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Kaben 2020-mallistovuosi edustaa
teknologian ja designin huippua
Vuosikymmenien työmme vapaa-ajan liikkuvan asumisen ja lomanvieton puolesta huipentuu jälleen. Uusi matkailuvaunumallisto
kohtaa asiakkaidemme odotukset, toiveet ja tarpeet täydellisesti. Lapsiperheet, seniorit, harrastajat ja ammatinharjoittajat löytävät
itselleen parhaan ratkaisun viidestä matkailuvaunusarjasta, joissa on runsaat 1,7 miljoonaa eri valinnanmahdollisuutta.
Tervetuloa tutustumaan Kaben tähtiparaatiin Lahden Caravan-messuille ja jälleenmyyntiliikkeisiimme.

Hurmaava valkoinen etukeittiö

www.kabe.se/fi
Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy
• Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy

0300 472 370 www.helsinkicaravan.fi
(05) 311 9077 www.kouvolanvaunu.com
020 7881310 www.rintajouppi.fi

• Lappeenranta
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

J. Rinta-Jouppi Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy
K&K Kivinen Oy
J. Rinta-Jouppi Oy

020 7881340
(02) 274 9880
(09) 273 1707
(09) 25257500

www.rintajouppi.fi
www.lansivankkurit.com
www.kkkivinen.fi
www.rintajouppi.fi

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
LÖYDÄ UNELMAMALLISI MYYMÄLÖISSÄMME
Espoossa, Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa, Tervajoella,
Turussa, Jyväskylässä ja Raumalla.
Meiltä myös erityisesti matkailuajoneuvoille suunnitellut
huoltopalvelut ja varaosat.

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

RAUMA
Nortamonkatu 17
2 Rauma
26100
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307
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HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
Reino Talvitie
0400 122 148
reino.talvitie@hotmail.fi

040914

Sihteeri/jäsenkirjuri
Matkailu/mat.autoasiamies
Pasi Penttilä
134918
050 439 7377
pasi.penttila@lounea.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net

037867

Jäsen / Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 511 4180
jani.tamminen@autokeidas.fi
Jäsen / Hämyedustaja
Janne Tamminen
040 821 4429
janne.tamminen@mbnet.fi

39719

Lehtiyhteyshenkilöt
Reino Talvitie, Jani Tamminen
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

Tervetuloa
uudet jäsenet

Kaivojuhla.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K

esän vilkkain aika alkaa olla takana ja katseet käännetty tulevaan kauteen.
Uusia ideoita on saatu ja niitä pitäisi
seuloa hallituksen sisällä.
Majamäessä on vieraillut kuluneena
kesänä ns. ensikertalaisia ihan kiitettävästi, joilta olemme saaneet mieluista palautetta. Tuntuu että olemme
edes jossain onnistuneet, mistä on
hyvä jatkaa samoilla asioilla ja teemoilla.
Kaivojuhla saatiin vietyä läpi kunnialla, kiitos hyvän tiimin joka oli nimetty.
Kaikki hoitivat listaan nimetyn hommansa asianmukaisesti niinkuin pitääkin.
Kiitos kuuluu myös vierailijoille jotka olivat tulleet sankoin joukoin juhlistamaan perinteisin menoin vietettyä Majamäen Kaivojuhlaa joka oli 35.
kerta.

Reino Talvitie
Paikalla oli myös kutsuttuna henkilöitä jotka olivat vuonna 1984 hallituksessa ostamassa aluetta yhdistykselle, hyvät kaupat tekivät. Kiitos siitä.
Jätän palstatilaa hallituksen jäsenen Jarmon mietteille.
Hyvää syksyä toivotan lukijoille.
Terv. Reiska 040914

Majamäen näkymiä
■■Majamäki on, niin kuin monet muutkin sfc alueet Suomessa, eläköityvä paikka, alueen kantaväen keski- ikä vuosi vuodelta kohoaa. Uutta väkeä, nuorempaa karavaanaripolvea ei joukkoon kovin useasti
eksy. Majamäen vahvuudet alueena ovat
mm. luonnonläheisyys, rauhallisuus, siisteys, alueen vaihteleva pinnanmuoto ja läheiset puitteet erilaisiin vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Nämä ulkopuoliset aktiviteetit ovat tavoitettavissa etenkin
kesäaikaan kohtuu matkan päässä niin jalan, polkupyörällä kuin autollakin. Lapsia
varten alueella on uudehko, ajanmukainen ja turvallinen leikkikenttä. Läheinen
”Tuonelanvirta” ei sovellu pienten lasten
uimapaikaksi, mutta matalarantainen yleinen uimapaikka sijaitsee lyhyehkön automatkan päässä.

Eri caravan alueista kulkee sosiaalisessa
verkossa erilaisia tarinoita ja niitä pidetään
yllä kuka milläkin motiiveilla. Majamäki on saanut etenkin tänä kesänä monia
ensikertalaisia majoittujia alueelle. Tämä
on ilahduttava suuntaus alueellamme, sillä näin kävijät itse parhaiten saavat tuntuman alueeseen ja muodostavat itse täten
myös käsityksensä alueestamme. Ja mikä
parasta meille, tyytyväiset vierailijat vievät alueeltamme hyvää sanaa eteenpäin
ja siten mahdollistavat alueemme hyvän
maineen jatkumon majoituspaikkana tulevinakin aikoina.
Talkootyön merkitys alueellamme on,
monen muun alueen tavoin oleellinen,
jotta yhteiset tilat, rakenteet ja ympäristö
saadaan pysymään kunnossa ja ns. katseenkestävänä. Hyvänä näyttönä alueel-

lamme talkootyöstä oli menneen kevään
klapitalkoot. Niissä kukin läsnäollut, joita
oli ilahduttavan monilukuinen joukko, antoi oman panoksensa voimiensa mukaisesti. Talkootyöhän ei vaadi erityisosaamista,
työ on yleensä ajallisesti lyhytkestoista ja
määrältään kohtuullista. Talkootyön hyvänä puolena on yhteishengen kohottava
vaikutus alueella. Yksi yhteen vedettynä
tästä. Mitä enemmän alueella on yhteistä tekemistä, vaikkapa lyhytkestoistakin,
sitä parempi mahdollisuus on alueen porukkahengen hitsautumiseen.
Monella majoitusalueella, jossa on asuttu
samalla kantaporukalla joskus jopa vuosikymmeniä, tapaa ilmentyä ”kuppikuntaisuutta”, erilaista ”myrkynkeittoa ja mielensäpahoitusta”. Majamäki on pieni yhteisö, jonka toimintakultuuriin edellämainitut asiat eivät isommilta osiltaan kuulu. Alueemme henkii vieraanvaraisuutta
ja lämpöä, johon uuden tulijan on helppo
kietoutua ja nauttia majoittuessaan ajastaan Majamäessä.
Tervehtiminen liikenteessä toisen karavaanarin kohdatessa on vanha ja perinteinen tapa, niin kuin tervehtiminen
yleensäkin majoitusalueella. Isännän iloinen tervehdys alueelle tullessa ja hyvänmatka toivotus lähtiessä alueelta kuuluu
alueellamme yleissivistykseen, niin myös
alueen sisällä liikuttaessa toinen toisemme tervehtiminen. Muutama pieni sana
alueella kohdatessa antaa vierailijallekin
tervetulleen vaikutelman, tässä hämäläisessä ”small talkissa”, olemme Majamäessä hyviä.
Moni pieni asia, edellä kuvatuiden positiivisten seikkojen lisäksi, tekee Majamäestä ilman erittelyä, paikan jossa kannattaa tulla matkallaan poikkeamaan ja
viettämään aikaansa vaikkapa usemmankin päivän. Tervetuloa uudet ja jo useamman kerran käyneetkin Majamäkeen käypäläisiksi, ehkäpä jopa kausipaikkalaisiksi!
Jarmo Saretsalo, 119167

Kaivojuhla.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hei kaikille!

Hej alla!

T

V

ämän ilmestyessä kesä tekee loppuaan, toiid denna tidnings utkomst håller somvottavasti se on ollut antoisa.
maren på att vara förbi, hoppas den
Teimme toukokuun alussa yhteisen mathar varit givande.
ka Viroon ja Latviaan (siitä lisää toisaalla tässä
Vi gjorde i början på maj en gemensam
lehdessä).
resa till Estland och Lettland (av denna resa
Mielestäni matka oli oikein onnistunut, teimme
mera på tidningens sidor). I mitt tycke var resen vähän uudenlaisella konseptilla.
san mycket lyckad, vi gjorde den med ett förLähdimme matkaan Hangosta, siitä oltiin kahnyat koncept. Vi startade vår resa från Hanta mieltä, hyvää ja huonoa.
gö, där hade man delade åsikter, på gott och
Lisäksi olimme joka Camping-alueella kaksi
ont. Dessutom var vi på vissa campingplatser
Anita Wasström
yötä, jolloin pakkaaminen ja purkaminen väheni.
två nätter, så det blev mindre att packa upp
Palaute siitä oli kaikin puolin positiivista.
och packa ner. Feedback om detta var mycket positivt.
Ongelmana harrastuksellamme on edelleen nuorison
Vår hobby har fortsättningsvis ett problem och det är att ungpuuttuminen joukostamme.
domen lyser med sin frånvaro bland oss. Jag har själv och även
Olen itse ja yllyttänyt muitakin ottamaan nuorisoa mu- försökt få andra att ta med sig ungdomen i vår hobby, till att
kaan harrastuksen pariin, aluksi vaikka vain viikonlopuksi, börja med fast bara för ett veckoslut , så vi skulle få nytt liv i
jotta saisimme uutta verta tälle ikääntyvälle joukolle.
denna ålderstigna grupp.
Syksyllä on vielä paljon ohjelmaa.
Vi har mycket program ännu under hösten.
On yhdistyksen 30-vuotis juhlat Salon Vuohensaaressa
Vi firar föreningens 30-års jubileum i Vuohensaari, Salo i samtreffien yhteydessä.
band med träffen.
Lisäksi on ajoharjoittelua. Ei tee kenellekään pahaa osalDessutom har vi körövning. Det gynnar oss alla att ta del i kölistua vaikka kaikkihan me olemmekin parhaita kuljettajia rövning fast enligt vårt eget tycke är vi de bästa chaufförerna.
omasta mielestämme
Själv packar jag ned mitt hobbyredskap till vinterförvaring i
Itse pakkaan harrastuskaluni talvisäilöön lokakuun lo- slutet av oktober. Lyckligtvis fortsätter en stor del av oss året
pussa. Onneksi iso osa harrastajista jatkaa ympäri vuoden.
om.
Hyvää syksyä, tervetuloa 30-vuotis juhliin!
Trevlig höst, välkomna till 30-års jubileumsfesten!
Anita Wasström

HALLITUS 2019 / STYRELSE 2019
Puheenjohtaja, Ordförande
Anita Wasström
127389-1
041 462 8165
anita.wasstrom@gmail.com

Hallituksen ulkopuolella, utanför
styrelsen, matkailuasiamies,
reseombudsman
Göran Holmström
004576-0
0440 802 058
Varapuheenjohtaja, Viceordförande sgoranholmstrom@gmail.com
Alf Boström
127349-0 Tekninen asiamies
040 5206948
Tekniskt ombud
alf.bostrom@gmail.com
Tommy Sundberg
081642-0
040 865 2831
Sihteeri /rahastonhoitaja/
thsundberg@gmail.com
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Yhdistyksen puhelinnumero
Sekreterare/kassör/
040 575 9503
medlemsskrivare/
Föreningens telefonnummer
materialförsäljning
Marlene Holmström
004576-1 040 575 9503
050 342 3105
malle.holmstrom@gmail.com
Christina Lindholm
064311-1
ebba.lindholm@gmail.com
Stig Svennblad
064311-0
stig.svennblad@gmail.com
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Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

Anita Wasström

Yhdistyksen syyskauden ohjelma:
Viikonloppu 27 – 29.9.2019 30-vuotis juhlatreffit Salon Vuohensaaressa
Tiistaina 1.10.2019 klo 19:00 katselemme kerhotalolla kevään Latvian
matkan kuvasatoa.
Lauantaina 5.10.2019 klo 12:00 ajotaitoharjoittelu Rekkaparkilla
Tiistaina 5.11.2019 klo 19:00 kerhotalolla viininmaistiaiset. Ilmoittautuminen M Holmström, puh.0405759503
Kotisivuillamme www.sfchankohangoudd.net on tietoja yhdistyksen
toiminnasta.
Föreningens höstperiodens
program:
Veckoslutet 27 – 29.9.2019 30-års
jubileumsträff i i Vuohensaari, Salo.
Tisdagen 1.10.2019 kl. 19:00 ser vi
på klubbhuset på bilder från Lettland resan.
Lördagen 5.10.2019 kl 12:00 körövning på Rekkapark
Tisdagen 5.11.2019 kl. 19:00 på
klubbhuset vinsmakning. Anmälning:
M Holmström tel.040-5759503
På våra hemsidor www.sfchankohangoudd.net finns uppgifter om föreningens verksamhet.

Kevätmatka Latviaan 7.5. – 15.5.2019

■■Viron karavaaniklubi järjesti historiansa 21. treffit, tänä keväänä kohteeksi oli
valikoitunut Turbas niminen ”lomakylä”,
joten yhdistyksemme kevätretki suuntautui Latviaan ja heidän treffeille.
Me, 11 matkailuautoa ja 3 vaunukuntaa, kokoonnuimme klo. 11:00 Hangon
Lidlin parkkipaikalle, sillä olimme päättäneet testata ylitystä Paldiskiin. Itse ryhmän laivapaikkojen varaus DFDS:llä oli
jo ”kokemus”.
Seuraava kokemus oli peruuttaminen
koko matkan laiturilta autokannelle, sillä ms Sailorilla ei ole keulaporttia. Tämä
tietenkin hidastaa lastausta ja satamassa
kannattaa olla hyvissä ajoin, sillä check´in
suljetaan tunti ennen laivan lähtöä. Ruokaa
oli tarjolla tasan 1 tunti ja mitään seurustelutiloja ei ollut käytössä, joten istuimme
ruokapöytiemme ääressä 3 tuntia. Paldiskista lähdimme kohti Pärnua, jossa oli pieni pysähdys Rimissä käyntiä varten. Jatkoimme Latvian rajalle Ainaziin, jossa oli
toinen ”täydennyspysähdys”. Tulisimme
viettämään Äitienpäivän matkan aikana
ja kuohuviinit oli hankittava. Saavuimme
leiripaikkaan n. klo 20:30. Paldiski-linjan
aikataulu ei tässä tapauksessa suosi oikein
meitä. Illalla oli vielä pieni info- ja uusien
tulokkaiden tutustumistilaisuus.
Keskiviikkona ajoimme Latvian sisämaahan ja Gauja-joen kansallispuiston
alueelle. Tutustuimme Valmiermuizan
olutpanimoon, joka sijaitsee entisen kartanon alueella. Vuonna 1762 SchleswigHolstein-Sonderburg-Beckin herttuaasta
Peter August Friedrichistä tuli kartanon
uusi omistaja. Hän sai kartanon lahjaksi
uskollisesta palveluksesta Venäjän kruunulle. Vuonna 1764 hän rakensi metsästysmajan hirvipuistoineen vieraiden viihdyttämiseksi. Tämä herttua oli hyvin vieraanvarainen ja kaikki ylistivät Valmiermuizaa. Lisäksi linna oli lähellä Länsi-Euroopasta Pietariin menevää tietä ja sik-

Olutmaistiaiset Valmiermuizassa.
Ölprovning i Valmiermuiza.

”Grillimaisteri” Asko ja Kivikylän lihaa.
”Grillmagistern” Asko och kött från Kivikylä.

si aristokraatit vierailivat linnassa usein.
Sodat eivät olleet kilttejä Valmiermuizalle, tuhosivat melkein kaikki sen vaikuttavat rakennukset. Sen uudelleen syntyminen
alkoi, kun Aigars Ruņġis, syntyperäinen
Valmieralainen rakensi pienen olutpanimon tilan alueelle joidenkin yritteliäiden
osakkaiden tukemana elvyttääkseen perinteistä vieraanvaraisuutta, joka kerran
oli vallinnut täällä ja tehdäkseen maistuvaa olutta, joka kerran taas tekisi Valmiermuizasta tunnetun niin lähellä kuin
kaukana. Rakennustyö saatiin valmiiksi
kesällä 2008. Nykyään Valmiermuizan
oluita löytyy myös joissakin suomalaisis-

sa ravintoloissa ja suurimmissa City-Marketeissa. Me saimme maistaa 4 eri olutta
sekä Shandia. Maistiaisten jälkeen söimme
heidän valmistaman lounaan, jossa yhtenä
raaka-aineena oli olut. Täältä suuntasimme Beverinas labyrintiin, joka oli ”kielletty alle 18-vuotiailta”, eli 370 puusta veistettyä patsasta pensaiden muodostaman
labyrintin sisällä. Alueella oli myös iso
lasten leikkikenttä sekä 60 suurta ulkoilmapeliä niin aikuisille kuin lapsille. Illalla
yövyimme Apalkalns Kemping´issä. Erittäin siisti, aurinkoinen paikka pienen järven rannalla, uusia huoltotiloja vielä nikkaroitiin. Oli hyvä valinta. Illalla grillasimme Askon tuomia Kivikylän lihoja ja
maukkailta maistuivat.
Seuraavana päivänä oli kimppakyydin
vuoro, sillä kyseessä oli lähitienoon nähtävyydet. Kävelyretki Cesisín viehättävässä, 800 vuotta vanhassa kaupungissa, jossa on runsas kulttuuriperintö jo 9. vuosisadalta. Seuraava kohde oli Neuvostoliiton salainen bunkkeri, joka kantoi nimeä
”Hoitokoti” Kuntoutuskeskuksen ”Ligatnen” alueella on maan alla 2000 m²:n alueella hyvin varustettu bunkkeri, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäisten sihteerien, Vosa ja Pugon salaisuus paljastettiin vasta vuonna 2003. Se
rakennettiin 1980-luvulla poliittisen ja
valtio vallan eliitin tarpeisiin johtamaan
maata ydinsodan sattuessa. Se oli erittäin
itsenäinen, taloudellinen rakenne, jossa oli
kaikki sen ajan tarpeelliset ja edistykselliset laitteet. Kaikki alkuperäinen maanalainen varustus on säilynyt tähän päivään.
Käväisimme myös Ligatnen paperitehtaan kylässä, joka kuuluu nykyään Baltian teollisuuden perintölistaan ja vanhoja
työväen asuntoja kunnostetaan museoiksi.
Paperitehdas lopetti toimintansa vuonna
2014. Illalla oli taas vuorossa grillit ja Kivikylän tuotteet.
Jatkuu seuraavassa lehdessä.

Yhdistyksen 30-vuotis

JUHLATREFFIT
27.9. - 29.9.2019 Salon Vuohensaaressa
Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.

Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, saunan sekä kalapaellan ja kakkukahvit.
Ohjelmana kalan narrausta, kilpailuja, tanssia, arpajaiset, luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja www.sfchankohangoudd.net tai Malle Holmström puh. 040-5759503
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 22.9.2019 mennessä puh: 040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi.
Tervetuloa treffeillemme Salon Vuohensaareen.
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Vårresa till Lettland 7.5. – 15.5.2019

■■Estlands karavanklubb ordnade sin historias 21. träff, i vår hade de valt semesterbyn Turbas i Lettland, så vår förenings vårresa riktades till Lettland och på deras träff.
Vi, 11 husbilar och 3 husvagnsekipage,
samlades kl. 11:00 på Lidls parkerings plats
i Hangö, ty vi hade beslutit att testa överfarten till Paldiski. Redan att reservera gruppens båtplatser via DFDS var en ”upplevelse”. Den följande ”upplevelsen” var att
backa hela sträckan från kajen till bildäcket ty ms Sailor har ingen förport. Detta gör
lastningen förstås långsammare så man
bör vara i god tid i hamnen, för check in
stängs en timme före båtens avgång. Mat
serveringen var öppen jämt en timme och
det fanns inga sällskapsutrymmen i bruk,
så vi satt vid våra matbord 3 timmar. I Paldiski startade vi mot Pärnu, där vi hade en
liten paus för att besöka Rimi. Vi fortsatte till Lettlands gräns Ainazi, där vi hade
den andra pausen för att fylla på våra lager. Vi skulle fira Morsdagen under resan
och skumvinet måste skaffas. Vi anlände
till lägerplatsen ca kl. 20:30. Paldiski-linjens tidtabell gynnar oss inte riktigt i detta
fall. På kvällen hade vi ännu ett litet infosamt de nyas introduktionstillfälle.
På onsdagen körde vi till inlandet av Lettland och till Gauja-flodens naturparkens
område. Vi bekantade oss med Valmiermuizas ölbryggeri, som befinner sig på den forna herrgårdens område. År 1762 fick herrgården en ny hyresvärd i form av hertig av
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck Peter August Friedrich, som mottog gården
som en gåva för sitt trofasta betjänande till
den ryska kronan. År 1764 byggde han en
imponerande jaktstuga med en hjortträdgård och andra nöjen för gästernas under-

Tutut hahmot labyrintissä.
Bekanta gestalter i labyrinten.

Salaisen bunkkerin museo maan alla.
Den hemliga bunkerns muséum under
jorden.
hållning. Hertigens gästfrihet var stor och
alla prisade Valmiermuiza. Dessutom var
slottet beläget nära vägen från Västeuropa till Sankt Petersburg, vilket resulterade
att det ofta besöktes av aristokratiska gäster. Krigena var inte snälla mot Valmiermuiza och förstörde nästa alla dess imponerande byggnader. Dess återfödelse började 2006, då Aigars Ruņġis, en infödd i
Valmiera, började bygga ett litet bryggeri på herrgården med stöd av några företagande partners för att återuppliva traditionerna av gästfrihet som en gång härskade här och att brygga aptitretande öl som

skulle återigen göra Valmiermuiza känt
långt och brett. Byggnadsarbetet slutfördes sommaren 2008. Nuförtiden kan man
finna Valmiermuiza öl även i några finska
restauranger och i större City-Markets. Vi
fick smaka på 4 olika ölsorter samt Shandi.
Efter smakningen av öl åt vi lunchen, som
var tillverkad på plats och vars ena råvara
var deras öl. Sedan for vi till Beverinas labyrint, som är ”förbjuden under 18-åriga”,
således 370 av trä slöjda skulpturer inne i
en labyrint av buskar. På området fanns
även en stor lekplats för barn samt 60 utomhusspel såväl för vuxna som för barn.
På kvällen övernattade vi på Apalkalns
Kemping. Mycket snygg, solig plats vid en
liten insjö, nya servicebyggnader snickrades ännu. Det var ett gott val. På kvällen
grillade vi Kivikyläs kött, som Asko hade
hämtat och de var smakliga.
Följande dag hade vi samåkning i tur, för
i fråga var närhetens sevärdheter. En promenad i Cesis charmiga, 800-år gamla stad
med kulturarv redan från 900 talet. Följande mål var Sovjet Unionens hemliga bunker,
som bar namnet ” vårdhem”. På rehabiliteringscentrum ”Ligatnes” 2000 m² område
under jorden finns en välutrustad bunker.
Sovjetskommunistpartiets första sekreterarnas, Vosa och Pugos, hemlighet avslöjades först 2003. Den byggdes på 1980-talet för behovet hos den politiska och statliga eliten att leda landet i händelse av ett
kärnvapenkrig. Den hade den mest kraftfulla autonoma ekonomiska struktur med
all nödvändig och avancerad utrustning av
sin tid. All den autentiska underjordiska
utrustningen har bevarats till denna dag.
Fortsatt i nästa nummer.

Föreningens 30-års

JUBILEUMSTRÄFF
27.9. - 29.9.2019 På Salo Vuohensaari
Inkörning efter kl 14:00.

Träffavgiften 50 € inkl. ström, bastu samt fiskpaella och kaffe med kaka.
Som program bl a prova fiskelyckan, tävlingar, dans, lotteri, naturstig och munter samvaro.
Tilläggsuppgifter www.sfchankohangoudd.net eller Malle Holmström tel. 040-5759503
Bindande förhandsanmälan senast den 22.9.2019 tel:040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig tack vare matserveringen.
Välkommen på vår träff till Salo Vuohensaari.
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2020 ALKOI JO MEILLÄ!
Esittelemme upeat

2020-UUTUUSMALLIT
Hobbylta, Fendtiltä ja
Poksilta
Lahden Caravan-messuilla
19.-22.9.2019
ja Tuusulassa

KOTINÄYTTELYSSÄ

27.-29.9.2019
TERVETULOA!

Kotinäyttelyssä

* hernekeittoa
soppatykistä

Rahoitustarjous

Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on

täyden palvelun matkailuajoneuvoliike!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

0,99%!
sekä Santanderilta
että OP:lta.

Neliökuja 5, Tuusula

* lettukahvit

WWW.KKKIVINEN.FI

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

KAIKKIIN MERKKEIHIN
- Kolarivauriokorjaukset
- Kosteusvauriokorjaukset
- Muutostyöt
- Varusteasennukset
- Vuosihuollot
- Kaasulaitehuollot

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

58,60,220,240,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen 
17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi	
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3,
04440 Järvenpää
jari.nurmi1@gmail.com

104590

Sihteeri
Jäsenrekisterinhoitaja
Riitta Lempiäinen
36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com
Rahastonhoitaja, I varajäsen
Sirkka Miettinen 
77129
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
miettinen.sirkka@outlook.com
ESMY edustaja
Kauko Mäkelä 	
0400 200 534
kaukomakela1@gmail.com

61818

Petri Eloranta	
133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Mika Stig	
040 766 2089
mikastig70@gmail.com
Tietosuojayhteyshenkilö
Arja Siren
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi

86748

Y

hdistyksemme
sääntömääräinen syyskokous on päätetty pitää
13.11.2019 alkaen klo 19.00 SFC
VihtiParkin huoltorakennuksessa. Kokouksessa vahvistetaan tulevan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio,
sekä valitaan toimihenkilöt erovuoroisten tilalle. Merkitse ajankohta kalenteriisi, osallistu ja vaikuta yhdistyksen toimintaan. Tervetuloa Kokoukseen!
Vuodet kuluvat vinhaa vauhtia. Kolme
vuotta sitten VihtiParkkiin saamamme
Vankkurihymiö 1. kausi päättyy vuoden
lopussa. Toimenpiteet alueella, mukaan
lukien liiton tekemät katselmukset, ovat
kaikilta osin tapahtuneet. Liittohallitus
käsittelee ja tekee päätökset hymiöalueiden osalta vuosiksi 2020-2022 marraskuun kokouksessaan, sekä uusien hymiöalueiden että nyt päättyvien alueiden
jatkokausien osalta.
Vielä selkeämmin ajan kulumisen havaitsee Sääksin alueen yhteydestä. Pitkäaikainen sopimuksemme Hyvinkään
kaupungin kanssa on päättymässä ensi
vuoden lopussa. Neuvottelut jatkosopimuksen tiimoilta ovat olleet käynnissä
ja jatkuneet jo pidemmän ajan. Ilmapiiri neuvotteluissa asian tiimoilta on ollut
kaikilta osin ja kaiken aikaa positiivinen.
Neuvottelut jatkuvat syksyn kuluessa.
Yhdistyksen alueilla olevat kassajärjestelmät ovat tulleet oman tiensä ja kehityskaarensa päähän. Olemme olleet
hakemassa vuoden mittaan korvaavaa
järjestelmää. Liitto teki alkukesästä yhteistyö sopimuksen JEEMLY-kassajärjestelmän toimittajan kanssa. Tämän tiedon saatuamme olemme edenneet em.
raamisopimuksen suuntaan. Tulemme
mitä suurimmalla todennäköisyydellä

Raimo Kosonen
ottamaan kyseisen uuden järjestelmän
käyttöön loppuvuoden kuluessa.
Olemme päättäneet pitää, viime vuoden tavoin tätä ennen olleen usean välivuoden jälkeen, yhdistyksen pikkujoulut
lauantaina 30.11.2019. Tarkempaa tietoa löydät yhdistyksemme kotisivuilta.
Pikkujoulut ovat suunnattu koko yhdistyksen jäsenistölle. Järjestämme yhdistyksen puolesta kuljetukset tilaisuuteen
sekä Hyvinkäältä että alueilta. Toivon
runsasta osanottoa tähän joulun alustapahtumaan.
Ja vielä lopuksi olethan muistanut tarkastaa / varmistaa sähköpostiosoitteesi
olemassaolon ja sen oikeellisuuden. Ellet ole vielä tehnyt sitä, niin käy tekemässä se osoitteessa;
www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen/ Voit myös, niin halutessasi, olla yhteydessä yhdistyksen
hallituksen jäseniin, hoidamme asian
puolestasi eteenpäin.
Värikästä syksyä kaikille!
Terveisin Rami

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n
Sääntömääräinen

23001

Virva Letto
150162
050 525 3127
virva.letto@edu.hyvinkaa.fi
II varajäsen
Jari Lemmetyinen
92803
0400 859 067
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SYYSKOKOUS

Pidetään keskiviikkona 13.11.2019 klo 19.00 SFC VihtiParkissa
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
säännöissä määritellyt asiat
Ota jäsenkortti mukaan! Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30
HALLITUS 8.8.2019 TERVETULOA

SFC VIHTIPARK TOIMIKUNTA
Rauhaniementie 391,
03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625
vihtipark@sfchyvinkaanseutu.fi
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig
86748
040 766 2089
puheenjohtaja.vihtipark@
sfchyvinkaanseutu.fi

Varapuheenjohtaja
Timo Punnonen
0400 453 169
tj.punnonen@elisanet.fi

82119

Sihteeri
Tuula Kanerva
161160
040 352 0832
tuulakanerva@gmail.com

Tapahtumat VihtiPark
Syystalkoot 12.10
Halloween 2.11
Pikkujoulu 30.11
Tarkempi ohjelma ja aikataulu
täydentyy aina lähempänä
tapahtumaa. Seuraa nettisivuja
www.sfchyvinkaa.net ja
www.facebook.com/vihtipark
sekä alueen ilmoitustaulua.

Peleissä nähtiin monenlaisia tilanteita.

Yhdistyksen huomionosoitukset
■■SF-Caravan Hyvinkään seutu ry halusi huomioida muutamia vuonna 2018
aktiivisesti toimineita yhdistyksen jäseniä. Huomionosoitukset luovutettiin illallistilaisuudessa Hyvinkäällä 29.4.2019.
Vuoden 2018 Nuuskuksi nimettiin Arja
Sirén.
Ideamaljan sai digiaikaan siirtymisen
tukemisesta Riitta Lempiäinen.
Yhdistyksen standaarin saivat Lauri Mäenpää ja Timo Punnonen.
Sääksin kunniakirjan saivat Lena Jansson, Mirja Korpela, Jussi Saikkonen sekä
Anu ja Seppo Vivolin.
Sääksi-diplomin saivat Piia Piekkari &
Juha Putkonen sekä Erkki Rautiainen.
VihtiPark-diplomin saivat Petri Eloranta, Tuula Kanerva, Ilkka Kivimäki, Jukka
Sassi, Keijo Vikman ja Keijo Vinni.
Liiton yhdistysmerkeillä huomioidaan
yhdistystoiminnassa ansioituneita henkilöitä. Ari Lehdolle myönnettiin pronssinen yhdistysmerkki osallistumisesta viiden vuoden ajan.

Puheenjohtaja jakoi huomionosoitukset.

Vilkas kesä
VihtiParkissa
■■Kesä on suosinut karavaanareita hienoilla ilmoillaan. VihtiPark on tänäkin
kesänä ollut suosittu SFC-alue, varsinkin
heinäkuussa isännät ovat saaneet ottaa
vieraita kiitettävästi vastaan.
Kesän huipennukseksi pidettiin taas suositut Rantatreffit ja tälläkin kertaa alue oli
ääriä myöten täysi. Sää suosi myös treffiviikonloppuna. Rantalentiskisassa kultaa
voitti jo toistamiseen LÄNNEN LOISTE,
hopea meni tällää kertaa NÖSSÖILLE ja
pronssia pelasi hienosti taas PEPSODENT.
Rannalla oli lapsille pomppulinna ja Junnutiimin pitämä herkkukioski oli myymässä makkaraa ym. Kumpanakin iltana tanssittiin yläkatoksella, missä grillikioskista sai ostaa herkullisia burgereita.
Elokuun viikonloppuna Riceracing Team
valloitti hienoilla kaaroilla VihtiParkin.
Kaikista tapahtumista lisää kuvien muodossa
www.sfchyvinkaa.net sekä www.facebook.com/VihtiPark

Kaikki eivät pelejä ottaneet niin tosissaan.

Illallistilaisuus Hyvinkäällä 29.4.2019.

Yleisöä järvellä seuraamassa pelejä.

Rantatreffeillä yllätyspalkinnon voittaja.

Riceracing Team valloitti hienoilla kaaroilla
VihtiParkin.
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Monien mahdollisuuksien Sääksi
■■Sääksin Caravan alueen kaunis luonto, Sääksjärven kirkas ja puhdas vesi sekä
järven ympärillä polveilevat monipuoliset ulkoilu- ja pyöräilyreitit tarjoavat monipuolisia aktiviteetteja ja rentoa vapaaajan viettoa koko perheelle.
Päivän päätteeksi on rentouttavaa pulahtaa järven veteen ja nauttia rantasaunan lämmöstä. Kodassa on mahdollisuus
grillata ja viettää aikaa ystävien kesken.
Kuminauhajumppaa.

Suppailemaan.

Tapahtumat Sääksissä
Talkoot la 28.9. ja
mahdolliset toimikunnan
vaalit
Puurojuhla 2.11. klo 18

Porukalla pyöräilemään.

Tapahtumatiedot myös
ilmoitustaululla ja nettisivulla
www.sfchyvinkaa.net

Pyöräilylenkki järven ympäri.

Purjelautailua.

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
p. 050 526 4897
Puheenjohtaja
Jari Nurmi
0400 508 441
puheenjohtaja.saaksi@
sfchyvinkaanseutu.fi
Varapuheenjohtaja
Arja Siren
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi
Sihteeri
Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

Lapset viihtyy trampoliinilla.
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Tunnelmaa kodassa.

104590

23001

160200

Sääksin jonotuslistanhoitaja
Atte Tuomisto
106955
050 353 2452
atte.tuomisto@gmail.com

Wärtsilänkatu 14, 04410 Järvenpää
p. 050-402 0021, huolto@carpojat.fi

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.

Erityisosaaminen mm. Fiat, Toyota, Hyundai, Alfa Romeo.
Takuunalaisten autojen huollot, määräaikaishuollot.
Ajoneuvojen ilmastointihuollot ja -korjaukset.
Asuntoautot.

www.carpojat.fi

Hovimäki camping

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

AVOINN

A
Ma-Pe: 8
:00-17:00
Myös sop
imuk
mukaan, sen
vaikk
viikonlop a
puisin.

Paas po

iketen!

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

Tervetuloa
viihtymään!
Mukavia ja viihtyisiä vuosi- ja kausipaikkoja saatavissa! Kysy!

Hovimäki

Matkailukeskus SOMERO
www.hovimakicamping.fi
Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi
Puh. 040 757 2132 hovimaki@hotmail.com

OTAMME
MYYNTIIN!

 myynti, huolto, korjaukset
 varaosat ja tarvikkeet
 pesut ja vahaukset
KAIKENKUNTOISIA
VAUNUJA JA AUTOJA
 kaasuasennukset
 ilmastointihuollot
 lasinvaihdot ym...
AIDOT SUOMALAISET
KÄRRYSAUNAT!
KATSO SIVUILTAMME!

KO
MA TIUUTIUNUEN
S!

PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

Hämeentie 39, 30100 Forssa | www.forssanvankkuri.f i
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi
HALLITUS 2019
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi
Puheenjohtaja,
henkilövastaava, SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen
041 432 4037
Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Kari Salojärvi
040 736 5761
Sihteeri
Miia Jylhä
040 551 0617
Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
Petri Oksanen
050 337 2571
Yhdistyksen muut vastuuhenkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
040 554 9305
Jäsenkirjuri
Leena Maho
044 257 4608

Pysähtyneet vankkurit

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys kaikille

K

esä on kääntymässä kohti syksyä. Paljon on virrannut vettä
Porvoon joessa siitä kun viimeksi
kirjoitin tätä palstaa.
Hernerokka treffit vietettiin kauniissa kevät säässä ja toukokuu olikin erittäin lämmin. Saatiin hyvä lähtö ajella
vaunuilla, kuka minnekin kohteeseen.
Juhannusta vietettiin perinteisin
menoin, eli ei voinut kokkoa polttaa.
Viime vuonna syy oli myrskyn ja korkean veden takia. Tänä vuonna kulohälytys esti sen sytyttämisen. Heinäkuu oli jo hyvällä alulla kun kokon sai
tuikkaa tuleen.
Tänä kesänä on ollut mukavasti
ulkomaalaisia vieraita. Sana on kait
kiirinyt paikasta nimeltään Skeppars?
On ollut mukava havaita, että ulkomaalaiset ovat ihastuneet ja nauttineen meidän hyvästä saunasta. Olemme saanet oikein kehuja saunasta.
Nyt kun kirjoittelen tätä palstaani
niin on taas kulohälytys. Harmillista
kun on täytynyt sulkea kotagrillimme
käytöstä. Mutta metsä ja maasto vaa-

SFC 2807

s.17.3.1942
k. 22.3.2019
Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Itä-Uusimaa.
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tii erityistä varovaisuutta. Toivottavasti sateet tulee pelastamaan tilanteen,
että possutreffeillä grillimme on käytössä. Niin ja, että sienet metsässä
alkaisivat kasvaa. Sienestäjiä keskuudessamme on aika paljon. Sienestäessä mieli lepää ja saa samalla raitista
ilmaa.
Kun seuraavan kerran lehti ilmestyy
niin ollaan jo pitkällä syksyä menossa.
Toivotankin jäsenistölle oikein mukavaa syksyä ja turvallisia reissuja tien
päällä.
Terveisin Pena

Hej på er allihopa

S

nart går sommaren mot höst. Det
är ett tag sedan jag senast skrev
denna spalt.
Ärtsoppsträffen hölls i vackert vårväder och maj månad var ju väldigt
varm. Vi fick en fin start att ta våra
vagnar och åka iväg, var och en på sitt
håll.
Midsommaren firades på traditionellt vis, dvs man fick ej bränna midsommarbrasan. Förra året var orsaken
storm och högt vatten. I år var det
skogsbrandvarning som var orsak. Vi

TAPAHTUMAT 2019

Jussi Ketola

Pentti Oksanen

Syystalkoot la 26.10.
Isänpäivä su 10.11.
Valoteos la 23.11.

var redan långt in på juli innan vi fick
bränna vår midsommarbrasa.
I sommar har vi haft många utländska gäster. Kanske det goda ryktet har
löpt om en plats som kallas Skeppars?
Det har varit trevligt att se att utlänningarna är fortjusta i vår goda bastu
och njuter av den. Bastun har vi fått
speciellt beröm för.
När jag nu skriver denna spalt har vi
igen skogsbrandvarning. Det är synd
att inte kunna använda grillen. Men
skogen och terrängen fordrar extra
försiktighet. Hoppeligen får vi regn,
så vi kan ta grillen i bruk under gristräffen. Och att svamparna i skogen
växer. Vi är många som gärna plockar
svamp. Det är vila för själen och så får
man ju mängder av frisk luft.
När tidningen utkommer följande
gång så är vi redan långt inne på hösten.
Jag önskar våra medlemmar en riktigt trevlig höst och trygga körningar.
Hälsningar, Pena

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi
Kausipaikka edellyttää yhtä
isäntävuoroa, viikonloppuisin,
vahvuus on 1-2 vaunukuntaa
ajankohdasta riippuen.

Skepparsin alueen talvikausipaikat
haettavissa syyskuun aikana.
Hakemuksia saatavana kioskilta.
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Mauri Savolainen
040 045 6693

Juhannus salon pystytys.

Talvikausipaikka
Kesäkausipaikka

325€ +sähkö
350€ +sähkö

MUUN YHDISTYKSEN JÄSENET

Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi
15€ + 2€ sähkö
minimi
SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)

Uima-altaan avajaiset. Avaajana allasmestari Alvar Alatalo.

Lähde mukaan
Caravan messuille
Lahteen 21.9. Lähtö klo 9.00
Skepparsista, 9.30 kaupungista
Rauhankadun turistipysäkiltä.

Matkan hinta 10€ henkilö, matka+lippu 20€
yhdistyksemme jäsenille. Ilmoittautumiset kioskille.

Tervetuloa uudet jäsenet
Välkomna våra nya medlemmar

Ajalla 1.10.2019- 30.4.2020
alennettu leirintämaksu 12€/ vrk
sis. valosähkön.
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille
SÄHKÖ

Mittarisähkö
ilman mittaria k/t
MUUT PALVELUT

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€
15

SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Arpajaisten voittaja Pena ja onnetar Miia.

Hernerokka treffien lipun nosto.

Hernerokan jako tilaisuus.

Vuoden skepparsilaiseksi valittu Marina
ja Seppo Tuutti. Muistolaatan jakaa Alvar
Alatalo.

Tikkakisan voittaja 2019 Miia Jylhä, palkinnon jakaa Petri Oksanen.
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Frisbeen heitto tyyli.

Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

mattoja
mittojen
mukaan
myös
matkailuautoihin ja
veneisiin
Vuoden karavaanarit 2018 Svetlana, Jorma ja Andrei Teittinen.
Onnea heille.

Saappaan heiton tyyli näyte.
www.mattokymppi.fi

KULUNVALVONTA • SPRINKLER • VARTIOINTI

MATKAILUAUTON JA -VAUNUN
HALLISÄILYTYS HANGOSSA
Tarjoamme karavaanareille kausisäilytyspaikkoja hallissamme.
•Lämmin hallimme on puhdas ja turvallinen.
•Tarjoamme pesupalvelua, vahausta, akkujen latausta
ym. huolenpitoa tarpeen mukaan.
•Matkailuvaunusi pysyy puhtaana ja kuivana,
eikä jäätyminen tai sammal aiheuta ongelmia.
•Myös maalipinta ja teippaukset pysyvät kirkkaina.
•Voit hakea vaunun tai auton käyttöösi kesken säilytyskauden,
esimerkiksi talviloman ajaksi.

BOAT YARD

Andy Nyström, 0500 851 585,
andy.nystrom@hby.ﬁ
Georg Berger, 0400 445 555,
georg.berger@hby.ﬁ
Oy Hanko Boat Yard Ab
info@hby.ﬁ, 010 5833 760, www.hby.ﬁ

··
··
··
··
·

Vuosihuollot
Vakuutusyhtiöiden hyväksymä huoltoliike
Korikorjaukset
Lisävarusteiden myynti / asennukset
Muutostyöt tuontiajoneuvoihin
Kaasuasennukset / tarvikemyynti
Peräkärryjen varaosat
Liikkeessämme paljon tarvikkeita esillä
Lämmittimien, jääkaappien ym. varaosat
hajoituskuvineen löytyvät verkkokaupastamme

Peitturinkatu 6, 21260 Raisio
Liike avoinna arkisin klo 8-17
Puh. 02-4367134
info@sarkacaravan.fi

Verkkokaupassa kaikki
caravan tarvikkeet sekä
varaosat hajoituskuvineen
WWW.SARKACARAVAN.FI
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja,
edustaja ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä 
94210-0
044 3087780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Aulis Ahonen 
85978-0
0400 814 503
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi
Sihteeri, edustaja
lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola 
97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi
Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen 
34477-0
050 4152 154
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka 
83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5 03600 Karkkila
vainikka.veijo54@gmail.com
Edustaja ESMY:ssä
Veijo Vanhala 
136046-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Y

hdistyksellämme on tänä vuonna juhlavuosi, 40-vuotta sitten
1. päivä marraskuuta 1979 oli
perustava kokous, jossa yksimielisesti
päätettiin perustaa Karkkilan Seudun
Matkailuvaunuyhdistys.
Yhdistys on nyt toiminut 40 vuotta
ja toiminta jatkuu. Näin juhlavuonna
olen koettanut perehtyä menneeseen
aikaan ja lähinnä siihen mitä minun
aikanani on tapahtunut. Monenlaista
mahtuu matkaan, tulin hallitustyöskentelyyn mukaan 2005 ja siitä lähtien olen ollut kaikessa mukana. Aluksi
hallituksessa ja sitä kautta treffitoiminnassa ja myös sain aika alussa jo
tutustua Liiton kokouksiin ja Esmyn
toimintaan.
Sitten 2007 syyskokouksessa minut
valittiin puheenjohtajaksi vuoden
2008 alusta. Tuoreena puheenjohtajana jouduin kovaan haasteeseen kun
2009 yhdistys juhli 30-v taivaltaan, silloin oli minulla kovat paikat viedä juhlat onnellisesti loppuun asti. Onneksi
oli hyvät apujoukot mukana. Nyt on
sitten helpompi viedä 40-v juhla edelleenkin hyvien avustajien kanssa läpi,
ei jännitä asiaa sillälailla kuin 10 vuotta sitten. Elämä ja haasteet opettavat
selviämään kaikesta mitä eteen tulee.
Monenlaista on tehty, yleensä 2 treffit vuodessa, 2 liittokokousta ennen, nyt
yksi, lehtikokoukset, Esmyn kokoukset, noin 10 hallituksen kokousta
vuodessa, yhdistyksen omat kevät- ja

Aino Kylmä 
94210-1
050 5014517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi
Saimme vuoden alusta Karkkilan
kaupungilta uuden vuokratilan
yhdistyksen käyttöön, jossa hallitus
työskentelee uutterasti ja hyvässä
hengessä.

Tervetuloa
uudet jäsenet
18

Hallituksen kokoonpano.

Leo Kylmä
syyskokoukset, nykyisin vain 1 vuosikokous. Kyllä työtä riittää vaikka ei
ole omaa aluettakaan. Monta kertaa
vuoden mittaan on lähtöjä kertynyt.
Yhdistyksen 40-v juhla 6.-8.9.2019
on sitten jo ohi kun luette tätä lehteä,
mutta kerron sitten seuraavassa numerossa juhlamenoista ja kuinka ne
sujuivat.
Toivottavasti näin siellä juhlilla paljon oman yhdistyksen jäseniä. Neljäs
numero ilmestyy 28.11. Kuutoset+ lehden kanssa on ollut vähän ongelmia
tekijäpulan vuoksi. Toivon Kuutoset+
lehden pystyvän jatkamaan ilmestymistä, se on kumminkin tärkeä asia
yhdistyksille.
Toivon Karkkilan yhdistyksellemme
antoisia ja hyviä vuosia eteenpäin!
Terv. Leo 94210

Olemme mukana Lahden
Caravan-messuilla!

Knausin,
Weinsbergin
ja Rapidon
osastoilla!

Suuri syysnäyttely
28.-29.9.2019
la 10-16
su 11-15
UPEITA
uutuuksia ja
kampanjamalleja!

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

TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi
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SF-CARAVAN KERAVA Ry

SF-C

KER AVA

www.sfckeravaanari.fi
HALLITUS 2019

Puheenjohtaja, Esmyja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen 
114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat
ja lehti, lehtivastaava
Timo Raita
045 160 7447
Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen
100634-0
0400 806 276
kaija.salonen@gmail.com
Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas
39707-0
0400 494 161
keijomyllykangas@luukku.com
Alueisäntä
Erkki Stranius150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com
Muut hallituksen jäsenet:
Raija Loiva
040 534 1674
Reijo Matilainen
040 736 4683
Annikka Rakkolainen 0440 302 425
Hannu Virtanen
045 625 5653
Tiekunta, Hämy- ja Esmy-edustaja
Olavi Lahtinen
0400 608 971
Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kesäterveiset
Kangaslammelta

K

esä Kangaslammella on ollut tavanomainen. Kulkureita on liikkunut ihan kohtuullisesti ja näin alueemme alkaa pikkuhiljaa tulla tutuksi
suuremmalle joukolle.
Tänä kesänä olemme saaneet valmiiksi uuden vaunualueen, joka täyttyikin
hyvin uusien vuosipaikkalaisten myötä.
On ilo toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet jäsenet ja vuosipaikkalaiset.
Toisena hankkeena olemme kunnostaneet rantapaviljongin uuteen loistoon
talkoovoimin ja siitä iso kiitos talkoolaisille.
Ensimmäisenä suurempana juhlana
paviljongissa kunnostamisen jälkeen on
Hämyjen karaokefinaali.
Finaaliin odotamme paljon väkeä ja
valmisteluja on tehty jo pitkään.
Seuraavana tapahtumana onkin sitten
heti perään elotreffit jolloin tanssitaan
taas.
Kun syksy koittaa on liiton järjestämä
valtakunnallinen koulutuksen superviikonloppu Pajulahdessa ihan alueemme
naapurissa. Tältä viikonlopulta odotukset ovatkin siten korkealla, että mahdollisimman moni koulutusviikonloppuun
osallistuva kävisikin tutustumassa alueeseemme.

Kangaslammen hinnasto vuodelle 2019 sis. alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)

18,00 €/vrk (sis. valosähkön
90,00 €
(sis. valosähkön)
25,00 €/kk

Aluemaksut ei SF-C:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)

26,00 €/vrk (sis. valosähkön)
130,00 €
(sis. valosähkön)
35,00 €/kk

Kausipaikkamaksut
(Voimassa vain SF-Caravan Kerava ry:n jäsenille tai
hallituksen hyväksymällä erillissopimuksella)
Kuukausipaikka 1 kk
Kuukausipaikka 3 kk
(Ei voimassa ajalla 1.6. - 31.8.)
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi
(Voimassa ajalla 1.6. – 31.8.)
Kuukausipaikka 6 kk ajalle 1.9.-31.5. tai
vuosipaikan hinnan jakaminen kahteen osaan
Vuosipaikka 12 kk
Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan
ilman mittari kesällä 5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.
Sähkömaksut:
Valosähkö sisältyy kesällä ajalla 1.6. - 31.8. hintaan.
Mittarilla
0,30 €/kWh
Ilman mittaria
5,00 €/vrk
Lämmityssähkö ilman mittaria 8,50 €/vrk
Lohkolämmitin
3,00 €/tunti
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Perttu Tiikkainen
Karavaanarit kun ovat kovia tanssimaan ja laulamaan, olemme pohtineet,
että kun kerran meillä on hyvä tanssipaikka, alamme jatkossa järjestämään
tanssitreffejä, elävän musiikin ja karaoken tahtiin.
Yhdistyksemme hankki kesällä omat
karaoke- ja äänentoistolaitteet, nyt voi
sitten järjestää karaoketanssit milloin
vain. Mietinnässä on ollut myös anniskelulupa tulevaisuudessa.
Uuden vapaa-ajantilan rakennushanke etenee pikkuhiljaa. Lupa-asioiden
merkeissä ja vaunualueen sähköjen uusiminen etenee pikkuhiljaa.
Sitten toisenlaisiin asioihin.
Keväällä yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa tarkensimme
omia sääntöjämme, alkoholin käytöstä
yleisissä tiloissa ja julkisilla paikoilla
(keittiö, kesäkeittiö ja kesäkeittiön välitön läheisyys) siten, että humalahakuinen juominen on kielletty edellä mainituissa paikoissa klo 8-20. Se ei tarkoita
sitä, että alueemme olisi vain täysin raittiille karavaanareille.
T. Perttu Tiikkainen

120,00 €
210,00 €
275,00 €
295,00 €
480,00 €
0,30 €/kWh,

Muut maksut:
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo
Tilaussauna (rantasauna) 50 min,
ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron
Kärrysauna 50 min (omatoiminen lämmitys)
Lisätietoja:
Alueisäntä Erkki Stranius
Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen

23,00 €
20,00 €
15,00 €
044 292 2231
040 148 3757

SIHTEERIN PALSTA
■■Tätä kirjoitettaessa kesä on jo vaihtumassa syksyyn päin. Tosin se ei ole lainkaan huono juttu, sillä luonnosta saa silloin monenlaista satoa, kuten marjoja ja
sieniä. Kangaslammin maastot ovat mitä
parhaimmat tätä ajatellen. Kaikenlaista
kivaa on alueellamme tapahtunut. Alueen laajennusosa on saatu jo kuntoon
ja käyttäjät ovat löytäneet uudet paikat.
Siivousta ja kunnostettavaa tosin riittää
edelleenkin.
Treffirupeaman aloitti Kevättreffit toukokuussa ja silloin ei tarvinnut palella,
koska keli oli hyvinkin kesäinen. Ohjelmassa oli kilpailuja ja kesäkeittiöllä oli
mahdollisuus ruokailla yhdessä. Ruokahan maistuu tunnetusti parhaiten ulkona.
Aamuisin saimme nauttia kesäkeittiöllä
valmistetusta pannukahvista munkkien
ja pullien kera. Puhumattakaan herkullisista muurinpohjaletuista, joita Perttu
ahkerasti paistoi ja me muut niitä sitä
mukaa söimme. Lauantai-illan rantasaunan löylyistä päästyämme oli sitten
tanssien aika. Sani Hillo oli sovittu solistiksi, mutta esiintyjäksi saatiin myös
Hannu Karjalainen. Tanssipaviljongin
lattia oli ahkerassa käytössä, musiikki oli
monipuolista ja siitä iso kiitos soittajille.

Juhannustreffit saatiin viedä läpi myös
ihanassa kesäsäässä, mikä oli poikkeavaa
verrattuna pariin viime vuoteen. Kilpailemaankin päästiin, sillä mynttaus veti
puoleensa paljon osallistujia. Miesten ja
naisten sarjan jälkeen halusimme vielä
yhteiskisan, joten laji taisi hieman koukuttaa. Miesten sarjassa Taito ja Seppo
löysivät pelin juonen parhaiten. Naisten
sarjassa taas voiton vei vierailijamme,
joka tutustui ensi kerran peliin ja voitto
heltisi heti. Sitä ennen olimme tankanneet pitkän pöydän herkullisia antimia,
niin mikäpä oli pelaillessa.
Tietysti juhannussauna kuuluu ilman
muuta ohjelmaan ja näin oli tälläkin kertaa. Toinen vahva perinnejuttu on juhannustanssit ja kevättreffien esiintyjä
Hannu Karjalainen (Lahti & Karjalainen duo) jatkoi siitä mihin keväällä jäi.
Tanssiminen oli niin mukavaa, että pyydettiin jatkoaika ja sellainen saatiinkin.
Hikipisarat virtasivat lämpimässä kesäyössä useimmilla. Niinpä keksimmekin
mennä melko suurella porukalla uimaan
tai kastautumaan lampeen aamuyöllä
turvallisuutta unohtamatta, minkä jälkeen olo oli aivan mahtava. Juhannustaioistako johtuen hauskoja kommelluk-

sia sattui monille ja niitä muistelimmekin nauraen seuraavana päivänä ja varmaan myöhemminkin.
Nyt olemme siinä vaiheessa kesää, että
odottelemme Hämyjen karaokefinaalia
ja sen laulajia. Karaokefinaali pidetään
Kangaslammilla 17.8.19. Sitäkin silmällä
pitäen on valmistauduttu paikkoja viimeistellen. Miehet ahkeroivat voimiaan
säästämättä laittamalla ikkunat ja oven
tanssipaviljongille, jonka jälkeen paikan
viihtyvyys lisääntyi merkittävästi. Lattia
oli korjattu jo aiemmin kesällä ja se todettiin hyväksi treffien tansseissa. Kiitokset uurastajille.
Tulossa on vielä perinteiset Elotreffit
23.-25.8.19, jossa nautitaan myös yhdistyksen syntymäpäiväkahvit ja jolloin on
monenlaista ohjelmaa.
Syksylläkin viihtyvyys alueella on taattu, mm. alussa mainittujen harrastusten
takia taikka ulkoilemisesta ja ihanasta
rantasaunasta nauttien. Siispä nähdään
Kangaslammilla, tervetuloa!
Kaija Salonen

SF-Caravan Kerava ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään 26.10.2019 klo 14.00.

Kangaslammen rantasauna,
osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 13.30.
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Rannan siirtolohkareita.

Santalahti Resort Kotka
– Monien mahdollisuuksien kohde

S

aavuimme matkailuvaunujen kera perjantai-illalla Santalahden leirintäalueelle Kotkaan elokuisen viikonlopun viettoon. Leiriytyminen
tapahtui ehkä päivän kaikista
rankimman sadekuuron aikana. Sinänsä tämä ei haitannut, oli nyt kylläkin eräänlainen perjantai-illan tunnelmaa
luova tekijä.
Aamulla herättyämme
aloimme tutustumaan tarkemmin itse alueeseen ja siellä oleviin palveluihin.
Esitteissä on mainittu alueen olevan 5 tähden leirintäalue. Tämän saattoi huomata
kaikesta mitä näimme. Alueella on kolme nykyaikaista
erillistä huoltorakennusta, jokainen näistä sisältää kaikki
matkailijan tarvittavat varustelut. Matkailuajoneuvojen sijoituspaikat ovat ns. läpiajettavia ja sijoitettu limittäisesti
luoden selkeästi alueelle avaruuden tuntua. Lisäten näin
omalla hyvällä tavalla itse kunkin viihtyisyyttä. Alueen ties-
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Vastaanottorakennus ja Santa Cafe.

tö ja matkailuajoneuvopaikat
ovat asfaltoitu. Muutoin alue
on nurmikkoa lukuisten tammipuiden lomassa. Kaikesta
havaitsi alueen siisteyden, ja
sen että alue on hyvin hoidettu.
Santalahti Resort on paljon

muutakin kuin pelkkä perinteinen leirintäalue. Alueella on
useita eri majoittumismahdollisuuksia, hyvin varustelluista
tasokkaista mökeistä luksushuviloihin sekä ylellisiin villoihin.
Toisaalta voit myös telttailla tai

nukkua yöunet puussa. Yhtenä alueen erikoisuuksista ovat
”puuteltat”, joissa teltat ovat
pingotettuna ylös maan pinnasta puiden väliin. Saunamaailma on monipuolinen. Luolassa
olevasta savusaunasta upeisiin

edustussaunoihin unohtamatta perhesaunoja. Kaikista saunoista on merinäköala.
Vastaanottorakennuksessa
sijaitsee Santa Cafe- niminen
kahvila. Kahvilan yhteydessä
toimii minimarket, josta saa
pientä purtavaa niin halutessaan. Kahvilasta käsin tapahtuu välinevuokraus lukuisiin eri
vuoden aikoihin liittyviin aktiviteetteihin. Kesällä SUP-laudat, polkupyörät ja minigolfvälineet. Erikoisuutena Fatbike
sähköavusteiset pyörät. Talvella lumikengät ja hiihtovälineet.
Myös itse leirintäalueelta on
suora merinäköala. Välittömässä läheisyydessä sijaitsee hienohiekkainen uimaranta, joka on
matala ja lapsiystävällinen. Uimarannalta on helppo mennä
viereisille seikkailuradalle, mi-

Luolamaailman uljaat ovet.

Luontopolun varrelta.

nigolfparkkiin tai rantalentopallokentille. Lähistöllä olevat
luontopolut, sekä metsäpolku
että rantapolku ovat patikoijille mielenkiintoisia kohteita.
Itse kiersimme jäljempänä
mainitun rantapolun. Hyvin
maastoon merkitty polku vei
meidät saaren kallioisille etelärannoille. Reitin varrelle oli
sijoitettu infotauluja, joissa kerrottiin kyseisen kohdan luon-

non erityispiirteistä. Perillä
meitä odotti mahtava merimaisema Suomenlahden saaristoon. Rannalla oli toinen toistaan suurempia siirtolohkareita. Todella mielenkiintoinen ja
muistoihin jäänyt kierros. Ennen poislähtöämme kokeilimme vielä miltä tuntuu ajaa sähköavusteisella Fatbikella. No
hyvältähän se tuntui, ei siinä
paljon tarvinnut tehdä mitään,

kun se meni melkein itsestään
eteenpäin.
Kokonaisuutena viikonloppu ja Santalahti Resort olivat
meille erittäin myönteinen kokemus. Alueen monipuolisuus
oli osittain yllättävää. Saimme
kokea hyvää palvelua. Meidän
oli hyvä olla siellä!
Marikka ja Raimo,
Olli ja Eeva

Fatbiken tyytyväiset kokeilijat.
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA Ry
www.sfckeskiuusimaa.fi
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja/Nettivastaava
Juhani Virtanen
127132-0
040 198 9508
juhani(at)virtanen.biz
Varapuheenjohtaja/
Matkailuautovastaava
Tapio Varjokunnas
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas(at)kolumbus.fi
Sihteeri
Anne Seiluri
0400 462 949
anne.seiluri(at)gmail.com

133181-0

Matkailuasiamies/Kotimaa
Nettivastaava
Tuomo Virtanen
50235-0
040 764 8948
tumppi65@gmail.com
Matkailuasiamies/Ulkomaat
Tero Ojala
132796-0
040 747 2969
tero.ojala(at)pp.inet.fi
Jäsenkirjuri/Lehtivastaava
Pentti Virtanen
1560-0
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Jäsen
Kari Köngäs
0400 415 424
kari.kongas@live.com

39058-0

HALLITUKSEENKUULUMATON
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
HALLITUKSEN KOKOUKSET
JA YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33,04400
Järvenpää
hallituksen kokoukset alkaen
klo 18.00 seuraavasti:
25.09.-19, 30.10.-19 19.11.-19
Yhdistyksen syysk. 19.11.-19

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
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PEHTOORIN PALSTA

Hyvää alkavaa syksyä

V

iime vuodenvaihteessa tehdyt
investoinnit ovat osoittautuneet
erittäin onnistuneiksi virkistysalueellamme Sydänlammella.
Saneerattu lampi hiekkarantoineen
on saanut hyväksyntänsä niin lasten
kuin aikuistenkin taholta. Vesi on kirkasta ja raikasta, sinne on mukava pulahtaa.
Päärakennuksen lämmityksen siirtyminen maalämpöön oli myös oikea
ratkaisu. Sen huolto ja hoito on siistiä
ja vaivatonta. Vikahälytykset saatiin
sähköpostin kautta kännyköihin. Näin
ne tavoittavat meidät ollessamme
poissa alueelta.
On taas se aika, kun monella on har-

kinnassa vuosipaikka-alueen valinta.
Sydänlampi on valintaa tehdessä hyvin vahvasti huomioon otettava vaihtoehto.
Ota yhteyttä, keskustellaan asiasta.
Yhdistyksen Pikkujouluteatteri tullaan järjestämään joulukuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Asiasta tarkemmin nettisivuillamme
asian tarkennuttua.
Haluan toivottaa kaikille matkailurikasta syksyä ja toivottaa tervetulleeksi alueellemme Sydänlammelle.
Ystävällisin terveisin,

Pehtoori

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

tiistaina 19.11.2019 klo 19.00
KOKOUSTILASSA Tupalantie 7 B 33,
04400 Järvenpää
Kokouksessa käsitellään
– sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat
– jäsenten esittämät asiat
JÄSENKORTTIEN TARKISTUS
ALOITETAAN klo 18.30
KAHVITARJOILU ENNEN KOKOUSTA.

TOIMINTAKALENTERI 2019 SYKSY
13. syyskuuta 2019 - 15. syyskuuta2019: Kyykkätreffit, paikka: Sydänlampi, SOMERO, hinta: normaali aluemaksu
18. lokakuuta 2019 - 20.lokakuuta 2019: Kesäkauden päättäjäiset, paikka: Sydänlampi, SOMERO, hinta: normaali aluemaksut
19. marraskuuta 2019: Yhdistyksen syyskokous, klo19.00, Tupalantie 7 B
33, 04400 Järvenpää
joulukuu 2019: Pikkujouluteatteri, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin, seuraa yhdistyksen nettisivuja

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi liiton jäserekisteriin
näin yhdistys voi hoitaa tiedoitustaan reaaliajassa.

KYYKK Ä

18.10.2019- 20.10.2019
SYDÄNLAMMELLA

TREFFIT
Sydänlammella
on niin ihanaa
”PETANKKI”-mestarit

Yhdistyksen ”Petankki”-mestaruuksista heitettiin Sydänlammella toukokuun lopulla.
Tulokset:

Pojat: 1. Kalle Kervinen, 2. Janne
Kervinen
Naiset: 1. Paula Laakso, 2. Eija
Pehkonen, 3. Marjatta Lindström
Miehet: 1. Esko Haanpää, 2. Aki
Pehkonen, 3. Pentti Virtanen

Sydänlammella

KESÄKAUDEN
PÄÄTTÄJÄISET
Ohjelmassa:

13.09.2019- 15.09.2019

Biljarditurnaus, arpajaiset,
ym. yhteistä ohjelmaa !

TERVETULOA!

Ohjelmassa:
mm. Kyykkäkisat
Bingo
ym. ohjelmaa

Juhannusmölkky 2019
Juhannustreffeillä käytiin jännittävä mölkkykisa

jonka voiton vei Pekka Leinimaa
Tulokset :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pekka Leinimaa
Pentti Virtanen
Senni Peiponen
Tuija Virtanen
Riitta Lindfors
Armi Köngäs
Marjatta Lindström
Kari Köngäs

50 pist.
28 pist.
23 pist.
17 pist.
17 pist.
15 pist.
13 pist.
11 pist.

KYLLÄ NYT KELPAA
UISKENNELLA
Kuvassa ”Petankki”-mitalin saajat. Parikilpailu jäi tänävuonna sään johdosta kisaamatta.

Vesi on kirkasta kun uimastadionilla.
Lapsillekin on oma loiva ranta.

Lampi on paikallistenkin asukkaiden mielenkiinnon kohteena. Kelien ollessa harvinaisen
kuivat, ilmeisesti joudutaan juomassa käymään pidemmältäkin.
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA Ry
www.sfckeskiuusimaa.fi

Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!
Yhdistyksen virkistysalue
Sydänlampi sijaitsee Someron
kaupungin Pitkäjärvenkylässä.
Osoite: Huhdanmäentie 342,
31520 Pitkäjärvi.
Alue on avoinna 01.04.-31.10.
muina aikoina kausipaikan
lunastaneille tai sopimuksen
mukaan.
Alue on avoinna kaikille SFCaravan ry:n jäsenyhdistysten
jäsenille. Alueella on
isäntäpäivystys 15.5 alkaen
elokuun loppuun.
Muina aikoina toimitaan
ohjeistusten mukaisesti
omatoimialueena. Ellei alueella
ole isäntiä tai aluetoimikunnan
jäseniä, voit maksut suorittaa
ohjeiden mukaisesti pankkiin.
Koordinaatit, joilla pitäisi päästä
suoraan pihalle:
N 60° 43’ 3.233’’
E 17° 19’ 3.124’’
Ajo-ohje Sydänlammelle
Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä Riihimäen kohdalle. josta liittymästä käännytään LOPELLE. Lopen kohdalla jatketaan
edelleen kohti Forssaa.

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA
2019-2020
Puheenjohtaja/Pehtoori
Pentti Virtanen
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com

1560-0

Sihteeri
Riitta Lindfors
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com

10802-0

Keittiövastaava
Marjatta Lindström
12045
050 321 9664
marjatta.lindstrom@elisanet.fi
Jäsen
Pekka Leinimaa
050 337 4744
pekka.leinimaa@elisanet.fi

12045-0

Jäsen
Kari Köngäs
0400 415 424
kari.kongas@live.com

39058-0

Yhdistyksen puheenjohtajalla
läsnäolo- ja puheoikeus
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Ennen Forssaa tullaan tielle numero
kymmenen, jota ajetaan kohti Turkua.
Alitettuasi Porintien ajat edelleen
kymppiä pitkin kohti Turkua noin 17,5
km, jolloin käännyt vasemmalle loivasti etuviistoon ennen tien vieressä olevaa
latoa. Risteyksessä on kyltti HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on ollut jo hieman
aikaisemmin kyltti Hyrsynkulma 6, mutta
älä käänny vielä siitä.)
Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin aja

kunnes tulet T-risteykseen, käänny vasemmalle. Jonkun matkaa ajettuasi tulee
toinen T-risteys/mutka josta käännyt oikelle Laurilantielle. (Risteyksessä on pieni punainen koppi, tähän mennessä olet
ajanut kymppitieltä noin 3,9 km.) Tästä
etenet noin 700m ja käännyt vasemmalle.
Tämän jälkeen ajettuasi mutkitellen
noin 800m ja mm. ajettuasi aivan yhden
pihapiirin läpi, kohteesi on tien oikealla
puolella.

Sydänlampi HINNAT 2019

aluemaksu/vrk . sisältää saunan yleisillä
vuoroilla ja valosähkön (750W) 1.4.-31.10.		 20,00
viikko kesä/ talvi		 80,00/ 60,00 + sähkö
kuukausi kesä / talvi		 140,00 / 100,00 + sähkö
kesäkausi 1.5.- 30.9.		 300,00 + sähkö
talvikausi 1.10.- 30.4.		 300,00 + sähkö
vuosipaikka		 470,00 + sähkö
mittarisähkö		 0,30 kWh
pienin veloitus		 5,00
sähkömaksu ilm. mittaria (kesä)
5,00 vrk (valosähkö 750 W)
sähkömaksu ilm. mittaria (lämmitys) 		 20,00 vrk (2000 W)
säilytyspaikka 1.5.- 30.9.		 170,00
säilytyspaikka 1.10.-30.4.		 150,00
säilytyspaikka/ vrk		 2,00
perhesauna		 10,00/ 50 min.
pyykinpesukone		 3,00 koneellinen

Tervetuloa!

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Ostetaan, myydään, vaihdetaan,
uutta ja käytettyä, myös myyntitilillä

Autot & vaunut

Bürstner Ducato Junior
CAT-TURBO DIESEL
Pirteä katsastettu Burre
hyvillä varustuksilla.
Pituus: 5,3 m
Leveys: 2,22 m
Kokonaismassa: 3 200 kg

l

-97

8 999€
Knaus Südwind

Valoisa Saksalainen Primus
vaunu Helsingissä.
Pituus: 7,3 m
Leveys: 2,30 m
Kokonaismassa: 1 550 kg
Omamassa: 1 220 kg
Vuodepaikkoja: 5

l

-90

3 450 €
Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

l

l

Matkailuvaunujen vuokraus
Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

-etuteltat ja –katokset
2, 3, 5, 6, 10 ja 11 kg:n
kaasupullot, sekä alumiiniettä komposiittipullot, jne.
Sammuttimet ja niiden
tarkastukset

Olet sydämellisesti
tervetullut
Kipparimaailmaan!

SFC jäsenetuliike

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi
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SFC KUUTOSET

+

Etsimme PÄÄTOIMITTAJAA
Aloitusajankohta vuoden 2020 alusta.
Tule tekemään 12 SFC yhdistyksen jäsenlehteä.
Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä Raimo Kosonen,
puh. 045 344 5560 tai kosonen.raimo@gmail.com.

SFC KUUTOSET

+ SFC KU

12 Caravan yhdistyksen jäsenlehti vuosi 2019

SFC KUUTOS

Taitto ja ilmoitusvalmistus:
Tiina Lemmola
puh. 044 337 4230
tiina1965@gmail.com
Ilmoitusten koot:
Kokosivu A4
210 x 297
+ 3mm leikkuuvarat
1/1s (painopinta-ala) 185 x 268
1/1s takasivu
185 x 243
1/2s vaaka
185 x 135
1/2s pysty
90 x 268
1/4s pysty
90 x 135
1/4s pysty
43 x 268
1/4s vaaka
185 x 64
1/8s pysty
43 x 135
1/8s vaaka (banneri) 185 x 32
Vuosisopimusalennus -20%.
Vuosisopimuksen voi
aloittaa mistä
numerosta tahansa. ALV 0%

Ilmoitushinnat vuosi 2019:
Etusivu
640€
Takasivu
460€
1/1 sivu
375€
1/2 sivu
260€
1/4 sivu
200€
1/8 sivu
150€
1/16 sivu
90€
Takarajat aineistolla 2019:
Aineistopvä Ilmestymispv
1/2019
23.1.
21.2.
2/2019
27.3.
26.4.
3/2019
14.8.
12.9.
4/2019
30.10.
28.11.
Painopaikka:
Mustasaaren Painotalo
Mustasaari
Painosmäärä: 6600 kpl
ISSN 1796-1432

SFC KUUTOSET+
LUETTU JA ARVOSTETTU
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SFC KUUTOSET +
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Kursseilta hinkua hakemaan
V

ilkkaan matkailukesän ja rentouttavan luppoajan jälkeen aktiivinen
toiminta yhdistyksissä alkaa. Syksyn
voisi käynnistää kätevästi vaikkapa liiton
järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistumalla. Koulutus ja kurssit on merkittävimpiä jäsenmaksuillamme tuotettuja
jäsenetuja. Kursseille ovat yhtä lailla tervetulleita niin yhdistysten luottamustehtävissä toimivat kuin ns. rivijäsenetkin.
Kurssien superviikonloppu järjestetään
5.-6.10.2019 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lahden Nastolassa. ”Superviikonloppu” muodostuu siitä, että kurssilla on jokaisella osallistujalla mahdollisuus valita
haluamansa kokonaisuus järjestötoiminnan, viestinnän ja tiedotuksen tai turvallisuusasioiden kokonaisuudesta. Kouluttajina toimivat liiton hallituksen jäsenet ja
asiantuntijat. Tähtiesiintyjänä ja erikoisvieraana kurssilla on kaikkien tuntema
tv-esiintyjä, tanssinopettaja ja viestintäkouluttaja Marco Bjurström. Marco puhuu meille vuorovaikutustaitojen merkityksestä yhteisöissä otsikolla ”Miten motivoidun, miten motivoin – kuinka hinku löydetään”.
Meille Eteläsuomalaisille Pajulahti on
sopivan lähelläkin. Ja majoittuakin voi
omassa matkailuajoneuvossa joko Pajulahden pihalla tai lähellä olevalla SF-Caravan Keravan ry:n Kangaslammella. Kurssin ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät tästä: www.karavaanarit.fi/kurssiensuperviikonloppu.

Kursseja ja teemailtoja
omaan yhdistykseen
7.12.2019 pidetään järjestötoiminnan peruskurssi samanaikaisesti kuudella paikkakunnalla. Kuutoset + lukijakunnan kannalta lähin koulutuspaikka on Helsinki.
Kurssilla annetaan neljän tunnin aikana
perusvalmiudet yhdistysten luottamustehtävissä toimimiseen. Erityisen suositeltava kurssi on kaikille uusille syksyn aikana tehtäviin valittaville. Alkuvuodesta
2020 järjestetään valtakunnallisia koulutuspäiviä otsikoilla Puheenjohtajapäivät
(8.-9.2.2020) ja Leirintämatkailun kehittämispäivät (8.-9.3.2020). Tarkemmista
ohjelmista liitto lähettää tietoa hyvissä
ajoin. Yhdistysten vastuuhenkilöt lähettävät tietoa eteenpäin ja hoitavat tarvittaessa ennakkoilmoittautumiset eteenpäin.
Kurssien ja erilaisten koulutustilaisuuksien anti uuden ja ajankohtaisen tiedon lisäksi on toisten yhdistysten aktiivien tapaaminen. Kurssien tunnelma karavaanareiden tavatessa on välitön ja mutkaton;
uusia tuttavuuksia on helppo saada ja yhteisistä asioista keskustella. Muiden kokemuksista, sattumuksista ja toteuttamista
ideoista voi aina tuoda oppia omaan yhdistykseen.

Liiton kouluttajat ja toimihenkilöt tulevat kertomaan ajankohtaisista asioista
myös yhdistysten omiin tilaisuuksiin. Asiantuntijat vierailevat mielellään yhdistyksissä ja SF-Caravan leirintäalueilla kertomassa esimerkiksi ajotaidosta, erilaisista
turvallisuusasioista ja järjestötoiminnasta.

Uudet jäsenet
mukaan toimintaan
Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärät ovat
kesän aikana ilahduttavasti nousseet. Liittyneiden joukossa on ollut runsaasti nuoria karavaanareita ja lapsiperheitä. Jäsenkehitys antaa yhdistyksille mahdollisuuden
houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan, tapahtumiin ja leirintäalueaktiviteetteihin. Yhteinen toiminta samanhenkisten
ihmisten kanssa omalla paikkakunnalla on
palkitsevaa ja elämyksellistä.

Matkailuvaunujen
katsastusvelvoite jatkuu
Viime aikoina on jäsenistössä ollut paljon puhetta jarrullisten O2-luokan perä-

vaunujen eli matkailuvaunujen määräaikaiskatsastuksen vapauttamisesta. Asetusluonnoksen tullessa ensimmäiselle lausuntokierrokselle SF-Caravan ry suhtautui omassa lausunnossaan mahdolliseen
vapauttamiseen varovaisen myönteisesti,
mutta muistuttaen vapautuksen mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta liikenneturvallisuudelle. Uudessa asetusluonnoksessa matkailuvaunujen katsastus säilyy.
Elokuun lopussa teimme aloitteen O2luokan perävaunujen suurimman sallitun
vetonopeuden nostamisesta 100 km tunnissa. Perustelemme aloitetta mm. edellä
mainitun katsastusvelvoitteen säilyttämisellä ja liikenteen sujuvuuden lisääntymisellä. Nykyisten vetoautojen ja niihin kytkettyjen asianmukaisilla turvavarusteilla
olevien perävaunujen yhdistelmien vetäminen 100 km esimerkiksi moottoritiellä ei vähentäisi merkittävästi liikenneturvallisuutta.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n
toiminnanjohtaja
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Puheenjohtaja
Petri Hartman 
114150
050 353 3202
Rantaharju 8 B 25, 02230 Espoo
petri.hartman@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 
21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Olavi Savolainen 
90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com
Markku Riihimäki
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi

52289

Markus Stüber
0400 566 577
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

39016

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren
040 567 2990
Jahtilähteenkatu 5 A 29,
20320 Turku
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

43634

39016

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä 
21654
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450 Siivikkala
erja.ojanpera@suomi24.fi
Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
34085
0400 481 350
Miilukatu 6, 40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet
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P

alaan ajassa hieman taaksepäin
aina vuoteen 2011. Vietimme silloin Kiponniemen kurssikeskuksessa vuosikokousta ja jo edellisenä
vuotena silloinen puheenjohtajamme
Heikki.JO.Leinonen oli kertonut luopuvansa tässä kokouksessa puheenjohtajan tehtävästään. Sen jälkeen
kun Heikki oli vakuuttanut luopuvansa tehtävästään, niin alkoi uuden
puheenjohtajan etsintä. Tällaiseen
tehtävään ei yleensä ole kovasti halukkaita ja se myös huomattiin meidänkin yhdistyksessä.
Olin silloin melko uusi yhdistyksessämme, mutta toimin kuitenkin
jo hallituksessa. Kun aikaa kului, niin
sain kuulla mahdollisuudesta asettua
ehdolle tähän tehtävään. Olin tietysti
otettu tästä mahdollisuudesta, mutta
huomasin itsessäni myös tiettyä arkuutta ottaa mahdollinen tehtävä vastaan. Mitä kaikkea se toisi tullessaan,
miten pärjäisin ja täyttäisin Heikin
saappaat. Kun vuosikokous lähestyi
oli päätösten aika.
Miten osaisin tehdä oikean päätöksen. En oikein osannutkaan, vaan tarvitsin siihen suuremmat kädet. Olin
monesti rukoillut, että jos Sinulla Taivaan Isä on minulle jokin tehtävä täällä niin osoita se minulle. Silloin koin,
että se mitä olin pyytänyt oli nyt siinä
minulla edessäni.
Koska olin mielessäni pyytänyt ja
Jumala oli vastannut pyyntööni, niin
asettuminen ehdolle oli lopulta helppo päätös. Koin, että minulla ei ole
edes mahdollisuutta kieltäytyä koska
olin itse pyytänyt johdatusta tässä asiassa.
No, kokouksessa minut valittiin tähän tehtävään ja tänä keväänä jo viidennelle kaksivuotis kaudelle. Olen
iloinen, että otin aikoinaan askeleen
tähän tehtävään ja nyt haluan kiittää
kaikkia jäseniämme luottamuksesta.
Näiden vuosien aikana olemme yhdessä hallituksen kanssa jatkaneet
sitä työtä, minkä Heikki aikoinaan
aloitti. Olemme löytäneet mielestämme toimivan vuosikalenterin ja treffien sisällön. Olemme olleet kuulolla ja vastanneet muiden yhdistysten
ehdotuksiin yhteisistä tapaamisista
ja treffeistä. Osa näistä treffeistä on

Petri Hartman
nykyään jo osana vuosikalenteriamme. Yksi näistä tapahtumista on Löhenpyrstön Hengelliset treffit, mitkä
saivat alkunsa jo nelisen vuotta sitten.
Kaikkeen eivät resurssimme tietenkään riitä, mutta edelleen olemme
avoimena kaikelle uudelle. Olen kokenut näiden vuosien aikana yhdistyksemme tarpeellisuuden.
Se palaute, minkä olemme saaneet
on rohkaissut meitä jatkamaan tällä
tiellä. Uskallan sanoa, että treffeistämme on tullut monelle hengähdyspaikka avoimen ja lämpimän ilmapiirin takia. On hyviä ystäviä, hengellistä
ravintoa ja yhdessäoloa. Hyvä ystäväni, tehdään jatkossakin treffeistämme
yhdessä paikka, missä kaikkien on
hyvä olla ja hengittää!!!
Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavalle kaudelle Jarmo
Ojanperä ja Markku Riihivuori. Hallituksen järjestäytymis kokouksessa
valittiin varapuheenjohtajaksi Jarmo
Ojanperä ja sihteeriksi Olavi Savolainen. Yhdistyksen taloudenhoitajana
jatkaa Heikki .JO. Leinonen ja jäsenkirjurina Erja Ojanperä. Nettisivuista
vastaa Jarmo Ojanperä.
Syksy on jo pitkällä, mutta vielä on
tapahtumia jäljellä. Tule mukaan kauden päätökseen Kiponniemeen tai
tunnelmallisiin pikkujouluihin Evankelista kodille Vilppulaan. Nähdään
ja hulmutkoon lippumme raikkaana
tapahtumissamme.
Terveisin
-PetriPs. Jos rukoilet Jumalalta tehtävää
ja se sinulle osoitetaan, ota se vastaan!

TULE MUKAAN KAUDEN PÄÄTÖKSEEN
KIPONNIEMEEN 11.-13.10.
Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

Kauden avajaiset Päiväkummussa.

Treffiväkeä Keuruulla. Samalla vietettiin Tiilikaisten kultahääpäivää.

Treffikansaa Päiväkummussa.

Tapahtumakalenteri 2019
11.-13.10.
Kauden päättäjäiset, Kiponniemi
29.11.-01.12. Pikkujoulut, Evankelistakoti
Muiden järjestämät
21.-26.09.
Lippuja nostettiin juhannuksena Hirvikoskella. Tässä yhdistyksemme lippu.

Patikkaviikko, Oronmylly
Muutokset mahdollisia
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nelmalliset
TunPIKKUJOULUT
29.11.-01.12.

Evankelistakoti
Ajosharjuntie 59, Vilppula
Majoitus varaukset
p. 03 4716 208

(Ohjelma ja hinnat nettisivuilta)

Vuosikokous Keuruulla. Apo ja Olli johtamassa.

Yhteislauluhetki Hirvikoskella.

Kohti päämäärää!
■■Innokkaina Norjan kävijöinä olemme
vuosien varrella kulkeneet useasti maata
ristiin ja rastiin! Viimeiset neljä vuotta
on matkoille asetettu selkeä kohde, päämäärä, jossa haluaisimme vierailla! Tänä
kesänä tavoitteeksi asetettiin monille karavaanareille tuttu, Lofoottien saaristo.
Yllättäen huomasimme, että heinäkuun
puolivälin jälkeen se oli myös monien
muiden tavoite, kun Å:n parkkipaikka
oli tupaten täynnä, eikä kaikille pyrkijöille tahtonut löytyä sijaa! Siis tunnelma oli hyvin tiivis ja tulijoita, menijöitä
ja kulkupelejä riitti, joka lähtöön! Toki
ennen aavaa merta olevalta kalliolta löytyi rauhallinen kumpare, jossa oli hyvä
lepuuttaa jalkoja ja katsella miten laivat
pyrkivät päämääräänsä toinen satamaan,
toinen avomerelle!
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Kuinka ollakaan, tuo hiljainen hetki herätti mielessäni kysymyksen, mikä
on elämänäni päämäärä ja minne olen
lopulta matkalla?
Olisikohan niin, että juuri sen vuoksi
nykyihminen pelkää hiljaisuutta, koska
silloin tulee mieleen outoja asioita, joita
ei melun keskellä tule pohtineeksi? Kun
Wilhelmi Malmivaara saarnasi kerran
Lapuan kirkossa, niin hän sanoi kuulijoilleen; ”Ennen kuin menet ulos tuosta
kirkon ovesta, niin tee itsellesi selväksi
minne olet menossa!”
Ehkäpä sivuutat tuon kysymyksen sanoin, ei voi vähempää kiinnostaa, mutta
se ei tee tyhjäksi sitä, että se on elämäsi kaikkein tärkein kysymys, minne olet
matkalla? Oletko tänään tiellä, joka johtaa oikeaan päämäärään?

Suurin osa meistä oppi joko kansakoulussa, tai viimeistään armeijassa virren:
”Joutukaa sielut on aikamme kallis, vuotemme virtana vierivät pois….oi valitkaa
tie, joka taivaaseen vie, kohta jo päättynyt päivämme lie!”
Kukaan meistä ei tiedä päiviensä määrää, mutta kaikkia meitä Jumala rakkaudessaan kutsuu sille tielle, joka johtaa oikeaan päämäärään Jeesuksen kanssa joka
sanoo; ”Minä olen tie, totuus ja elämä, ei
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!” ’
Esko Räsänen

SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com
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Hyvää syksyn alkua kaikille!

K

esä on jo takanapäin, mutta monella meistä matkailukausi on
vielä täysissä voimissaan – pyörät pyörivät ensilumiin saakka, monella vielä talvellakin.
Paljon ehti kevään ja kesän aikana
tapahtua. Monenlaisista tapahtumista ympäri maata yksi mukavimmista
oli varmastikin omat kevättreffimme
Salakalliossa toukokuun puolella. Kevättreffiemme onnistumisesta saamme järjestäjien lisäksi kiittää kaikkia
paikalla olleita yhdistysläisiä – ilman
teitä ei tällaisia kekkereitä olisi mahdollista, eikä mielekästä, järjestää.
Mukava oli taas kaikkia nähdä, juhlistaa kevättä ja vaihtaa kuulumisia. Kuvia treffeistä löytyy kotisivuiltamme,
käykääpä kurkkaamassa!
Toukokuulle mahtui myös yhdistyksessämme pitkään puheenjohtajana
toimineen Pentti Suihkosen ero yhdistyksemme puheenjohtajuudesta.
Paljon sai Pentti aikaan puheenjoh-

tajana ollessaan: löytyi hyviä ideoita,
uudenlaista ajattelutapaa ja aktiivista
otetta yhdistyksen hommissa. Iso kiitos Pentille kuluneista vuosista! Yhdistyksemme uusi puheenjohtaja jäljelle
jääneeksi puheenjohtajuuskaudeksi,
eli yhdeksi vuodeksi, valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessamme
marraskuun puolella. Samaisessa kokouksessa käymme läpi myös seuraavan hallituksen kokoonpanon ja muut
tärkeät asiamme. Tarkemmin kokouksen sisällöstä ja aikataulusta näet
kokouskutsusta, joka löytyy tästä lehdestä ja mm. kotisivuiltamme.
Tämän vuoden puolella tapaamme
siis vielä ainakin kerran, sillä syyskokouksemme loppuessa vaihdamme
vapaalle ja aloitamme pikkujoulujen
vieton perinteisine kinkkubingoineen.
Täällä herkutellaan jouluillallisella
napamme täyteen ja virittäydytään
joulutunnelmaan hauskojen pirskeiden merkeissä. Pikkujouluistammekin

Eeva Ahervuo
löydät tietoa tarkemmin tästä lehdestä ja kotisivuiltamme, lämpimästi
tervetuloa mukaan kaikki uudetkin
jäsenet. Ilmoittautua kannattaa jo hyvissä ajoin, sillä niin kuin sanotaan: arkea on kivempi pyörittää, kun edessä
on jokin kiva tapahtuma, jota odottaa!
Syksyisin terkuin,
Eeva Ahervuo
Varapuheenjohtaja
SF Caravan Nurmijärvi ry

Liity Facebook-ryhmäämme

SF Caravan Nurmijärvi ry
Facebook-ryhmän löydät
www.facebook.com/groups/SFCNurmijarviRy/

Tervetuloa mukaan!

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
Yhdistyksen väliaikaisena
puheenjohtajana toimii
varapuheenjohtaja Eeva Ahervuo.
Varapuheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus
Eeva Ahervuo
143562-1
Puh. 045-2310 610
e.ahervuo@gmail.com
Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo
101823-1
puh 0500-472362
volvis5@hotmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen
135031
johanna.pylvanen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen
24617
puh 040-5246030
erkki@ejrautiainen.fi
Hallituksen jäsen
Jukka Aalto
Puh. 040-5461041
jukka.aalto@saunalahti.fi

Hallituksen jäsen, kalustovastaava
Mika Yliportimo
101823
Puh. 050-65146
mika.yliportimo@saalasti.fi
Hallituksen jäsen, tarvikemyynti
Ismo Ahervuo 
143562
Puh. 040-5112606
i.ahervuo@kolumbus.fi

157063-0
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mitat 32 x 23 cm
SFC Nurmijärvi
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mitat 65 x 100 cm
SFC Nurmijärvi
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SF-CARAVAN PORKKALA Ry

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
varastovastaava, Pr- ja
tiedotushenkilö, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Kari Nurminen 		 30987-0
0500 459 648
Saarantie 3 b 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa 
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com
Hallituksen jäsen, sihteeri
Kirsi Varinen

63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Hallituksen jäsen, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Anneli Nurminen		 30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies
Johnny Suominen	 120548-0
050 311 1238
Kuusikkotie 52 C 01380 Vantaa
johnny.suominen@tikkurila

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

E

dellisessä lehdessä kirjoitin tällä
palstalla
lakimuutosesityksestä, joka voimaan tullessaan olisi
poistanut matkailuvaunuiltakin katsastusvelvoitteen. Keväällä Suomen
hallitus vaihtui ja nyt kyseisen lakiesityksen käsittely on lakkautettu. Eli
katsastusvelvoite säilyy nykyisen kaltaisena.
Järvenpään liittokokouksessa hyväksyttiin SF-Caravan Kopparö ry
mukaan SF-Caravan ry:n toimintaan.
Heidän toimintansa perustuu paljolti
Pro-ammattiyhdistyksen omistamaan
ja yksityisen pyörittämään alueeseen Tammisaaren saaristossa. Alue
on laaja, noin 300 ha, josta maa-alaa
noin 150 ha! Alue on nyt kaikkien karavaanareiden käytettävissä. Yhdistyksen julkistamis- / vihkiäistilaisuus
pidettiin heinäkuun 20. päivä Kopparössa. Osallistuimme tilaisuuteen ja
opastettuun tutustumiseen alueen
palveluihin. Lohisoppa sekä nokipannukahvi maistuivat.
Yhdistyksemme jo perinteinen syysretki Tallinnaan on taas kohtapuoliin.
Osa jäsenistä on siitä saanut tiedotteen kirjeitse, osa sähköpostilla. Tätä
kirjoittaessani ilmoittautumiset ovat
vielä edessäpäin. Toivottavasti saam-

Kari Nurminen
me jälleen mukavan retken.
Ensi vuodelle hallitus on jo saanut
muutamia ehdotuksia jäsentapaamiseksi. Mitä mieltä jäsenenä olet
ajatuksesta, että lähtisimmekin ensi
vuonna vaunuilla / autoilla yhteiselle
retkelle jonnekin? Tule vuosikokoukseen keskustelemaan asioista tai laita
ajatuksiasi hallitukselle sähköpostilla.
Yhdistyksemme
vuosikokoushan
pidetään jälleen Kirkkonummen keskustassa 26. päivä lokakuuta. Siitä
kutsu toisaalla.
Lämmintä syksyä

Hallituksen jäsen
Marjut Johansson
145157-0
040 757 8899
Kylänraitti 51 02400 Kirkkonummi
marjutjohansson@hotmail.com
Jäsenkirjuri
Kari Kontoniemi 	 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja
Simo Ahonen
	 41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13 02400
Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
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Maisemaa Kopparnäsin Rävbergetiltä (joutsenia suojeleva Maahinen).
Kuva: Anneli ”Neli” Nurminen

Kari

ESMY:n viimeiseen kokoukseen osallistuneet. Kuva: Armi Ylikorpi

ESMY:n viimeinen kokous
■■ESMY eli Etelä-Suomen matkailuvaunuyhdistysten yhteistyötoimikunta aloitti
toimintansa vuonna 1976. Alkuperäinen
tarkoitus oli muunmuassa mukana olevien yhdistysten treffien ajankohdista sopiminen siten, että mahdollisuuksien mukaan vältyttäisiin ajallisesti päällekkäisiltä tapahtumilta. Varsin pian aloitettiin
myös yhdessä järjestämään Hyväntekeväisyystreffejä, joilla kerättiin varoja ja
lahjoituksia erilaisille yhteisöille. Saajina
ovat olleet muunmuassa SOS-lapsikylä,
HYKS os 10 (lasten syöpäosasto), MediHeli, sekä Rinnekoti. Aluksi treffeille riitti
talkooväkeä hyvin, mutta viime vuosina
toimintaa ja treffejä ovat olleet pyörittämässä pääosin samat henkilöt. Toiminta

on hiljakseen hiipunut ja niinpä viimeiseksi jäänyt ESMY:n Hyväntekeväisyystreffit
pidettiin vuonna 2016 Vihdin Pääkslahdessa. Jo seuraavana vuonna päätettiin,
ettei treffejä kannata ”väkisin” yrittää järjestää, koska uusia, halukkaita toimijoita
ei järjestelytiimiin saatu.
Myös liittotasolla ESMY on toimintansa aikana pyrkinyt löytämään hyviä ehdokkaita muunmuassa liittohallitukseen.
Usein se siinä onnistuikin.
ESMY:n puheenjohtajuus, samoin kuin
muutkin sen luottamustehtävät, on käytännössä jaettu siten, että vapaaehtoisuuteen pohjautuen kukin yhdistys vuorollaan
on vastannut kahden vuoden puheenjohtajuudesta ja/tai muista tehtävistä. Se on

ollut hyvä ja toimivakin ratkaisu. Kokouksia pidettiin 3-5 vuosittain.
Nyt 9.5.2019 Vihdissä Taidetalo Siirilässä pidetty SFC Karkkilan ry:n isännöimä
kokous teki jo pari vuotta ajatuksissa olleen päätöksen: ESMY:n toiminta lakkautetaan. Päätös oli yksimielinen, koska siitä
ei äänestetty. Ratkaisua oli tekemässä 16
henkilöä edustaen 10 yhdistystä ESMY:n
12.sta yhdistyksestä.
Tämä kokous siis jäi viimeiseksi. Jäljellä olleet rahavarat päätettiin jakaa palautuksina tasan ESMY:n 12. yhdistyksille.
Jälleen yksi merkittävä osuus karavaanarikentässä siirtyi historiaan.
Kn

SF-Caravan Porkkala ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 19.00 alkaen
Kirkkonummen Seurakuntatalolla (sali 4)
Seurakunnantie 1 02400 Kirkkonummi
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4 §:n mukaiset asiat
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 18.45 alkaen
Tervetuloa Hallitus
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TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

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

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU Ry
www.sfc-riihimaki.net
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HALLITUS 2019

Tervehdys Riihimäen
seudun karavaanarit

Puheenjohtaja,
lehtitoimikunnan edustaja
Timo Sulin
149527-0
045 255 4313
timosulin@gmail.com

A

lkukesällä oli ajatuksena lähteä
viikoksi tai kahdeksi vaunuilemaan pitkin poikin kaunista suomen maatamme. Ideana oli kiertää
Hämy-alueita mahdollisimman paljon ja ehkä muutama muukin paikka.
Kesäloman alettua laitettiin vaunu
koukkuun ja karavaanin nokka kohti
Porvoota. Olimme Skepparsissa kaksi vuorokautta. Hellettä oli 30 asteen
hujakoilla, yötkin olivat tosi lämpimiä, vaikka meren rannalla oltiinkin.
Tämän jälkeen olimmekin valmiita
palaamaan takaisin lähtöpisteeseen,
Lallulle. Mihinkäs sitä kotikulmiltaan
lähtisi. Syyskuussa otetaan uusi startti
kohti Turkua, liian lähelle ei kyllä parane mennä…
Vaunukin sai vähän liikuntaa osakseen ja uunituoreen rekisteriotteen
katsastuksen jälkeen. Toivottavasti
katsastuspakko säilyy näissäkin vehkeissä, 35-50 euroa kahden vuoden
välein ei ole mikään raha siitä, että
tietää olevansa liikkeellä liikenneturvallisella yhdistelmällä arvokkaan
lastin kanssa. Monet tuntuvat valittavan katsastuksen kallista hintaa, mutta samalla hymyssä suin maksetaan
usean sadan euron kuukausilyhennystä siitä vaunusta, jonka kunnosta ei
olla kuitenkaan kiinnostuneita.
Lallulla oli erilaisia tapahtumia kesän kynnyksellä, turvallisuuspäivä
sekä lastenpäivä poneineen ja paloautoineen. Taas oli hienoa katsella,
kun alueelle oli uskaltautunut yhdistyksemme jäseniä, vaikka ei vaunua
lallulla olekaan. Tervetuloa vaan tutustumaan ja taisipa siinä muutama
uusi paikkahakemuskin tulla. Myös

SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Timo Sulin
kevättalkoissa oli hyvin porukkaa
ja hommat saatiin tehtyä. Myös liittokokouksessa Järvenpäässä oltiin
mukana, rohkeimmat meistä olivat
Helsingin 50 vuotisjuhlilla Vanhankylänniemessä.
Syksyä päin ollaan taas menossa,
ohjelma on aika perinteinen syyskokouksineen ja talkoineen. Järjestetään
myös kesän päättäjäiset syyskuun lopulla. Näistä on omat ilmoitukset ja
kotisivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa. Syyskokouksen pitopaikaksi valittiin tällä kertaa Jokelan VPK:n
tilat Jokelassa, samalla kuullaan uusimmat säännöt esimerkiksi avotulen
tekemisestä. Tervetuloa tekemään
henkilövalintoja ja tekemään uudelle
hallitukselle ehdotuksia toiminnasta ja sen kehittämisestä. Yksinäinen
kyräily oman vaunun sohvalla ei tuo
muutosta tulevaisuuteen.
Pikkujoulut on päätetty pitää 30.11,
paikka tiedotetaan myöhemmin. Seuraa kotisivuja ja facen bookia, paikkoja ei välttämättä riitä kaikille halukkaille.
Hyvää syksyn odotusta, pidetään
pyörät pyörimässä ja morjestetaan
kun kohdataan.
Timo Sulin
149527-0

Varapuheenjohtaja,
Hämyjen edustaja
Hannu Auvinen
040 725 5843
hannu.auvinen@rtv.fi

066111-0

Rahastonhoitaja
Eija Siivonen
050 366 2783
eijasiivonen@gmail.com

003272-1

Sihteeri, Jäsenkirjuri,
Lallutoimikunnan pj,
matkailuasiahenkilö
Tuula Törhönen
029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com
Nettisivujen ylläpitäjä,
Hämyjen edustaja
Markku Koski
077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Marko Winberg
040 047 1974
vw_74_@hotmail.com

128481-0

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
0400 451 468
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä
082557-0
040 0408 839
ollisiiria@netti.fi
Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
suomirai@gmail.com
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Kesäterveiset Kanta-Hämeestä
■■Lähdimme mieheni ja koiran kanssa
matkaan matkailuautolla kohti SFC-Kalajärveä, mutta muutettiinkin suuntaa kohti Tuurin kyläkauppaa, ilta alkoi kääntyä
kohti yötä, päätin soittaa Tuuriin Onnen
kivessä, onko vielä vapaata, ei ollut. Päätettiin vielä muuttaa suuntaa ja lopulta päädyttiin Kalliojärven Lukkuhakaan.
Tosi hieno alue ja alueen henkilökunta
todella vieraan varaisia, viivyimme siellä
2 vuorokautta.

Sieltä lähdettiin ajelemaan kohti Karstulaa Vanhoihin vehkeisiin, täällä oli paljon tarjontaa, kulkijalle laidasta laitaan
oli kulttuuritarjontaa yhteislaulua, kesäteatteria, luonnon rauhaisapaikka. Mekin
käytiin museon puolella ihastelemassa eri
vuosikymmenien kauniita tavaroita ja historiallista materiaalia, äärilaidasta toiseen
kyllä oli hienoa nähdä vanhoja tavaroita ja muistella mitä itsellä ollut pienenä.
Karavaanarin elämään kuuluu saunomi-

Siivoustalkoot Lallulla
12.10.2019
alkaen klo 10.00

– Siivotaan yhdessä paikat kuntoon
– Tarjolla keittolounas,
päiväkahvit ja makkaraa
– Illalla tietysti saunotaan
Tervetuloa mukaan!
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nen, saunaan päästiin hotellintiloihin, oli
hienot saunatilat ja kauniitta maalauksia
oleskelutiloissa.
Uimaankin päästiin sisällä, joka on kesällä käytössä ja aina klo 10-22:00 asti.
Vielä kun olisi ollut aurinkoista säätä ja
lämmintä enemmän, olisimme viipyneet
pidempäänkin.
Kannattaa käydä katsomassa itse.
Tuula Törhönen 029327-1

Kuvassa on kaverini ja yhdistyksemme jäsenen asuntovaunu, joka tuhoutui etukulmastaan aina lunastuskuntoon saakka. Kesälomareissu
kesti kuulemma 30 kilometriä tällä kertaa. Tätä vaunua ei tuhonnut (vero)karhu, vaan moottoritiellä yhdistelmän kanssa samaan suuntaan
kulkenut henkilöauto, joka tuntemattomasta syystä ajautui oikealle kaistalle tuhoisin seurauksin. Onneksi oli raskas veturi vetämässä,
ammattikuski puikoissa, kitkavetopää ja vaunun teliakselisto, jotka edesauttoivat yhdistelmän tiellä pysymistä. Henkilöautossa oli kaksi
nuorta, joiden auto kaatui keskiviheriölle kyljelleen, toinen loukkaantui vakavasti. Pikaista paranemista heille. Tuli mieleen mitä olisi voinut
käydä, jos törmäys olisi tullut takakulmaan tai vetoauto olisi ollut pienempi. Ollaan tarkkana liikenteessä ja pidetään ajotehtävä mielessä
niin päästään kaikki perille. Teksti: Timo Sulin

43

SF-CARAVAN VÄST-NYLAND Rf
www.sfcvastnyland.fi
ORDFÖRANDESPALT

Hej bästa caravanare!

N

u har vi kommit så långt på året
att hösten närmar sig och vi har
haft en normal sommar, med
någon regnskur och solsken.
Vi hade en fin sammankomst i Ingå
med trettio ekipagen på plats, vi spelade petanque och fick igen se att det
i toppen var nästan samma personer
som tidigare år.
Så hade vi Nordiska Camping träffen i Lillehammer i Norge i början av
juli månad, deltagarantalet var cirka
200 ekipagen, från Finland 42 och nästan hälften av dem från vår förening,
om vädret kan man endast konstatera
att det var soligt och varmt. Våra kvarters värdar var Eli och Harry Jakola,
som ordnade med ett underhållande

program varje kväll, ETT STORT TACK.
Där ordnades Nordiskt mästerskap i
hästsko- kastning, i damklassen blev
Yvonne Grönholm tvåa, i skidlandskampen mot Sverige vann det finska
laget bestående av Anne Mustonen,
Sirpa Mattsson, Kalle Grönholm och
Ralf Hietaniemi. Dessutom ordnades
det Nordiskt mästerskap i Caramba
där Sverige och Finland skötte om
arrangemanget. Alla pallplaceringar
kom till Finland, Nordisk mästare med
bil och vagn blev Bror-Erik Nyholm
med Eero Mustonen som tvåa och Ilari
Lepola som trea, husbilsklassen vanns
av Timo Aho med Juhani Peteri som
tvåa och Kalle Grönholm som trea, juniorklassen vann Tomi Mustonen och

Vårmöte.

Olof Bussman
oldboysklassen av Olof Bussman med
Anders Friis från Sverige som tvåa och
Harald Högnell från Sverige som trea.
Nästa år ordnas Nordiska Camping
träffen i Kuopio, Finland den 6 – 10.
7.2020.
Väl hemkommen styrdes bilen igen
mot Virrat för följande Caramba tävling, där var deltagarantalet det största vad det någonsin varit (19 deltagare) När tidningen utkommer har
vi redan forneldsträffen i Lagmansstrand undanstökad och som följande
höstmötes- träffen i Påminne med val
av styrelsemedlemmar.
Jag får tacka er alla för att ni har varit så livligt igång igen denna sommar
och att Väst – Nyland blivit allt synligare på träffarna runtom i Norden.
God fortsättning på året!
Olof

STYRELSE 2019 | HALLITUS 2019
Ordförande/Puheenjohtaja,
ESMY:s representant/
ESMY:n edustaja
Olof Bussman
19756
050 569 1511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com
Viceordförande/
Varapuheenjohtaja
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

102124

Sekreterare / Sihteeri		
Gunveig Björklund 
111487-1
044 286 9513
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.com
Stina Amnell
111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com
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Ray Björklund
044 016 0016
Matsgatan 25, 10300 Karis
ray.bjorklund@gmail.com

111487

Sari Karaus
139594-1
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com
Jorma Laiho
21845-0
040 052 0440
Kullbackavägen15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi
Ronny Råberg
152545-0
050 566 6345
Solhedsvägen 50, 10360 Svartå
ronny.raberg@kolumbus.fi
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
10520
0400 486 311
Västerlänken 12 B d 1,
02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com
Festkommitté/
Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Märkeskörning
Karl-Olof Grönholm
0400 199 047
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

102124

61520

Trafikkommitté / Caramba
Olof Bussman
Tidningsansvarig /
Lehtivastaava
Anne Backman
050 5812344
Lomgränd 5 C 17, 10320 Karis
anne.backman@raseborg.fi

46545

Träffkalender år 2019
Höstmötesträff		
Höstmöte			

18. - 20. 10. 2019, Påminne skidcenter
19. 10. 2019 (Se skild kallelse)
Halloween
1. - 3. 11. 2019,
Hagalund,
Karis; Grundsjö
Julfest 30. 11. 2019,

kryssning till Tallinn,
kommer att göras en
förfrågan om det finns
intresse för en sådan
här julfest!
Värdar finns redan
fastställda för träffarna och
vill redan nu meddela, att
det kan vara bra att kontakta
styrelsen i förväg före träffen
ifall det kommer familjer
med barn, så att värdarna
kan fixa program för dem.
(Bilderna från fjolårets
forneldar och höstmötet
på Påminne)

Vårmöte Förbundssordförande Olli Rusi.

Årets caravanare 2018.

Tack för fina blommor.
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Träffnytt
■■Hej på er alla och önskar en god början på hösten. Många av er har fina resor och upplevelser bakom er och föreningens verksamhet fortsätter ännu i år
med några träffar och så klart med höstmötet på Påminne, Halloween träffen
på en ny plats i Grundsjö, Karis; föreningslokalen Hagalund och avslutas ju
sen med julfesten 30.11. Planerna för i
år är att göra en kryssning till Tallinn.
Saken tas upp på höstmötet.
Föreningens vårmöte hölls 20 april i
samband med påsken på Påminne. Träffen besöktes av ca 30 vagnekipage och till
Årets Caravanare för år 2018 utsågs Magga
och Ralfen Hietamieni med knapp mar-

Topp tre i petanque.

ginal till Vailet och Bjarne Sjöblom, som
kom på andra plats. På tredje plats kom
Vonne och Kalle Grönholm. På mötet
behandlades övriga stadgeenliga ärenden
och hela helgen förlöpte med fri samvaro i
glatt sällskap. Vårmötet besöktes också av
förbundets ordförande Olli Rusi.
Märkeskörningen och körövningen i
maj månad samlade igen förare och premieringen sker säkert enligt tradition på
julfesten.
Träffen med Petanque ordnades traditionsenligt veckan före midsommar i Ingå
med ett vackert, varmt och soligt väder.
Lördagen upptogs av petanque turneringen och årets petanque mästare är Aya och
Jan Jakobsson. Vajlet och Bjarne Sjöb-

lom placerade sej på andra plats och bra
kämpat av Stina och Aarre Amnell som
kom på tredje plats. Efter tävlingen blev
det långbord med medaljutdelning, samt
lotteri och avslutningsvis bjöd föreningen på grillkorv.
När tidningen utkommer har vi forneldsträffen understökad och mera om den i
nästa tidning.
Sedan förväntas igen att så många som
möjligt kommer till Påminne träffen att
närvara på höstmötet den 19 oktober. Ha
en så trevlig och skön höst allihopa!!
Hälsningar

Vårmöte festkommitten duktiga igen.

KALLELSE TILL HÖST MÖTE

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie
HÖSTMÖTE lördagen den 19 oktober 2019 kl. 16.00
Platsen är Påminne skidcenter,
Brunkom strandvägen 1, 10410 Åminnefors.
Behandlas stadgeenliga ärenden.
Festkommittén bjuder på kaffe med tilltugg efter
mötet och så har vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!
Kom ihåg att ta med era medlemskort. Medlemskortens granskning
börjar en halv timme före mötet, kl. 15.30.
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
SF-Caravan Väst-Nyland, styrelsen
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Anne

