti oli nimittäin lukos-
sa. Omaisia ja muita asiasta kiinnostuneita 
kehotettiin englanniksi ynnä parilla muulla 
kielellä menemään sinne ja sinne sekä kään-
tymään paikallisen portinvartijan puoleen. 
Mitenkähän se olisi onnistunut arabian kiel-
tä osaamattomalta ja Tobrukia tuntematto-
malta! Ei meiltä ainakaan.

Emme kursailleet. Kiipesimme aidan yli 
brittikaatuneita kunnioittamaan.

Loppusilaus

Kotikaupunkiimme Benghaziin palailtiin sa-
maa tietä kuin tullessa. Mitä nyt pari kertaa 
pysähdyttiin tärppipaikoissa, joissa tiedettiin 
salakauppiaan yrittävän myydä maanviljely-
tuotteitaan mm kurkkuja, tomaatteja, viiku-
noita. Libyassa yksityisyrittäminen oli lailla 
jyrkästi kielletty.

Ja sitten odottamatta! Aavikolla seisoi 
viivasuorassa rivissä noin tusinan verran 
entisaikojen komeasti koristeltua ratsuk-
koa ohjastajineen. Asianharrastajiako vaiko 
johonkin kilpailuun valmistautujia? Sekä 
täysveriset arabialaisoriit että isäntänsä satu-
lassa olivat juhla-asuisia. Kulta kimmelsi ja 
jalustimet hohtivat purppuraa niin satulan 
kuin ohjastenkin koristeissa.  Palavasilmäiset 
mustaviiksimiehet istuivat pitkässä hupulli-
sessa viitassa selvästi tietoisena herättämäs-
tään huomiosta. Ja ne hevoset! Ne teputtivat 
paikallaan, mutta olivat silti täyshallinnassa. 
Yhtäkkiä isännät painoivat kannukset rat-
sujensa kylkiin. Hepat syöksyivät kuin kaa-
suhanansa avannut lentokone kiitoradalla 
eteenpäin.  Ratsukoiden spurttia saatteli val-
tava pölylaahus. Me hurrasimme: Bravo!  

Komea loppusilaus Tobrukin reissulle!

”Kunnes kohtaamme jälleen!” 
22-vuotiaan brittisotilaan äidin 
viime tervehdys pojalleen.

Liittoutuneitten joukoissa oli palvellut 
myös tsekkiläissyntyisiä sotilaita.
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J o muutaman vuoden ajan olemme teh-
neet viikon mittaisen reissun vaunulla 
Simoon. Matka on ajoittunut joulukuun 

    alkuun, itsenäisyyspäivän tienoille. 
Niinpä myös joulukuussa 2022 isäntä 

pakkasi rouvan autoon ja suuntasi auton 
nokan kohti pohjoista. Matkaan lähdimme 
heti torstaina molempien saatuamme työm-
me tehtyä. 

Kempeleen kautta Hopeaperään

Yhden pysähdykseen taktiikalla ajoimme 
suoraan Kempeleeseen Best Caravanin park-
kiin.

Matkaa täältä etelästä kohteeseen tuli 534 
kilometriä. Siinä kyllä rouvan selkä tiesi is-
tuneensa. Hieman jäykkänä, kankeana ja 
väsyneinä siirryimme ilman sen enempiä 
turhia liikkeitä suoraan vaunuun ja nukku-

maan. Paikallisen Hankkijan tai niin kuin 
paikalliset sanovat Hommoojan, piha tarjo-
si, ikävä kyllä, oivallisen paikan paikalliselle 
nuorisolle harjoitella autolla sudittamista ja 
liirailua. Rouva ajatteli ensin, että jollei tuo 
autolla kaahailu kohta lopu, voi seuraavasta 
päivästä tulla isännälle erittäin huono. Rouva 
kun ei ole parhaimmillaan väsyneenä ja huo-
nosti nukkuneena. Pelko oli kuitenkin turha, 
sillä sen verran ajomatka sekä pitkä istumi-
nen olivat tehneet tehtävänsä, ettei viiden 
minuutin jälkeen rouva enää tiennyt oliko 
pihalla auto vai ehkä kenties hävittäjä. 

Aamukahvien jälkeen olikin vuorossa ruo-
kaostoksilla käynti Zeppelinissä sijaitsevassa 
kaupassa. Jääkaapin tankkauksen jälkeen 
matka jatkui Simoon ja Hopeaperään. Mat-
ka tuntui naurettavan lyhyeltä edellisen päi-
vän istumisen jälkeen. 

SFC Hopeaperä oli pohjoisenmatkam-
me tukikohta. Tällä kertaa asuttuja vaunuja 
oli sentään muutama. Edellisenä vuonna 
olimme paikalla ihan kahdestaan. Illalla 
päätimme mennä tavoillemme uskollisina 
laavulle, joka sijaitsi alueen laidalla. Mukaan 

ajatuksen, että ajaisimme käymään Kalixissa. 
Meille paikka oli entuudestaan tuttu, olim-
mehan käyneet siellä jo monta kertaa aikai-
semminkin. Ajatuksena oli käydä Norrkust 
Caravanin liikkeessä, joka netin mukaan oli 
auki ihan kello kahteen saakka, no eipä ollut. 
Mitään lappuakaan ei ovessa ollut, joka olisi 
ilmoittanut poikkeavan aukioloajan. Hie-
man harmitti. Kun kerran olimme Kalixiin 
saakka ajaneet, päätimme ajella kylää ristiin 
rastiin. Eräässä sisustusliikkeessä isäntä teki 
mielenkiintoisen havainnon. Kaikki paikalli-
set olivat pukeutuneen mustaan tikkitakkiin. 
Kerrankin isäntä oli onnellinen, kun kaik-
kien mustien takkien joukosta oma rouva oli 
helppo löytää, tämä kun oli vaaleanharmaa-
seen takkiin pukeutunut. Kalix oli nyt nähty. 
Ajelimme takaisin Haaparantaan. Viimeisek-
si menimme ruokakauppaan, täydennystä 
hakemaan. Paikallinen ICA tarjosi rouvan 
herkälle vatsalle hyllymetreittäin valikoimaa. 
Takapenkki täynnä ostoskasseja, suuntasim-
me takaisin Simoon. Illalla oli alueella tarjol-
la sauna. Eipä ollut ruuhkaa saunan lauteilla, 
mutta yksin ei tarvinnut kuitenkaan saunoa. 
Saunan välittömässä läheisyydessä on alueen 
mutteri. Mutteri on paikka, missä alueella 
olevat voivat kokoontua, pelaillen ja laules-
kellen karaokea. Sinne menimme mekin. 
Hetken ajan siellä istuskelimme ja juttelim-
me muiden kanssa, mutta aika pian silmissä 
alkoi painaa päivän retki ja ostoshetket. Sän-
ky kutsui.

Karstulassa. Saavuttuamme paikalle ei pai-
kalla ollut ketään, niinpä vanhan tavan mu-
kaisesti laitoimme vaunun paikalleen ja val-
mistauduimme käymään kylillä katsomassa, 
oliko kesän jälkeen tapahtunut suuria muu-
toksia, no eipä ollut kylä muuttunut juuri-
kaan suuntaan eikä toiseen. Vaunulle pala-
tessamme olikin jo ruoka-aika. Saatuamme 
vatsamme täyteen, oli kello jo niin paljon, 

että keilahallilla olisi henkilökunta paikalla. 
Kävimme ilmoittautumassa ja vaihtamassa 
kuulumiset. Olimme ainoat alueella, joten 
sauna päälle ja altaaseen. Pulikoidessa ja sau-
noessa aika kuluikin kuin siivillä. Aamulla 
kyllä tiesi uineensa, lihakset, jotka olivat jo 
päässeet unohtumaan, ilmoittivat vahvasti 
olemassa olostaan. Seuraava päivä vietettiin 
juhlien Suomen itsenäisyyspäivää. 

SE PERINTEINEN
Joulukuun reissu

TEKSTI JA KUVAT: KIRSI NAAKKA

pakkasimme lampaantaljat, eväät ja juomat. 
Kylläpä tuntui mukavalle katsella nuotiossa 
leimuavaa tulta ja katsella pimeyteen kohti 
Simojokea. Edellisenä vuonna pakkasta oli 
kaksikymmentä astetta enemmän kuin nyt. 
Silloin ei rouvalla meinannut enää huumori 
riittää, kun avattu juoma muutti olomuo-
tonsa nestemäisestä kiinteäksi ja peltipurkki 
tarttui huuliin kiinni. 

Pidämme kovasti tuosta rauhallisesta 
alueesta ja sen luonnon kauniista sijainnis-

ta. Täällä oikein tunsi, kuinka akku latautui, 
kovastikin rankan vuoden jälkeen. Oli hyvä 
olla ja hengittää.

Piipahdus Ruotsiin

Seuraavana aamuna lähdimme Ruotsin 
puolelle, niin kuin perinteisiin kuului. Haa-
parannassa olimme jälleen kerran hyvissä 
ajoin. Saimme kierrellä kaupoissa rauhassa 
ilman suuria ihmismassoja. Isäntä sai sitten 

Matka jatkuu

Aamu alkoi hitaasti aamiaisella ja kävelyllä 
Simojoen rantaa pitkin. Kyllä olikin kau-
nista. Vielä viimeiset henkäykset tätä ilmaa 
keuhkoihin sekä yritys tallentaa näkymät 
sidekalvoille, oli aika lähteä ajelemaan alas-
päin. 

Edellisistä vuosista poiketen päätimme 
ajella rannikkoa pitkin alaspäin. Lopulta 
päädyimme Raaheen ja Lohenpyrstöön. Ei 
ruuhkaa täälläkään. Muutamia asuttuja vau-
nuja, kahta ihmistä lukuun ottamatta, emme 
muita juuri nähneet. Alueen alkuosaan juuri 
valmistunut huoltorakennus tarjosi hienot 
tilat. Kävimme ajelulla Raahen vanhassa 
osassa, ihastelemassa jouluvaloja sekä vanho-
ja taloja. 

Hyvin nukutun yön jälkeen oli jälleen 
energinen olo ja suunnaksi otimme meille 
tutumpaakin tutumman Wanhat Wehkeet 

Matka alkaa.

Hopeaperän tunnus.

Hopeaperän  
laavu.

Hopeaperän silta.

Simojoki.

Suomen ja Ruotsin raja.
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E telän talvehtijan taival alkoi meidän 
osaltamme vuoden 2004 joulukuussa, 
jolloin lähdimme ensimmäiselle mat-

kalle.
Tämä talvimatka alkoi 19.10.2022 Vuo-

saaren satamasta. Satamassa tavattiin minun 
sisareni Nina, joka on matkassa mukana 
omalla matkailuautollaan. Meitä karavaan-
areita oli paljon, olihan kysymyksessä kara-
vaanarien keskiviikkolähtö. Juttuseuraa oli 
laivalla ja matka meni rattoisasti.

Reitti oli suunniteltu siten, että jokaisessa 
yöpymispaikassa olisi ravintola. Toinen oli 
vältellä Saksan ruuhkaista A1 tietä. Saksassa 
suosimme Autohof-ketjun paikkoja. Rans-
kassa ravintoloiden perustamista rekkapar-
keista testasimme Mulhousen Air de Porte 

Ostoksille

Isäntä oli päättänyt puristaa rouvasta ostos-
halut ulos ja niinpä rouva löysi itsensä Tuu-
rista. Vaunu paikoilleen Onnelan karavaa-
nialueella ja ei kun ostoksille. Olimmehan 
toki käyneet Tuurissa ennenkin, mutta ihan 
jokaista putiikkia ei ole kierretty. Nyt kier-
rettiin, ihan jokainen, jopa kirpputorikin, 
joka oli kyläkaupalta muutaman kilometrin 
päässä. Toki löytyihän sitä tarpeellista ja vä-
hän tarpeetontakin matkaan mukaan, mutta 
voi ihme, että rouva sai tarpeekseen ostok-
silla olosta. 

Viikon loma häämötti jo loppuaan, jo-
ten lähemmäksi kotia oli lähdettävä. Vielä 
isännän oli varmistettava, ettei ensi vuodelle 
jäänyt rouvalle ostohaluja, niinpä rouva löysi 
jälleen itsenä Lempäälän Ideaparkista. Best 
Parkin matkaparkki Lempäälässä osoittautui 
erittäin kelvolliseksi ja helppokäyttöiseksi 
yhden yön parkiksi. Kävellen oli Ideapark-
kiin helppo mennä. Rouva oli jo saanut tar-
peekseen, eikä mielenkiinto riittänyt enää 
joka kauppaa käydä katselemassa. 

Seuraava aamun jo vaihtuessa aamupäi-
vään matkamme jatkui kotiinpäin. Totta kai 
isäntä oli kaivellut netin ihmeellistä maail-
maa ja löytänyt Hämeenlinnan joulumark-
kinat. Viikonlopun tukikohdaksi valikoitui 
Tilkunpelto. Runsaan lumen tulon vuoksi 
oli alueelle hieman haastavaa mennä. Kujat 
olivat kapeat ja paikat vielä kapeammat vau-
nulle ja autolle. Matkailuautolla olisi paikal-
le varmasti helpostikin päässyt, mutta vaikka 
meidän yhdistelmä ei pitkä olekaan, sai isän-
tä taivutella matkayhdistelmää paikalleen. 
Lunta tuli ja sitä sitten tuli, niin että rouvalla 
alkoi jo kauhu hiipiä paidan alle, että pääsisi-
kö täältä kotiin ennen kevättä. 

Hyvin pääsi. Kotona olikin valtava urakka 
tavaroiden purkamisen ja vaunun tyhjentä-
misen kanssa. Tänä vuonna teemme saman 
reissun, samaan aikaan uudelleen, mikäli 
tähdet ovat kohdallaan. 

Raahen tori.

Keskisen linna.

Matkalla Tilkunpeltoon.

Tilkunpelto.

Keskisen laavu.

Talvehtija etelässä
TEKSTI JA KUVAT: KAJ NYYSSÖNEN

d’Alsace rastaria, sieltä saa juotavaksi hyvää 
vettä ja lämmitetyn Paninin. Espanjassa suo-
simme huoltoasemien yhteydessä olevia 24 h 
parkkeja.

Reitti oli karkeasti seuraavanlainen. Tra-
vemünde – Hannover – Dortmund – Köln 
– Freiburg – Mulhouse (F) – Montlucon 
– Bordeaux – San Sebastian (E) – Burgos 
– Salamanca – Sevilla – Vila Real de Santo 
Antonio (P) matkaa kertyi auton mittariin 
3249 km kotiovelta Espoosta. Keskiarvo päi-
vämatkalle on 320 km, lyhin päivämatka 22 
km ja pisin 447 km.

VRS Antonion rajakaupunki Guadia-
na-joen rannalla toisella puolella jokea on 
Espanjan kaupunki nimeltään Ayamonte, 
jonne laiva tulee ihan keskustaan. Viivyimme 
tässä kaupungissa viisi päivää. Olimme par-
kissa satamassa kunnallisessa matkaparkissa, 
jossa vuorokausi maksaa 5 €. Palvelut ovat 
kemssantyhjennys, vesitys, roskien käsittely, 
ilmainen WiFi ja sähköä saa ostaa. Tämä on 

mukava kaupunki kävellä ja naapurimaahan 
pääsee vuorolaivalla á 2 € per suunta hinta 
on “noin”.

Olhão

Tämä on meidän pääkohde Portugalissa ja 
cämppäri on meille kuin “kausipaikka”, johon 
tulemme vuosittain. Ensimmäisen käynnin 

syy oli kertomus tästä paikasta Caravaan-leh-
dessä vuonna 2003, joten päätimme mennä 
katsomaan sitä. Toinen käytännön syy on kä-
tevät liikenneyhteydet. Faron kansainväliselle 
lentokentälle on matkaa 10 km, jonne me-
nemme 10.12.2022 lentääksemme Suomeen. 
Palaamme takaisin tänne 5.2.2023. Tämä on 
vuotuinen matka, auton saa jättää alueelle 
hintaan 3,96 € / vuorokausi.

Vuosaaren satamassa ajoimme 
laivaan vasta virallisen lähtö-
ajan jälkeen.

Jokilaivako on uinut Frankfurtin 
lentokentälle. Tarkempi tutkimus 
Googlemaps avulla selvitti, että tuo 
rakennus on Frankfurtin lentokentän 
kaukoliikenteen rakennus.

Rastplatz Baden Baden ulkoa nähtynä.

Kunta omistaa VRSA matkaparkin.
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ALOITA MATKASI 
MEILTÄ!

Huippuvalikoima uusia ja käytettyjä matkailuajoneuvoja
alan parhaimmilta merkeiltä!

Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme 24/7!
Valikoimassamme yli 7000 tuotetta.

Huolla ajoneuvosi meillä! ProCaravanin huolto huoltaa ja 
varustelee ajoneuvosi ammattitaitoisesti.

Varaosat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä! Tarjoamme 
varaosat edustamiemme merkkien lisäksi mm. Itineoon ja 
Rimoriin.

LAHTI
Pasaasi 3

15700 Lahti

NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

Tunti ennen auringon laskua kun varjot 
ovat pitkät.

Olhão S.B.S.I. Campismo on ns. kolmen 
tähden leirintäalue, noin kilometrin pitui-
nen, jossa on leveät päällystetyt kadut, noin 
kymmenen huoltorakennusta, iso ravintola 
Bancario, kauppa, joka kuuluu valtakun-
nalliseen Amanhecer kauppaketjuun ja hin-
natkin on samat kuin suuressa kauppaket-
jun myymälässä ja sen vieressä pieni kioski, 
jonka terassilla voi nauttia pikkusyötäviä ja 
juomia.

Mutta se tunnelma mikä täällä vallitsee. 
Useimmat tervehtivät eikä täällä kukaan 
kysy mitä teit työelämässä, kaikki ovat vaan 
ihan tavallisia karavaanareita – paitsi, että me 
kaikki olemme tulleet tänne etelään katso-
maan Portugalin suurinta nähtävyyttä – au-
rinkoa, ja talvella pidempää päivää.

Siskoni Nina jää tänne siksi ajaksi, kun me 
teemme matkan Suomen kautta Indonesiaan 
Balin saarelle. Ei hänelle tule aika pitkäksi, 
sillä täällä on hyvää kansainvälistä seuraa, 
joiden kanssa voi käydä syömässä, retkeillä 
tai käydä kaupoilla vanhassa kaupungissa. 
Cämppärin vierestä kulkee rautatie, jolla ei 
liikennöidä yöllä. Radan toisella puolella 
alkaa Ria Formosa- luonnonsuojelualue hie-
nojen hiekkarantojen kera. Olhãon asemalta 
pääsee matkaamaan eläkeläisalennuksel-

la länteen Lagosiin ja itään Vila Real de 
Santo Antonioon. Muutamat junat ajavat 
Lissaboniin asti, niin että jos haluaa kovas-
ti säästää, voi mennä Olhãosta Lissaboniin 
junalla ja lentää sieltä sitten johonkin.

Kevätkaudella jatkamme oloamme täällä 
leirintäalueella siihen asti, että yötkin ke-
väällä lämpiää, niin ettemme tarvitse sähköä 
lämmittämään autoa. Tämä on tapahtunut 
normaalisti helmikuun puolivälin ja maa-
liskuun alun välissä. Jäämme kiertelemään 
Algarveen Portugalin eteläisintä lääniä, kun-
nes on aika lähteä paluumatkalle Suomeen. 
Paluumatkalle varataan muutamia päiviä 
joihinkin kohteisiin tutustumista varten, 
sillä se on keväällä paljon mukavampi tehdä 
kuin syksyllä.

Tämä on meidän 17. talvi etelässä. Kak-
si talvea on jäänyt väliin eli 2005–2006 ja 
2007–2008 talvet.

Ninalle tämä on kolmas talvi etelässä. 

Nina  
Vila Real de 

Santo Antonio 
perustajan 

1773 kanssa 
samassa 
kuvassa.

Umpikuja 
Olhaossa.

Travemünden valot, laiva on juuri aloittanut kääntymään 180 astetta, että pääsee 
perä edellä laituriin.

Satamassa.

Nina otti komeasta 
pensaasta kuvan Olhaon 
pääkadun varresta.
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J älleen on testailtu uutta vetoautoa. Täl-
lä erää kyseessä on Suzuki Grand Vitara 
1.9 DDiS vuodelta 2008. Kyseessähän 

on tuollainen peruscitymaasturi. Pahimmat 
kilpailijat taitaa olla Hondan CR-V ja Toyo-
tan Rav4? Suzuki eroaa näistä kahdesta neli-
vedon osalta. Suzuki on varustettu jatkuvalla 
nelivedolla ja voit myös valita erillistä hidasta 
ja nopeaa aluetta nelivedolle. Varsinkin tuo 
hidas neliveto on vetohommissa erittäin hy-

vä, kun hinkuttelee vaunua paikalleen niin 
pitää mennä hitaasti. Aikaisempiin Grand 
Vitara malleihin Suzuki on päivittänyt alus-
tan uusiksi. Ennen siellä oli oma runko, eril-
lisjousitettu keula ja jäykkä taka-akseli. Nyt 
runko puuttuu ja auto on erillisjousitettu 
myös takaa. Tämän huomaa varsinkin ajos-
sa. Tämä on huomattavasti mukavampi peli 
ajella maantiellä kuin edellinen korimalli, 
joka siis itsellä on ollut normiversiona ja jät-

ti XL-7 versiona. Tuoreempi malli on myös 
hiljaisempi. Vanhemmassa mallissa käytet-
tiin Mazdan tai PSA tekemään 2-litraista di-
eseliä, missä oli 110 hv. Tässä tuoreemmassa 
on Renaultin tekemä 1.9 litrainen turbodie-
sel. Tehoakin on hieman enemmän, eli 129 
hv. Tämä kyseinen yksilö on ilmeisesti vie-
lä lastutettu tai näin ainakin myyjä puheli. 
Tehoa pitäisi olla n.160 hv. No mitä autolla 
ajeli, niin tehosta ei kyllä pulaa ollut. Kulki 

TEKSTI JA KUVAT: KIMMO RUOHO

Täydellistä
VETOAUTOA 

METSÄSTÄMÄSSÄ

Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS
• Valmistusvuosi 2008

• Teho 110 hv

• Vääntö 300 Nm

• Vetokyky 750/2000 kg

• Kulutus maantiellä n. 7 litraa,  
 kaupungissa n. 9 litraa.

• Omamassa 1660 kg

• Kokonaismassa 2070 kg

kyllä erittäin iloiseen ja meni myös yllättävän 
pienellä. Tämän Rellun moottorin ongelma-
na on vaan melkoinen öljyn kulutus. Vahva 
suositus välttää kyseistä moottoria, vaikka 
muutoin moottorissa oli hyvät ominaisuu-
det. Se väänsi aivan alhaalta, mitä edellinen 
korimalli ei tehnyt edes lastutettuna.

Totta kai kun kyseessä on nelivetoinen au-
to, niin minähän menen niillä aina metsään 
möyrimään. Suzuki on aina tehnyt kohtuu-
hyviä pelejä maaston puolelle. Mutta tämä 
tuoreempi kori on kyllä melkoinen poh-
janoteeraus. Oli nimittäin todella vaikeaa 
etenemistä. Tuli myös itselle yllätyksenä, että 
vaikka auto on vuosimallia 2008 niin siinä ei 
ole minkäänlaista luistonestoa/ajovakautus-
ta. Tosin mitä kuulin, niin ilmeisesti sellaisen 
on saanut siihen? Sen tunnistaa kojelaudan 
keskiosan alalaidasta. Jos siinä on tyhjä paik-
ka oikealla alhaalla, niin autossa ei ole luis-
tonestoa. Jos siinä on nappi, niin autossa on 
luistonesto. Tuo luistoneston puuttuminen 
tulee hyvin esille maaston puolelta. Koska 
tässä autossa ei todellakaan ole maasto-omi-
naisuuksia niin ollaan sen suhteen lähennyt-
ty juurikin Rav4 ja CR-V kaltaisia citykikot-
timia. Joustot on aivan naurettavat ja maava-
raa ei todellakaan löydy. Noh. Ei tätä mallia 
kyllä alun perin maastoon ole suunniteltu. 
Vanhemman ja tuoreemman korimallin vä-
lillä on vaan melkoinen ero maastokyvyssä. 

No minkälainen auto tämä on vetää? No 
aivan hirveä. Tiedätkö sen tunteen, kun vau-
nu vie autoa? Tällä autolla on juuri se tunne 
aivan koko ajan läsnä. Vaikka Suzuki ei ole 
vaunua kevyempi, niin se on aivan hirveä 

vetää. En tiedä onko ongelmana tuo veto-
koukun sijainti? Se nimittäin tulee melkoi-
sesti takapäästä yli. Reilu puolisen metriä. 
Itse ainakin havainnut, että mitä pidemmällä 
koukku on taka-akselista niin yleensä sen 
surkeampi vetoauto on. Tuo perä on vaunun 
kanssa todella levoton. Siihen auttoi hieman, 
kun laittoi takarenkaisiin reilusti ylipainetta. 
Mutta ongelma säilyi kyllä. Vaunu tulee kyllä 
perässä ihan iloiseen ja mäkisillä osuuksilla 
ei tarvitse vaihteita vaihdella. Leirintäalueil-
la vaunu on myös todella helppo peruutella 
paikalleen, kun voi käyttää hidasta aluetta. 
Ei kytkin paljon käryä. Vaunu perässä ku-
lutus huitelee siellä 11-12 l/100 km nur-
killa. Se taitaa olla aika normi kulutus. Ei 
mikään erityisen pieni kulutus, mutta ei se 
kovin suurikaan ole. Siitä mielenkiintoista, 
että tällä tuli vedettyä myös autotraileria au-
ton kera. Siinä ei ollut mitään samanlaisia 
veto-ongelmia kuin vaunun kanssa. Tuoko 
asuntovaunu perään jotain ilmapyörrettä, 
joka saa perän vispaamaan vai mikä ongel-
man aiheuttaa? Nimittäin autotrailerissa oli 
kuormaakin enemmän mitä vaunu painaa. 
Hyvin omituista.

Mutta tämä on kyllä automalli mitä ei to-
dellakaan kannata ostaa, jos vaunua vetää. 
Mikään erityisen tilava Suzuki ei ole myös-
kään. Itse mahduin kyllä ok takapenkeille 
ja on se konttikin ehkä hieman isompi kuin 
edellisessä korimallissa, mutta kyllä CR-V 
paremmat tilat tarjoaa. Tuo 1.9 diesel on 
myös moottori, mitä et halua autoosi. Se on 
tunnettu öljyn syömisestä ja on aivan nor-
maalia, että öljyä kuluu 1 l/1000 km. On-

neksi tuohon ei mene kovin kallista öljyä ja 
kun se syö sitä noinkin paljon niin en tiedä 
tarviiko tähän automalliin kuinka tiheästi 
edes öljyjä vaihdella, kun ne kerkiää 5000 
km matkalla jo vaihtua uusiin. Jos tällaisen 
nyt välttämättä haluaa, niin ehdottomasti 
bensamalli ja siinäkin kannattaa ottaa mi-
nimissään se 2.5-litrainen moottori. Mitä 
lueskellut niin se 2-litrainen on melkoinen 
nuhapumppu. Tähän on saatavilla myös 
3.2-litrainen kone missä on n. 230 hv. Sitä 
olisi mielenkiintoista kokeilla. 
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TEKSTI: ARMI YLIKORPI  KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTOKuulumisia Helsingin yhdistyksestäKuulumisia Helsingin yhdistyksestä

Glögitilaisuus päätti vuoden 2022

Vuoden 2022 päättäjäiset eli glögitilaisuus 
järjestettiin toimistolla 13.12.2022.

Tarjoiluihin oli tänäkin vuonna lisätty pe-
rinteisten joulutorttujen lisäksi piparkakku-
talo. Tilaisuuteen saapuneet saivat mukaan-
sa pienet joululahjat, jonka lisäksi kaikkien 
osallistuneiden kesken arvottiin Helsingin 
yhdistyksen puheenjohtaja Kim Saarikosken 
ja toimintatoimikunnan puheenjohtaja Timo 
Ahon toimesta neljä tavarapalkintoa. Palkin-
not oli saatu lahjoituksina Tea Anderssonilta, 
Viveka Laineelta ja Nina Nyyssöseltä.

Jäsenlehteemme usein matkajuttuja kir-
joittava Heljä Kervinen esitteli tilaisuudessa 
uusinta kirjaansa, Autolla Aasiassa. Kirjaesit-
telyn yhteydessä saimme kuulla mielenkiin-
toisia matkakertomuksia, niin Heljän kuin 
muidenkin suusta.

aikaa, harrastuksemme ja sitä pyörittävät 
henkilöt vaihtuneet. Jokainen vuosi tuo mu-
kanaan uusia haasteita ja käännämme koko 
ajan uusi lehtiä historiankirjaan uusille lu-
vuille- joku kirjoittaa jotain päivänä viimei-
sen luvun ja sulkee kirjan. 

Tulevat tapahtumat kalenterissa

Yhdistyksen vuoden 2023 hallitus ja vuoden 
2023 toimintatoimikunta aloittivat tämän 
vuoden toiminnan suunnittelun jo viime 
vuoden puolella pidetyissä järjestäytymisko-
kouksissaan.

Toimintatoimikunta päätti järjestäyty-
miskokouksessaan 22.11.2022 kuluvana 
vuonna järjestettävistä tapahtumista. Suuria 
treffejä ei tänä vuonna ole tarkoitus järjestää. 

Kauden aloitti tutustumiskäynti eduskun-
nassa, josta juttua muualla tässä lehdessä. 

Toimikunta on haastanut muutaman yh-
distyksen mukaan Messilän maaliskuisille 
Pilkkitreffeille ja tätä kirjoittaessa tiedämme, 
että SF-Caravan Nurmijärvi ry on ottanut 
haasteen vastaan. Nurmijärveläisillä on vii-
me vuoden joukkuekisan voitto puolustet-
tavanaan.

Tapahtumakalenteri löytyy yhdistyksen 
kotisivuilta, tapahtumista on lisäksi tietoa 
yhdistyksen Facebook-sivulla SFC-Helsinki 
ja liiton tapahtumakalenterissa.  

Pysähtyneet Vankkurit
Erkki Johannes

Sarlin
SF-C 21708
s. 7.2.1946 
k. 14.1.2023

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Helsinki ry

Yhteistyö 25 vuotta

SF- Caravan Espoo ry:n ja SF- Caravan Hel-
sinki ry:n yhteistyösopimus allekirjoitettiin 
3.3.1998.

Yhteistyöneuvotteluita käytiin ennen sopi-
muksen allekirjoittamista virallisesti SF-Ca-
ravan ry:n syysliittokokouksen yhteydessä 
Aulangolla 18.11.1997.

Neuvottelemassa olivat espoolaisista Mark-
ku Wettenhovi, Juha Rakkola ja Jarkko Jakso-

Hallitus 2023, seisomassa  
vas Dag Lindholm, Johanna Pihlajamäki, 
Anne En, Kim Saarikoski, Armi Ylikorpi. 
Istumassa vas Veijo Rahikainen,  
Ari Kettunen, Göran Wolff.  
Kuvasta puuttuu Tero Toivonen.

Toimikunta 2023, seisomassa vas Timo Aho, Armi Ylikorpi, Päivi Sippola, Tapio Lehti-
nen, istumassa vas Tero Toivonen, Ari Kettunen, Göran Wolff.

la ja helsinkiläisistä Toivo Katavisto, Johannes 
Ahjoniemi, Timo Ryynänen ja Pirkko Paa-
nanen. Espoolaiset tarvitsivat kokoustiloja, 
arkistotilaa sekä myös Helsingin yhdistyksen 
toimiston tarjoamia palveluja. Helsingin yh-
distyksen silloinen johtokunta hyväksyi neu-
vottelumuistion kokouksessaan 14.1.1998.

Yhdistykset alkoivat järjestämään treffejä 
yhdessä, joista tähän mennessä suurimmat 
ovat olleet Pohjoismaiset karavaanipäivät 
vuonna 2001 Leppävaarassa Espoossa. Yh-

teisen jäsenlehden julkaiseminen aloitettiin 
vuonna 2000.

Yhteistyön 20-vuotisjuhlaa vietettiin In-
tiankadulla ”Avointen ovien” merkeissä 
7.3.2018. Tilaisuus keräsi paikalle kaiken 
kaikkiaan 39 henkilöä ja toimistolla olikin 
ajoittain tungoksen tuntua.

Tilaisuuteen saapuneille jaettiin lisäksi 
pois lähtiessä matkamuistoiksi asianmukai-
sesti merkityt vadit sisältöineen.

Yhteistyön alettua on kulunut paljon 

Glögi-
tilaisuudessa 

oli tarjolla 
herkkuja.

Glögitilaisuudessa  
syötiin myös piparkakkutalo.

Karavaanareita  
kokoontui  
toimistolle joulu-
kuiseen glögi-
tilaisuuteen.

Kim Saarikoski 
ja Timo Aho 
arpoivat glögi-
tilaisuuteen 
osallistunei-
den kesken 
neljä tavara-
palkintoa.

Päivi ja Risto Sippola  
joulukuisessa glögitilaisuudessa.

Glögitilaisuuteen  
osallistuneet saivat  
matkaana pienet  
joululahjat. Ajoharjoittelutapahtumaa ei 

järjestetä kuluvan vuoden keväällä
Ajoharjoittelutapahtumaa ei erilaisten pääl-
lekkäisyyksien vuoksi voida järjestää tänä 
keväänä. 

Toimintatoimikuntamme selvittää, voi-
daanko tapahtuma järjestää esimerkiksi syk-
syllä. Asiasta tiedotetaan seuraavassa jäsen-
lehdessä.  
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Lasten Oma
sivu

❆ ❄❅
❆ ❄

❄ ❅

❅
❄

❆
❆

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

  RINTA-JOUPPI.COM

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja  
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja koko kansalle.  

Helpot ja nopeat kaupat onnistuu myymälässä tai verkossa!

MATKAILE SUOMEN
KAUNIISSA MAISEMISSA

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA



TREFFI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
2023

HUOM! Peruutukset mahdollisia. 

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

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

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

KATTAVA  KATTAVA  
VALIKOIMA KATSASTUS-VALIKOIMA KATSASTUS-

VAPAITA VAUNUJAVAPAITA VAUNUJA

POKSI, KULKURI, POKSI, KULKURI, 
 RESPO RESPO

MITEN SINÄ AIOT LOMAILLA TÄNÄ KESÄNÄ? 
MEILLÄ ON SIIHEN RATKAISU!

TUTUSTU 
2023-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

LÖYDETÄÄN 
SINULLE  
SOPIVIN  

VAIHTOEHTO!

OLEMME  
MUKANA TURUN  

CARAVAN 
SHOWSSA!

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen 

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen 
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen 
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Jari Hakkarainen 

040 7660 362

KABE – Kodikas ympäri vuoden
Teemme todella paljon työtä kehittääksemme jatkuvasti matkailuvaunujamme ja 
autojamme, pysyäksemme aina kehityksen kärjessä ja jopa askeleen sen edellä. 
Haluamme tarjota sinulle kaikkein parasta KABEa – turvallisen ja huippulaadukka-
an matkailuvaunun tai auton, joka tuntuu ylelliseltä niin sisältä kuin ulkoa.  
Mallivuodelle 2023 KABE esittelee monta kiinnostavaa uutuutta, tule ja tutustu 
KABE:n uusiin matkailuvaunuihin ja autoihin. 

Tervetuloa kotiin omaan KABEen!

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

Kabe_180x130 mm 2023 Finska aug.indd   1Kabe_180x130 mm 2023 Finska aug.indd   1 2022-08-05   08:50:052022-08-05   08:50:05

Maaliskuu
3.–5.3. Pilkkitreffit, Messilä SF-C Helsinki
10.–12.3. Talvipäivät, Rairanta SF-C Matkailuautoilijat
11.3. Teatteripäivä SF-C Helsinki

Huhtikuu
6.–10.4. FICC Youth Rally, Hazerswoude, Hollanti
21.–23.4.  Caravan Show 2023, Turku
22.4. Vantaan yhdistyksen vuosikokous,  SF-C Vantaa
 Vantaan Talli
28.4. Vappu ja ohjelmaa sinkuille,  SF-C Vantaa
 Vantaan Talli

Toukokuu
6.5. Kevättalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
11.5. Äitienpäiväkahvit toimistolla SF-C Helsinki
19.–21.5. Hernerokkatreffit, Skeppars SF-C Itä-Uusimaa
20.5. SF-Caravan ry:n liittokokous, Lahti
23.5. Sääntömääräinen kevätkokous SF-C Helsinki 
27.5. Espoon yhdistyksen vuosikokous,  SF-C Espoo
 Ämmäsmäki

Kesäkuu
10.6. Kevätpetanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
16.–18.6. Lasten treffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
16.–18.6. 40v-juhlatreffit, Palvaanjärvi SF-C Kouvolan seutu
23.6.  Juhannus Pääkslahdessa Pääkslahden karavaanarit ry

Heinäkuu
5.–9.7. NCT 2023, Arendal, Norja

Elokuu
25.–27.8. Musiikkitreffit Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
26.8. Venetsialaiset Pääkslahdessa Pääkslahden  
  karavaanarit ry
29.8. Rannaltaongintakilpailu Uutelassa SF-C Helsinki

Syyskuu
9.9. Syyspetanque Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

Lokakuu
21.10. Syystalkoot Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
27.–29.10. Valojuhlat ja lasten Halloween,  SF-C Vantaa
 Vantaan Talli

Marraskuu
7.11.  Sääntömääräinen syyskokous ja
 Isänpäiväkahvit SF-C Helsinki

Joulukuu
2.12.  Puurojuhla Vantaan Tallilla SF-C Vantaa
12.12. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
31.12.  Uusivuosi Vantaan Tallilla SF-C Vantaa

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


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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403 

Joni Peltonen 
050 330 0470

• Tilattavissa yli 9000 tuotteen  
 valikoima! 
• Maksat tilauksesi 
 noudon yhteydessä.
•  Ei rahtimaksuja tilatuista  
 tuotteista.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan tarvike-
myymäläämme tai tilaa verkosta!

Ostamme matkailuautoja ja -vaunuja. Kysy lisää myyjiltämme!

2023 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi


