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11 Caravan yhdistyksen jäsenlehti No 1/2016
SFC KUUTOSET+

Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy   09-2766560  www.helsinkicaravan.�  
• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy    (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 

• Salo   Auto Simelius Oy   (02) 733 1550  www.auto-simelius.�  
• Turku   Turun Länsi-Vankkurit Oy  (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula   K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.�  

www.kabe.se/fi

  Imperial    Hacienda       Royal    Jalokivi  Classic  Imperial    Hacienda       Royal    Jalokivi  Classic  Imperial    Hacienda       Royal    Jalokivi  Classic

Classic 600 GDL

Classic 600 GDL

Lämmin henkäys talvisäästä
Nyt on otollinen aika miettiä vaihtoa Kabeen. Kabessa on esimerkillisen viihtyisä asumismukavuus, 

edistyksellinen tekniikka, jämäkkä korirakenne ja kestävät materiaalit.
Skandinaavisen selkeä design sekä erinomaiset käyttöominaisuudet ja säilyvä jälleenmyyntiarvo.

Lämpimästi tervetuloa Kabe-kaupoille asiantuntijaliikkeisiimme.
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN Ei mitään muita kuluja*

Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€

Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

Matrix 50 Years EditioncollectionSILVER

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.

Adria Adora 522 UP 50 Years Edition alk. 25.600€

SILVER collection Adora  50 Years Edition

0,99%

*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€.  KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 

RINTA-JOUPPI CARAVAN

Vantaa, Kistolantie 3 
(moottoritieltä Klaukkalan liittymästä) 
puh. 09-2525 7500. 
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-15 

Teemu Jaatinen  
paikallispäällikkö
p. 040 519 0611

Hannu Korhonen
p. 040 519 0610

Kristian Holmström
p. 040 519 0613

Anton Ylä-Autio
p. 040 823 3061
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nro 1/2016 
11. vuosikerta

Julkaisija: 
• SF-Caravan Forssan seutu ry 
• SF-Caravan Hankoniemi ry   
                      Hangöudd rf 
• SF-Caravan Hyvinkään seutu ry  
• SF-Caravan Itä-Uusimaa ry 
• SF-Caravan Karkkila ry 

• SF-Caravan Keski-Uusimaa ry 
• Kristillinen Karavaanariyhdistys ry 
• SF-Caravan Nurmijärvi ry 
• SF-Caravan Porkkala ry 
• SF-Caravan Riihimäen seutu ry 
• SF Caravan Väst-Nyland rf

Päätoimittaja:  Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri/ 
ilmoitusmyynti: Riitta Lempiäinen, puh. 040 527 4428, riitta.lempiainen@gmail.com 

Toimituskunta: 
FORSSA:  Heikki Kulju, Heikki Seppälä 
HANKO:  Marlene Holmström, Mats Welander 
HYVINKÄÄ:  Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen 
ITÄ-UUSIMAA:  Kaj Saarinen 
KARKKILA:  Leo Kylmä, Anneli Sarkola 
KESKI-UUSIMAA:  Kari Köngäs, Tiina Korjula 
KRISTILLISET:  Petri Hartman 
NURMIJÄRVI:  Arto Kiviluoma, Eeva Ahervuo 
PORKKALA:  Anneli Nurminen, Kari Nurminen 
RIIHIMÄKI:  Tarmo Sorvisto, Ulla Sorvisto 
VÄST NYLAND:  Anne Backman, Olof Bussman

Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com

Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän 
vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta.  Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai 
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmoitushinnat: Vuosi 2016: Etusivu 640,00, takasivu 460,00, 1/1 sivu 375,00, 1/2 sivua 
260,00, 1/4 sivua 200,00, 1/8 sivua 150,00, 1/16 sivua 90,00. Vuosisopimusalennus-20 %.

Mediakortti: www.sfchyvinkaa.net/162 
Jäsenten ilmoitukset: Huomionosoitukset yms. sekä teksti-ilmoitukset mielipidepalstalle 
veloituksetta.

Muut ilmoitukset 5,00/rivi, max 5 riviä/ilm.

Ilmestymisaikataulu 2016: 25.2, 28.4., 1.9. ja 1.12. Aineistot 4 viikkoa ennen

Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto  Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777 0400 672 626  050 5756 720 0500 450 735

LUOTETTAVAA KAUPPAA JO 40 VUOTTA
Meiltä saat kaiken, mitä mukavaan ja turvalliseen matkantekoon tarvitset.

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

Puheenjohtaja
Heikki Kulju 33097-1
040 587 0567  
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen 
hessukulju@gmail.com 

Varapuheenjohtaja
Heikki Seppälä 146855
050 338 7679
Luukkaantie 6, 31600 Jokioinen
hesekias@gmail.com

Jäsen 
Eira Penttilä 7131
0400 749 380
Pispankatu 3 B 26
eirpen@surffi.net
 
Hartikainen Esa 21752
040 560 3195
Kalliotie 3 B 9 32740 Sastamala
hartikainenesa1@gmail.com

Jari Pirinen 136147
0400 540 375
Pääjärventie 164 12950 Vojakkala
jari.pirinen@metpost.fi

Jäsen/Jäsenkirjuri
Timo Allén  44473
040 578 6626
Helvinkuja 4 31600 Jokioinen
timo.allén@surffi.net 
     
Jäsen/Matkailu/
Matkailuautoasiamies
Pekka Lehtonen 20251-1
040 733 5805
Yrjöntie 2 A 2 31300 Tammela
pekkalehtone54@gmail.com

Muut Toimihenkilöt
Sihteeri/  Rahastonhoitaja
Pirkko Kulju
0400 933 255
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen
pirkkokulju@gmail.com

Hämyedustajat
Heikki Kulju
Timo Allén

Lehtiyhteyshenkilöt
Heikki Kulju
Heikki Seppälä

Majamäkitoimikunta
Pekka Lehtonen
Heikki Seppälä
Clas Siiman
Niko Rantala
Arja Salminen
Pirkko Kulju

Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

HALLITUS 2016

Puheenjohtajan palsta

Heikki Kulju

Vu o s i 2016 on sitten alkanut ja 
toivotaan että hyvissä merkeis-
sä, sillä onhan tämä yhdistyksen 

juhlavuosi.
Pakkaset ovat paukkuneet ja luntakin 

on satanut niin että on oikein talven tun-
tua. Myös päivä on pidentynyt ja valoi-
suus lisääntynyt lumen myötä.  

  Viimevuoden pikkujoulu vietettiin Ma-
jamäessä, paikalla oli 25 karavaanaria.  
Samana päivänä satoi Majamäessä lunta 
30 senttimetriä, ja kuinka ollakaan suu-
ri lumimäärä kaatoi puita sähkölinjoille 
katkaisten sähköt alueelta.  Hätä ei ollut 
tämän näköinen, vuokrasimme agrekaa-
tin ja näin saimme vietyä juhlat kunnialla 
lävitse. 

  Viimevuonna yhdistyksemme jä-
senmäärä lisääntyi kahdella jäsenellä 
edellistä vuodesta, joten meitä on nyt 
567 jäsentä yhdistyksessämme.  Onneksi 
kasvu on positiiviseen suuntaan. Myös 

leirintäyöpymiset kasvoivat Majamäessä 
n.10 % viimevuonna.  Osana tähän vai-
kutti Hämyralli, joka lisäsi vierailijoiden 
määrää.  Osallistumme myös tänä vuon-
na Hämyralliin yhtenä leirintä kohteena.

24.1.2016 Majamäessä pidettiin 
Hämeen yt-alue (Hämyt) edustajien 
kokous, jossa arvottiin viimevuoden 
Hämyralli voittaja (1000 €).  Arvonnan 
suorittivat Hämyjen puolesta Harri 
Järveläinen ja liitosta Heikki Leinonen.  
Arvonnassa voittajaksi tuli idean isä Jari 
Naakka, onneksi olkoon!!     

  Yhdistyksemme 40-v juhlaa viete-
tään Majamäessä 10-12.6.2016.  Toivoi-
sin joukkoomme karavaanareita, jotka 
olisivat vapaaehtoisia tulemaan järjes-
tämään näitä juhlia niin että saataisiin 
juhlat kunnialla hoidettua.  Tehtävien 
ei tarvitse olla mitään hampaitten kiris-
telyä vaan hurtilla huumorilla höystet-
tyä, ilosta meininkiä ja mielekästä että 
siitä tarttuisi jotain palkitsevaa tekijälle.  
Tällä hetkellä tekijöitä on vain muutama 
ja paine on kova saada lisää tekijöitä. 
Onhan meitä yhdistyksessä

yli 500 jäsentä.  Yhteydenotot minulle 
joko puhelimella tai sähköpostilla, tiedot 
löytyvät tältä sivulta hallitus 2016.

  Toivotan täten kaikki yhdistyksemme 
jäsenet ja kaikki karavaanarit tervetuloa 
joukolla juhlaamme. Hyvää alkanutta 
vuotta kaikille karavaanareille.

Heikki

Tulevia tapahtumia
27.2. Yhdistyksen avoimet pilkkikilpailut 
 kokoontuminen Majamäessä klo 10.00
28.5. Majamäkipäivä (siivous)
29.5. klo 12.00 Yhdistyksen  

 kevätkokous Majamäessä
10.-12.6. Yhdistyksen 40-v juhla Majamäessä
12.-14.8. Kaivojuhla Majamäessä
17.11. klo18.00 Yhdistyksen syyskokous
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

SF-Caravan Forssan Seutu ry:n  
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään sunnuntaina 29.5.2016 klo 12.00  
Majamäessä, Haapasillantie 64 Tammela.

Käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät  
kevätkokousasiat:  

käsitellään toimintakertomus,  
tilit ja tilintarkastajan lausunto  
sekä päätetään tilinpäätöksen  

vahvistamisesta.
päätetään vastuuvapauden  

myöntämisestä hallituksen jäsenille  
ja muille tilivelvollisille.

käsitellään muut hallituksen ja  
yhdistyksen jäsenten esittämät asiat,  

joista jälkimmäiset on  
toimitettava hallitukselle vähintään  
neljätoista (14) vuorokautta ennen  

kokouksen alkua.
24.1.2016  HALLITUS

Hämyrallin  onnelliset voittajat Kirsi ja Jari Naakka 
sekä koirat.

SF-Caravan Forssan Seutu ry 40 v: juhla
10.-12.6.2016 Majamäessä

– perjantaina
– karaokea
– lauantaina
– luontopolku
– päivä ohjelma

– orkesteritanssit
– arpojen myynti
– sunnuntaina arpajaiset  

      ja palkintojen jako
Tervetuloa!

 Ohjelmassa:
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Joulupukki ja joulumuori.

Vanhakin jo nuortuu, käy kuin lapsi leikkimaan.

Kaikilla oli niin mukavaa.

Jouluruoka maittaa.
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www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250. ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

SFC jäsenetuliike

•  Matkailuvaunujen vuokraus
•  Vaunujen varaosat ja  
 lisätarvikkeet kaikkiin  
 merkkeihin
  
 
 -etuteltat ja –katokset
•  2, 3, 5, 6, 10 ja 11 kg:n  
 kaasupullot, sekä alumiini-  
 että komposiittipullot, jne.
•  Sammuttimet ja niiden  
 tarkastukset

Auto & vaunu

Laika Ducato  
LASERHOME 1989
Toukokuussa 2015 katsastettu.  
Valoisa Laikan tila-ihme. 
Mittarilukema 168 000 km 
Pituus: 6,75 m, Leveys: 2,23 m 
Kokonaismassa: 3 100 kg 
Henkilömäärä: 5 
Vuodepaikkoja: 6 

Kabe Royal 560 XL KS 2012
Kaben sileäpeltinen Luxusmalli  
huippuvarusteilla ilmastoinnilla  
+ vaununsiirto mooverilla. 
Pituus: 7,3 m, Leveys: 2,50 m  
Kokonaismassa: 1 600 kg 
Omamassa: 1 300 kg 
Vuodepaikkoja: 5.

3 990€

29 900€

Olet sydämellisesti  
tervetullut  
Kipparimaailmaan!
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SF-CARAVAN HANKONIEMI 
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net

Puheenjohtajan palsta

Ordförandespalt

Mats Welander

Morjesta kaikille!

Älytön vanha sanonta Suomen 
kesästä tulee väistämättä mie-
leen kun katselee ikkunasta  

Hangon talvea; on lyhyt ja vähälu-
minen, ainakin nyt tätä kirjoittaessa.  
Lapset saivat vain hetken nauttia 
joulupukin tuomista luistimista ja 

suksista. Toivottavasti tätä luettaes-
sa asia on korjaantunut ja uutta lun-
ta on satanut hiihtolomaa viettävien 
riemuksi.

Olimme linja-autollinen, 46 hen-
kilöä, taas Matkamessuilla Helsingin 
Messukeskuksessa.

Itse matkamessut olivat onnistu-
neet, useat suomalaiset kohteet toi-
vat itsensä hyvin esille, mm. Saariston 
rengastie. Löytyi myös eräs ”himo-
matkaaja”, joka on kartoittanut Län-
si-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
museoita, jopa yksityisiä kellareissa 
olevia museoita, joista kuntien mat-
kailutoimistot eivät olleet koskaan 
kuulleetkaan. Nyt ne kaikki löytyvät 
hänen tuottamista karttakirjoista.  
Kaukokohteitakin oli aivan riittäväs-
ti, mutta suuri osa Euroopan maista 
loisti poissa olollaan. Sääli, sillä näis-
sä maissa löytyy myös paljon hyviä 
matkakohteita pääkaupunkeja unoh-

tamatta. Caravan-puoli oli melkein 
pelkästään Outlet-aluetta ja sekin 
hyvin pieni. Lahti tuntuu ottaneen 
itselleen yksinoikeuden ”harraste-
välineidemme” esittelyyn.

Maaliskuun tiistai-illan luennoitsija 
on vielä hakusessa, eiköhän se aihe 
sieltä kuitenkin selviä, mahdollisesti 
liikenneturvallisuus poliisin kertoma-
na. Tervetuloa kahville ja keskustele-
maan aiheesta, joka ilmoitetaan leh-
dissä Etelä-Uusimaa, Hangonlehti ja 
Västra Nyland. Ilmestymispäivämää-
rät voit lukea Kuutoset+ lehdessä no. 
4/2015. Kai se on sinulla vielä tallella, 
eikö – sitten voit käväistä sivuillamme

www. sfchankohangoudd.net, 
sieltä pitäisi löytyä tietoa helmikuun 
lopussa. Löytyy myös kuvia tapahtu-
mistamme ja matkoistamme.

Hyvää talven jatkoa !
Mats

Det löjliga gamla uttrycket 
om Finlands sommar kom-
mer oundvikligt i tankarna 

då man ser ut genom fönstret på 
Hangös vinter; den är kort och fat-
tig på snö, åtminstone i skrivandets 
stund. Barnen kunde bara en kort 
stund nyttja sina skridskor och ski-
dor julgubben hade hämtat åt dem. 
Förhoppningsvis, då man läser detta, 
har detta förbättrats och ny snö har 
fallit för att glädja dem som firar sitt 
sportlov. 

Vi var en busslast full, 46 personer, 
igen på Resemässan i Helsingfors 
Mässcenter. Själva resemässan var 
lyckad, flera finska resemål förde 
sig själv bra fram, bl.a. Skärgårdens 

ringväg. Där fanns även en ”reslysten 
person”, som har kartlagt Väst-Ny-
lands och Egentliga Finlands museer, 
även museer i private källare, som 
kommunernas turistbyråer inte har 
haft någon aning om. Nu finns de 
alla i kartböcker som han har pub-
licerat. Det fanns alldeles tillräckligt 
med resemål i fjärran länder, men 
en stor del av Europas länder lyste 
med sin frånvaro. Det är synd, ty 
även dessa länder har många andra 
trevliga resemål utöver sina huvuds-
täder.  Caravan-sidan var nästan ba-
ra ett Outlet-område och även den 
mycket liten. Lahtis tycks har tagit åt 
sig ensamrätten att visa upp ”våra 
hobbyredskap”

 Mars-månads tisdags föreläsare 
är ännu i tänkarmössan, men säkert 
klarnar dock ämnet, möjligen berät-
tar polisen om trafiksäkerhet.

 Välkommen på kaffe och diskutera 
ämnet, som meddelas i tidningarna 
Etelä-Uusimaa, Hangötidningen och 
Västra Nyland. Utgivningsdagarna 
kan du läsa i Kuutoset+ tidningen 
nr. 4/2015. Nog har du väl den ännu 
kvar, inte – då kan du sticka dig på 
våra sidor

www.sfchankohangoudd.net, där 
borde finnas uppgifter i slutet av 
februari. Finns även bilder från våra 
evenemang och resor.

God fortsättning på vintern!
Mats

  Morjens!
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SF-CARAVAN HANKONIEMI 
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net

JOHTOKUNTA 2016
STYRELSE 2016

Puheenjohtaja, Ordförande
Mats Welander 102096-0   
0400 947 005
Halmstadinkatu 37 A
Halmstadsgatan 37 A, 
10900 Hanko
welanderjmats@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Lennart Wasström 127389
0500 405 145
Rydjeberg 2, 10900 Hanko
Rydjeberg 2, 10900 Hangö
lennart.wasstrom@gmail.com

Sihteeri/rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström 4576
050 342 3105
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsvägen 5, 10940 Hangö
malle.holmstrom@gmail.com

Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg 81642
040 865 2831
Länsitie 6, 10940 Hanko
Västervägen 6, 10940 Hangö
thsundberg@gmail.com

Hans Österling 72303
0400 473 745
Riskiläntie 4, 
10960 Hanko Pohjoinen
Grisslavägen 4, 10960 Hangö Norra
hans.osterling@pp.inet.fi

Johtokunnan ulkopuolella
Utanför styrelsen
Matkailuasiamies
Reseombudsman
Göran Holmström 4576
0440 802 058
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv.5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

SFCaravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf

VIINIMAISTIAISET 
VINPROVNING 

3.11.2015

Makulautanen  Smaktallrik

Keskittyneitä osallistujia ja 
mietteliäitä ilmeitä.
Koncentrerade deltagare 
och fundersamma miner.
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Haava
– Puhdas haava voidaan puhdistaa pelkällä vesijohto-

vedellä
– Jos haavan pinta on väriltään vihreä-keltainen on hyvä 

puhdistaa Vetyperoxiidilla tai esim. Septidin-nimisellä 
aineella; on hyvä laittaa Sorbact-nauha (bakteereita 
absordoiva nauha) pudistetulle haavalle.

– Haava kannattaa mennä näyttämään lääkärille.
– Riippuen haavan suuruudesta voi valita tavallisen 

laastarin tai Mepore haavasidoksen  
(itsekiinnittyvä sideharsotyyny)

– Haavasulkuteippi (steri-trip) haavan reunojen  liittä-
miseksi yhteen

– Hyvin vuotavaan haavaan tarvitaan paineside, monta 
sidetaitosta päällekkäin ja sitten sidotaan haava tuke-
vasti sideharsorullalla.. Huivi toimii  myös hyvin ellei 
sideharsorullaa ole saatavilla.

– Tarkista, että jäykkäkouristusrokotuksesi on voimassa!

Hiertymä
– Ennaltaehkäise tai suojaa Compeed-laastarilla
– Pidä puhtaana

Allergia,  ihottuma, aurinkoallergia
– Antihistamiinit, löytyy erilaisia vaihtoehtoja tabletteina 

eri allergioihin
– Ihottuman hoidossa voi käyttää joko Hydrocortison 1 

%- tai Bepanthenvoidetta (dexpanthenol). Pidä mie-
lessä, että kortisonivoidetta ei pidä käyttää auringossa.

– Vaikeissa allergiaoireissa voivat kortisonitabletit (re-
septinalaiset) olla tarpeellisia

Hyönteisenpuremat, puutiaiset, 
käärmeenpuremat

– Jos saa voimakkaan reaktion hyttysen- ampiaisen tai 
paarmanpuremasta voi ottaa Kyypakkauksen, voidella 
iho kortisonisalvalla. Lääkärissäkäynti on tarpeen, jos 
puremasta tulee pitkäaikainen tai saat hengitysvaike-
uksia.

–  Borrelia tapauksia on todettu myös paarmanpure-
missa.

–  Hanki oma pinsetti puutiaisten poistamiseen, punkin 
poistaminen onnistuu myös kostuttamalla topzpum-
pulitikku ja pyörittämällä sitä puutiaisen ympärillä. 
Seuraa muodostuuko pureman ympärille punainen 
rengas ja hakeudu silloin lääkäriin. Tarkista keho, 
varsinkin taivekohdat päivittäin. 

– Nykyään ollaan sitä mieltä, että Kyypakkaus ei riitä 
jos saa käärmeen pureman vaan täytyy aina olla yhte-
ydessä terveyskeskukseen niin pian kuin mahdollista

Ripuli,  oksennus, ruokamyrkytys
– Ennaltaehkäisevänä voit ottaa Lactophilusta jos tiedät, 

että tulet syömään ruokaa, joka on esim. valmistettu 
tai maustettu eri tavalla kuin olet tottunut. 

– Ripulin hoitoon voi ottaa Imodium-kapseleita on 
tärkeää juoda tarpeeksi, 2-3 l /vrk.

– Osmosal-niminen valmiste, joka sisältää ravintoai-
neita, löytyy apteekista, mutta voit myös itse keittää 
1 litra vettä ja lisätä siihen 1 tl suolaa ja 1 tl sokeria.

Närästys, ärsytys vatsassa

– Tavallisena kotihoitona voi ottaa Bicarbonat (½-1 tl 
liuotettuna 2,5 dl veteen)  Samarin, keittää inkivää-
riteetä tai syödä banaanin

– Reseptivapaita apteekkituotteita ovat Rennie, Gavis-
con, Omeprazol ja Pantoprazol

Nyrjähtänyt nilkka  
tai muu raaja

– Laita mitä pikemmin kylmä kääre loukkaantuneelle 
kehon osalle, apteekista saa ostaa kertakäyttöpusseja

– On hyvä voidella Icepower tai Voltaren voiteella
– Laita tukeva tukiside, ellei löydy tukisidettä sen voi 

tehdä vaikka vaatekappaleesta
– Pidä jalka korotettuna
– Ota anti-inflammatorista särkylääkettä esim. Burana 

tai Ketomex
– Mene lääkäriin, jos kipu tai turvotus lisääntyy

Särkylääkkeet
PARACETAMO (panadol, pamol)
– päänsärky, hammassärky, lihassärky, nivelrikko sekä 

influenssa ja kuume
– vähän sivuvaikutuksia, ei saa käyttää yhdessä alkoholin 

kanssa sillä voi silloin aiheuttaa maksavaurioita
– yli viikon käyttö yhdessä Marevanin kanssa voi lisätä 

verenvuodon riskiä
– varovainen käyttö epilepsialääkkeen kanssa, voi ko-

hottaa maksa-arvoja
– löytyy niin tabletteina kuin poretabletteina, suspen-

sioina ja liuoksena

BURANA (IBUPROFEN)
– kuume, lihaskipu, migreeni tai päänsärky, hammas-

särky, hermosärky ja tavalliset flunssan oireet
– ei suositella astmaatikoille, ruuansulatuskanavien ve-

renvuotoa,  vaikeaa munuais-maksa tai sydämen va-
jaatoiminta poteneille on vältettävä, jos on kuivettunut 
mahataudin jälkeen ei yhdessä anti-inflammatoristen 
lääkkeiden kanssa Ibuprofen pidentää hyytymisaikaa, 
mikä tulee ottaa huomioon Marevanin tai vastaavan 
käytön yhteydessä turvallista aloittaa varovasti pie-
nimmällä suositetulla annoksella löytyy tabletteina, 
suspensioina, liuoksena, poretablettina sekä kapse-
leina.

KETOMEX (ketoprofen)
– kuume, päänsärky, lihassärky, migreeni, flunssan 

oireet, tulehdus- ja turvotustiloissa, äkillisen kihdin 
hoidossa tai sappivaivoissa.

– voi aiheuttaa verenvuotoa vatsa-suolistossa suurina 
annoksina otettuna varsinkin vanhemmilla henkilöillä

– voi aiheuttaa turvotusta ja verenpaine voi nousta 
–  Otettava varovasti muiden anti-inflammatoristen 

valmisteiden kanssa 
– on tarkkaan tarkkailtava mahdollista verenvuotoa 

käytettäessä Marevanin kanssa 

VOLTAREN, MOBILAT, ORUDIS GEELI
– paikallinen lihassärky

Pieni matka-apteekki
Yhteenveto lähihoitaja Susanne Enholmin esityksestä kerhotalolla 6.10.2015.  

(vapaasti käännetty M Holmström)

Muista uusia lääkemääräyksesi ennen matkalle lähtöä. Kom ihåg att förnya dina recept innan du åker på dina  resor
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Ett litet reseapotek
Sammandrag av närvårdaren Susanne Enholms föreläsning på klubbhuset 6.10.2015. 

Sår
– ett rent sår behöver endast rengöras med vanligt 

kranvatten.
– om såret har grön-gul beläggning är det bra att ren-

göra med Vetyperoxid eller t.ex. Septidin, Sorbact 
(bakterieabsorberande remsa) kan vara bra att sätta 
på det rengjorda såret. Bra att gå till läkare och visa 
det vid passligt tillfälle.

– beroende på sårstorleken kan man välja ett vanligt 
plåster eller Meporelapp (kompress och plåster kom-
binerat)

– sårtejp att dra ihop sårkanterna med (steri-strip)
– ett rikligt blödande sår behöver ett tryckförband, man 

kan sätta tjockt med kompresser, sedan förbinda sta-
digt med en förbandsrulle. En scarf fungerar också 
om man inte har förband.

– kontollera att du har stelkrampsvaccinet i kraft!

Skavsår
– förebygga eller skydda med Compeed
– hålla rent

Allergi, hudutslag, solallergi
– antihistaminer, finns olika alternativ i tablettform 

beroende på allergin
– för hudutslag kan man välja Hydrocortison 1 % eller 

Bepanthen  (dexpanthenol). Kom ihåg att inte anv-
ända kortison i solen.

– vid svåra allergisymtom kan man vara i behov av 
kortisontabletter (receptbelagda)

Insektbett, fästingar, ormbett
– om man reagerar kraftigt på mygg- geting- eller 

bromsbett kan man ta en Kyyförpackning, smörja 
huden med kortisonsalva. Uppsök läkare om betten 
blir långvariga eller du får andnöd. Fall av Borrelia 
har också upptäckts efter bromsbett.

– skaffa en skild pincett för att ta bort fästningar, det 
fungerar också med att fukta en topzpinne och snurra 
den runt fästningen. Följ med om det blir röd ring 
runt bettet och uppsök då läkare. Kontrollera kroppen, 
speciellt hudveck, dagligen.

– nuförtiden säger man att Kyyförpakningen inte räcker 
till då man blivit ormbiten utan man skall alltid kon-
takta vårdcentralen så fort som möjligt.

Diarré, uppkastningar, 
matförgiftning

– som förebyggande kan man äta Lactophilus om man 
vet att man kommer att äta mat som t.ex. är tillagad 
eller kryddad på annat vis.

– vid diarré kan man ta Imodium-kapslar
– viktigt att dricka tillräckligt, 2-3 liter/dygn
– finns ett preparat som heter Osmosal som innehåller 

näringsämnen, men man kan själv koka 1 liter vatten 
och tillsätta 1 tesked salt och 1 tesked socker.

Halsbränna, irritation i magen
– som vanlig huskur kan man ta Bicarbonat (½-1 tsk. 

upplöst i 2,5 dl.vatten), Samarin, koka te på ingefära 
eller äta banan

– apotekspreparat som är receptfria är Rennie, Gaviscon, 
Omeprazol och Pantoprazol 

Stuka vristen eller annan extremitet
– lägg så fort som möjligt kallt omslag på den sjuka 

kroppsdelen, finns att köpa engångsispåsar på apo-
teket

– bra att smörja med Icepower eller Voltaren
– lägg ett stadigt stödförband, om man inte har ett ban-

dage kan man göra av ett klädesplagg
– håll foten i höjdläge
– ta anti-inflammatorisk värkmedicin t.ex Burana eller 

Ketomex
– uppsök läkare om smärtan eller svullnaden tilltar

Värkmediciner
PARACETAMOL  (panadol, pamol)
– huvudvärk, tandvärk, muskelvärk, artros samt vid 

influenssa och feber
– lite biverkningar men skall inte användas i samband 

med alkohol, kan då orsaka leverskador
– över en veckas användning i samband med Marevan 

kan öka blödningsrisken
– försiktig användning i samband med epilepsimedicin, 

kan höja levervärdena
– finns som tabletter, brustablett, suppositorie och 

mixtur.

BURANA (IBUPROFEN)
– Feber, muskelvärk, migrän- eller huvudvärk, tandvärk, 

nervvärk samt vid vanliga flunssasymtom
– Rekommenderas ej för astmatiker, om man haft blöd-

ning i magtarmkanalen, svår njur-lever eller hjär-
tinsufficiens bör unvikas om man är uttorkad efter 
magsjuka ej tillsamman med anti-inflammatoriska 
mediciner Ibuprofen förlänger koagulationstiden vil-
ket bör tas i beaktande vid användning av Marevan 
eller motsvarande tryggt att börja försiktigt med den 
lägsta rekommenderade dosen. Finns som tablett, 
suppositorie, mixtur, brustablett samt capslar.

KETOMEX (ketoprofen)
– feber, huvudvärk, muskelvärk, migren, flunssasym-

tom, inflammation- och svullnadstillstånd, vid akuta 
gikt eller gallbesvär.

– kan orsaka blödningar i mag-tarm vid användning 
av större doser

– speciellt hos äldre personer
– kan orsaka svullnader och blodtrycket kan stiga
– försiktigt tillsammans med andra anti-inflammato-

riska preparat
– man bör noga övervaka ev. blödning i samband med 

användning – av Marevan

VOLTAREN, MOBILAT, ORUDISGEL
– lokal muskelvärk  

Kom ihåg att förnya dina recept innan du åker på dina  resor
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

HALLITUS 2016
Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmyn edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
matkailuasiamies
Raimo Kosonen    17898
045 344 5560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Jari Lemmetyinen  92803
0400 859 068
Lääkärintie 2 A 3, 01900 Nurmijärvi
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Sihteeri
Katariina Asp  119761
040 450 3342
katariina.asp@kolumbus.fi 

Jäsenrekisterinhoitaja
Minna Karttunen  96493
040 517 9812
minna.karttunen@hotmail.com

Ari Lehto   69844
050 370 6424
ari.l@elisanet.fi 

Jari Liljeberg  70131
045 316 6912
japa.liljeberg@gmail.com 

ESMY:n edustaja
Kauko Mäkelä  61818
0400 200 534
kaukomakela1@gmail.com

Kalle Paananen  60227
045 231 7709
kalle.paananen@elisanet.fi

Turvallisuuspäällikkö
Östman Antti 68803
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com

I varajäsen
Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen  77129
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
sirkka.miettinen@pp3.inet.fi 

II varajäsen
Jari Nurmi   104590
040 050 8441
jari.nurmi@saunalahti.fi

133742-0  Aaltonen Pasi, Perttula
133742-1  Joukainen Katja, Perttula
028895-0  Lahtinen Kauko, Hikiä
154125-0  Laine Päivi, Vantaa
147403-0  Majuri Jarmo, Hyvinkää
120610-1  Pääläinen Anu, Hyvinkää
154223-0  Seetula Jorma, Rajamäki
028994-0  Silvennoinen Raimo, Hyvinkää
149895-0  Tilk Priit, Rajamäki
107358-1  Viitanen Kirsi, Jokela

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

Puheenjohtajan palsta

Raimo Kosonen

Yhdistyksen sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
Pidetään tiistaina 3.5.2016 alkaen  

kello 19.00, SFC VihtiParkissa
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu  

alkaa kello 18.30
Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme  

säännöissä mainitut asiat
Tervetuloa!   Hallitus

Talvinen tervehdys kaikille.  Saa-
tiinhan se odotettu kunnon talvi 
vihdoin tammikuussa.  Pakkasia 

on riittänyt mallikkaasti, ja sitä kauan 
kaivattua lunta on myös pikkuhiljaa ri-
potellut.  Keli on mitä parhain talvisille 
harrastuksille.

  Viime vuosi oli yhdistyksemme 40v 
juhlavuosi.  Vietimme pääjuhlaa syys-
kuun alussa Rajamäen Sääksissä.  Kiitok-
set kaikille talkoolaisille, te saitte todella 
onnistuneet juhlat aikaiseksi.  Nyt vuo-
den vaihtumisen jälkeen on tullut aika 
lähteä toteuttamaan suunnitelmia tämän 
vuoden osalta.

  Yhdistyksen syyskokous on pidetty 
marraskuussa. Toimintasuunnitelma 
ja talousarvio tälle alkaneelle vuodel-
le hyväksyttiin hallituksen esittämässä 
muodossa.  Toimihenkilövalinnat tulivat 
tehdyiksi.  Onnittelut kaikille valituille, 
sekä aktiivista otetta alkaneeseen toi-
mintakauteen Omalta osaltani kiitän 
saamastani luottamuksesta.

  Pidämme yhdistyksemme kevätko-
kouksen 3.5.2016 VihtiParkin huoltora-
kennuksessa.  Tule mukaan katsomaan 

miten yhdistyksellä meni viime vuonna 
ja sulkemaan kirjat viime vuoden osalta.  
Tervetuloa mukaan kokoukseen! 

  Tulevana kesänä järjestetään ESMY:n 
toimesta Hyväntekeväisyystreffit Vihdin 
Pääkslahdessa 10.-12.6.2016.  Treffien 
järjestelyt etenevät hyvää vauhtia.  Hy-
väntekeväisyyskohteeksi olemme va-
linneet Sairaalaklovnit ry:n.  Kyseisestä 
yhdistyksestä löydät lisäinfoa toisaalta 
tässä julkaisussa.  Samassa yhteydessä 
ESMY juhlii toimintansa 40v. taivalta.  
Varaa kyseinen ajankohta kalenteristasi 
ja tule Pääkslahteen, vietämme tuolloin 
tämän vuoden koko Etelä-Suomen mer-
kittävintä tapahtumaa.

  Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläi-
nen otti esille tämän vuoden caravan-
lehden ykkösnumerossa mahdollisen lii-
ton sääntömuutosehdotuksen.  Tästä on 
aiheutunut runsaasti vilkasta ajatuksien 
vaihtoa, ellei peräti rönsyilyä ”somessa” 
ja eri keskustelupalstoilla. Tämä sinänsä 
ihan hyvä, mielestäni kuitenkin meidän 
pitäisi pyrkiä etenemään myös kysei-
sen asian tiimoilta suunnitelmallisesti. 
Tiedän että yhdistykset ovat antaneet 
lausuntonsa liittohallituksen tekemästä 
ehdotuksesta. Tiedän että asiaa käsitel-
lään liiton tulevaisuusseminaarissa hel-
mikuussa.  En tiedä mikä on lopputulos, 
sitä meistä ei tiedä tänään kukaan.  Tä-
män lehden ilmestyessä saatamme olla 
(tai olemme) vähän tietävämpiä.  Var-
muudella tiedämme asian kuitenkin noin 
kuukautta ennen Oulun toukokuista 
liittokokousta.

Näissä merkeissä tulevaa kevättä 
odottaen…

Terveisin Rami  
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Sääksitoimikunta
sfcaravanhyvinkaa@kolumbus�fi
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
050 526 4897

Puheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3
04440 Järvenpää
jari.nurmi@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja
Janne Liimatainen  81168
040 913 8278
Uudenmaankatu 157
05840 Hyvinkää
janneliimatainen2@gmail.com

Sihteeri
Pirjo Oikarinen  33954
045 865 1580
pirjo.m.oikarinen@gmail.com

Sääksin jonotuslistanhoitaja
Antti Östman 68803
045 8081008
ostman.antti@gmail.com 

SFC VihtiPark 
toimikunta

vihtipark@luukku�com
0440 966 625

Puheenjohtaja, 
jonotuslistanhoitaja, 
isäntälistanhoitaja
Jari Lemmetyinen  92803
0400 859 068
Lääkärintie 2 A 3, 01900 Nurmijärvi
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Varapuheenjohtaja
Jarkko Niitonniemi  113404
0400 601 697
Solkikuja 10 F 63, 01600 Vantaa

Sihteeri
Sirkka Miettinen 77129
040 5241416
Tanssijantie 2 F 28
01390 Vantaa

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net Ajotaitotapahtuma 23.4.2016

Kello 9.00 alkaen Onni Forsellin pihassa,  
osoitteessa Jussilantie 5, Rajamäki.

Opastajana Lauri Nieminen SF-Caravanista.
Samalla voi suorittaa liiton ajotaitomerkkejä.

Tervetuloa syventämään taitoja!

Sääksin kevätkausi 2016 
Pääsiäinen

Lauantaina 26.3. lapset askartelevat virpomavitsoja  

ja sunnuntaina he kiertävät virpomassa alueella.

Vappu
Vappupäivänä klo 12 nautitaan Riemiksessä simaa  

ja munkkeja  kahvin kera.  

Kevättalkoot 7.5.2016
Aloitamme kello 9, päivällä syömme yhdessä lounasta.

Äitienpäivä 8.5.2016
Perinteiset ruusut ja kakkukahvit kello 12.

Pilkkikisa 5.3.2016
VihtiParkissa

Hyvinkään ja Nurmijärven yhdistysten  
välinen pilkkikisa järjestetään VihtiParkissa

Kilpailuaika klo 10-13
Osallistujat kokoontuvat tuvan terassille.

Kilpailun jälkeen saaliin punnitus ja palkintojen jako.
Pilkkijoille tarjolla kisan jälkeen hernerokkaa ja kahvia.

Tervetuloa!



14

Vuoden viimeiset päivät tarjosivat turvallisuus huomioiden iloista tekemistä Sääksjärven jäällä, myös retkiluisteli-
joille. Tammikuun lopulla lumiselle jäälle aurattiin 1,3 km pitkä luistelureitti.

Vuosi VihtiParkissa vaihtui leikkien ja tinaa valaen.

Kevään 2016 tapahtumat
25.3. eli pitkäperjantaina klo 12.00 alueen 
 kehityskeskustelutilaisuus tuvalla.
23.4.  klo 10.00 Kevättalkoot
 Talkoopäivänä vaunujen koeponnistukset 
 ja kosteusmittaukset, ilmoittautumiset 
 Jari Lemmetyiselle. 
 Paikalla myös sammutinhuolto.
14.5. Turvatapahtuma, jossa mm. 
 hätäensiapukoulutusta.

VihtiPark
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.skeppars.fi

HALLITUS 2016
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
040 355 8825, info@skeppars�fi

Puheenjohtaja,ESMY-edustaja, 
henkilövastaava
Jorma Teittinen 034767-0
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com
 
Varapuheenjohtaja, 
rahastonhoitaja
Matkailuvastaava
Tuomo Tourunen 99826-0
0400 429 272
Partiomiehentie 3D 21,
06100 Porvoo
tuomo.tourunen@pp.inet.fi
 
Sihteeri, toimintatoimikunta
nuorisovastaava
Leena Maho 138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3B 27, 
00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi
 
Jäsenkirjuri, kioskivastaava
Åsa Stenbäck 104817-1
040 840 2974
Lohentie 9E 35, 06150 Porvoo
astenback59@gmail.com 
 
Aluevastaava, IT-vastaava
Alvar Alatalo 106733-0
0400 840 2974
Savenvalajakatu 3A 5, 
04200 Kerava 
alvalatalo-46@suomi24.fi
 
ESMY-edustaja, Kuutoset+
Kaj Saarinen 112200-0
050 527 8892
Mastotie 9, 06150  Porvoo
kaj.l.saarinen@elisanet.fi
 
Turvavastaava
Mauri Savolainen 90013
0400 456 693
Ruokokuja2 b 6,  01300 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com
 
Muut vastuuhenkilöt
Anja Piela 75822-1
040 584 7038

Christian 
Bergman

sfc 13400

s. 20.9.1947
k. 26.8.2015

 
Muistoa kunnioittaen
SFC-Itä-Uusimaa ry

Pysähtyneet vankkurit

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

154136-0  Jarolf Jöran, Strömfors
028348-0  Korhonen Veijo, Porvoo
154256-0  Suistola Riitta-Sisko, Loviisa
154227-0  Wiksten Bo, Porvoo

Oikein hyvää alkanutta vuotta kai-
kille. Ennen vuodenvaihdetta 
näytti jo varmalta, ettei talvea 

tule lainkaan. Nyt kaikki on kuitenkin 
toisin.Koko tammikuun ovat paukku-
pakkaset kurittaneet meitä ja lumipeite 
satoi sitten kerralla. Karavaanarin vuosi 
on myös lähtenyt mukavasti käyntiin. 
Vuosi vaihtui Skepparsissa totuttuun 
tapaan. 

Alkuvuodesta pääsi myöskinTurussa 

Caravan Show;ssa tutustumaan uusim-
piin matkailuvaunuihin ja- autoihin. 
Tässä vaiheessa moni meistä on jo ryh-
tynyt suunnittelemaan tulevan kevään 
ja kesän matkoja. Näin on hyvä, sillä 
kesäiset ajatukset lämmittävät mieltä 
kylmän keskellä.Skepparsin harmaa-
vesiprojekti on nyt valmis ja kaupunki 
on lopputarkastuksessa imeytysalueen 
hyväksynyt käyttöön. Homma hoitui ri-
peästi ja tehokkaasti. Kiitokset urakoin-
tia suorittaneelle yritykselle.Yhdistyksen 
vuosikokous lähestyy pikkuhiljaa. Yh-
distys teki edellisessä kokouksessaan 
päätöksen siirtyä yhden kokouksen mal-
liin. Hallitus lähetti mallisäännöt PRH;n 
hyväksyttäväksi ja ne hyväksyttiinkin 
jo viimevuoden puolella. Seuraavassa 
kokouksessa toukokuussa käsitellään 
uusien sääntöjen määräämät asiat, joi-
ta ovat mm. henkilövalinnat. Tulkaa 
paikalle vaikuttamaan yhteisiin asioi-
hin.Toivotan kaikille jäsenille mukavaa 
kevättalven aikaa!  Jorma

Ett riktigt gott nytt år 
till er allihopa. Före 
årsskiftet såg det ju ut 

som om det ingen vinter 
skulle bli i år.

Nu är den i alla fall här. 
Den smällkalla kölden har 
pinat oss hela januari och 
med en gång fick vi ett 
tjockt lager snö.

Det nya caravanaråret 
har också börjat fint. I 
Skeppars togs det nya året 
emot på traditionellt sätt.  
I Caravan Show i  Åbo fick 
vi se de nyaste modellerna 
av husvagnar och husbilar. 
I detta skede har många av 
oss redan börjat planera 
den kommande vårens 
och sommarens resor. Det 
är bra det, tankarna för oss 
till sommaren och värmer 
våra sinnen mitt i den kalla 
vintern.

Skeppars gråvatten-
projekt är nu färdigt och 
     Borgå stad har i sin slut-

kontroll godkänt bruket av 
området.

Arbetet genomfördes 
snabbt och effektivt. Ett 
varmt tack till företaget 
som tog hand om entrep-
renaden.

Föreningens årsmöte 
närmar sig. Föreningen 
beslöt i föregående mö-
te att i fortsättningen ha 
ett årligt möte i stället för 
två. Styrelsen skickade 
modellreglerna till Patent- 
och registerstyrelsen som 
godkände dem redan för-
ra året. I nästa möte i maj 
behandlas de ärenden 
som fastställts av de nya 
reglerna, bl. a. personva-
len. Genom att delta kan 
du påverka våra gemen-
samma ärenden.

Jag önskar alla våra med-
lemmar en trevlig fortsätt-
ning på vårvintern!

Jorma

Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

Jorma Teittinen.
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Kausipaikka haettavissa huhtikuun aikana.
Muista että matkailuajoneuvoissa on voimassa oleva katsastus ja vakuutus. 
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä aluevastaavaan Alvar Alataloon 0400941663 

Lisätietoja www�skeppars�fi

Kausipaikka edellyttää yhtä isäntävuoroa, joko 
viikonloppuisin tai viikolla, vahvuus on 1-2 

vaunukuntaa ajankohdasta riippuen� 

Kesäkausipaikka 350€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti 150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk    85€ + sähkö
Vuorokausi     15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille 
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t    5/8€
EI SFC-jäsen     25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan 
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti     50€ 
– vain Itä-uudenmaan jäsenille

10 vrk majoituskortti     95€+sähkö
– vain Itä-Uudenmaan jäsenille

SÄHKÖ
Mittarisähkö           0,30snt/kwh
ilman mittaria k/t    5/8€/vrk

MUUT PALVELUT
Perhesauna/50min    10€
Pyykinpesu/koneellinen     2€
Kuivausrumpu     2€
Nestekaasu   22€
Hintamuutokset mahdollisia

Itä-Uusimaa TAPAHTUMAT  
SKEPPARSISSA 2016 

Sääntömääräinen vuosikokous ma 23.5.

TREFFIT SKEPPARSISSA
Hernerokkatreffit pe-su 20.-22.5.
Possutreffit  pe-su 19.-21.8.

MUUT TAPAHTUMAT
Kevättalkoot   la 23.4.
Äitienpäivä  su 8.5.
Juhannus pe-su 24-26.6.
Syystalkoot la 29.10.
Isänpäivä su 13.11.
Valojuhla la 19.11.
Pikkujoulu  la 26.11.

Pikkujoulua vietimme Skepparsissa väentuvalla 44 
henkilön nauttiessa maittavaa jouluruokaa. 

Arpajaisten voittaja Jari Hongisto Itä-Uusimaa ry.

Skepparsin Joulua vietettiin muutaman vaunukunnan 
kera josta kuvat,pukkikin saapui yllättäen Jouluaterialle 
pitkän päivätyön tehneenä.
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Harmaavesiprojektin loppukatselmus suoritettiin 18.1 melkoisessa pakkassäässä. 

Joulupuurolla.
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Riihimäki
puh. 020 719 96 55

Teollisuuskatu 22,
11100 Riihimäki

Hyvinkää
puh. 020 719 96 50

Muottikatu 5,
05830 Hyvinkää

AJANVARAUS 24h
www.katsastuslinja.fi

AVOINNA
ma-to  8-17
pe  8-16
la  9-13
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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.
Bosch Car Service.                P. 09 291 0140 ja 050 402 0021
Asuntoautot.Asuntoautot. Wärtsilänkatu 14

04410 Järvenpää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto

www.hyvinkaacaravan.net

Avoinna arkisin klo 10-17, iltaisin ja la sop. mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Meillä osataan, 
meillä palvellaan!

Lämpimästi 
tervetuloa meille!

Ihan tässä vieressä

- hyvien yhteyksien päässä!
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry 
www.sfc-karkkila.fi

HALLITUS 2016
Puheenjohtaja, edustaja 
ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä   94210-0
044 308 7780
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, yhdistyksen  
tarvikkeiden myyjä,  
edustaja lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola  97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3  03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi

Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen  34477-0
040 525 3556
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

Kalustonhoitaja 
Veijo Vainikka 83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5  03600 Karkkila
veijo.vainikka54@gmail.com

Keijo Kaukelin 23818-0
050 598 2710
Koikkalantie 66, 03400 Vihti
keijo.kaukelin@kolumbus.fi

Edustaja ESMY:ssä 
Veijo Vanhala  136047-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijo.vanhala@gmail.com

Naistoimikunnan koollekutsuja
Aino Kylmä  94210-1
050 501 4517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi

taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 075990-0
0400 599 11
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
seppo.lehtola@dnainternet.net 

Hallituksen ulkopuolisena
tekninen asiamies
Matti Turunen 35460-0
0400 486 037
Harjutie 2-4 K 12  03100 
Nummela
mturunen@elisanet.fi

Vuosi 2016 on jo hyvällä alulla ja 
toivotankin kaikille hyvää ja mat-
kailurikasta tätä vuotta.

Hallitus piti jo ensimmäisen kokouk-
sen 19.01 toimistolla. Jouduin vähän ai-
kaistamaan kokouksen ajankohtaa,kun 
oli kasaantunut sellaisia asioita, jotka 
vaativat hallituksen päätöksiä. Sellaisia 
ovat lehtiasiat, aineisto lehteen, liitolle 
piti saada lausunto sääntömuutoksesta, 
tulevaisuusseminaariin valittiin edusta-
jat ja käytiin alustavasti tämän vuoden 
ohjelman kehittelyä.

Liitto haluaisi muutoksia sääntöihin ja 
jopa muuttaa liiton nimen. Uusi nimi olisi 
SUOMEN LEIRINTÄMATKAILULIITTO 
SF-CARAVAN ry. Itse haluaisin liiton 
pitävän entisen nimen SF-CARAVAN 
ry. No eihän tuo nimen muutos meille 
suurempaa haittaa tekisi, mutta sään-
tömuutos on taas eri asia. Esimerkiksi 
uuden säännön mukaan jäsen voisi liittyä 
liittoon suoraan, eikä paikallisyhdistyk-
sen kautta. Näin ollen yhdistykseltä jäisi 
jäsenosuus saamatta.

Toinen asia mikä minua askarruttaa 
on se, että yhdistyksellä olisi liittokoko-
uksessa käytettävissä niin monta ääntä 
kuin on jäsentäkin. Tämä johtaisi mie-
lestäni siihen, että liittokokouksessa isot 
yhdistykset päättäisivät asiat. Pienten 
yhdistyksien ääni jäisi kuulematta.

Elämme muutoksien aikaa, liitolla on 
tietenkin huoli, kun jäsenmäärä alkaa 
laskemaan.

Meillä kaikilla yhdistyksillä on sama 
huoli, kuinka saamme jäsenet pysymään 
ja ennen kaikkea kuinka saisimme nuo-
ret mukaan karavaanareiksi. Siinä meillä 
on työsarkaa.

Minusta liiton ei pitäisi lähteä laajalti 
haalimaan uusia jäseniä. Parempi liiton 
on keskittyä hoitamaan karavaanarien 
asemaa, jonka se jo osaa hoitaa ja kehit-
tää parempaan suuntaan. Liitto yhdessä 
yhdistyksien kanssa toimiessa pärjääm-
me jatkossakin, vaikka jäsenmäärä vähän 
putoaisikin. Nämä liian radikaalit muu-
tokset herättävät eripuraisuutta.

Yhteistyö liiton ja yhdistysten välillä 
on tänä päivänä hyvä, liitto pyrkii ole-
maan mukana yhdistyksien toiminnas-
sa. Jatketaan samaan malliin yhteistyötä 
parantamalla.

Tällaisia ajatuksia Leo tässä pakkases-
sa pohdiskelee ja pyritään liikkumaan 
oikeassa karavaanihengessä ja pidetään 
Suomen matkailu pystyssä.

Tapaamme varmasti matkalla jossain 
Suomen kauniissa luonnossa.

LEO 94210

Karkkilan yhdistys vietti jo toista kertaa pikkujoulua Tuorilan työväentalolla. 
Paikka on meille sopiva ja erittäin viihtyisä.

Puheenjohtajan palsta

Leo Kylmä.
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry 
www.sfc-karkkila.fi

154224-0  Karhunen Seppo, Pusula

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

Pikkujoulun viettoon oli saapunut lähes 60 yhdistyksen 
jäsentä, myös lapsia oli mukana. Lämmin glögi juotiin 
tervetulojuomaksi. Sitten päästiin nauttimaan Pitopalve-
lu Anne Rinteen valmistamasta herkullisesta jouluateri-
asta.

Pelasimme bingoa, ensin 
lapset ja sitten aikuiset. 
Bingon pääpalkintona oli 
joulukinkku, jonka sitten 
voittaja sai käydä nouta-
massa Karkkilan S-Mar-
ketista.
Kinkun voitti Bror Berg-
lund. Onnittelut vielä 
voittajalle :-)

Pikkujoulu Tuorilan työväentalolla 21.11.2015
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TREFFI- JA TAPAHTUMALISTAA 2016

Vuorossa torttukahvit ja 
sen jälkeen vieraili jou-
lupukki. Lopuksi pelattiin 
vielä lestinheittoa. Mukava 
lämminhenkinen pikku-
joulu!

4.-6.3. Naistenpäivä, Vantaan Talli, Vantaa
8.-10.4. Petanque talvikisat, Vantaan Talli, Vantaa
20.-22.5. Hernerokkatreffit, Skeppars, Itä-Uusimaa
20.-22.5. Kevättreffit, Etelälahti, Nurmijärvi 
10.-12.6 . ESMY 40v Hyväntekeväisyystreffit, Pääkslahti, ESMY
24.-26.7. Rantarieha, VihtiPark, Hyvinkään seutu
12.-14.8. Elokekkeri 25v juhla, Kangaslampi, Kerava
19.-21.8. Possutreffit, Skeppars, Itä-Uusimaa
27.-29.8. Musiikkitreffit, Vantaan Talli, Vantaa
2.-4.9. Sääksin Säpinät, Sääksi, Hyvinkään seutu
2.-4.9. Lasten treffi, Vantaan Talli, Vantaa
23.-25.9. Syystreffit, Ilm.myöhemmin, Hankoniemi – Hangöudd
28.-30.9. October Festival, Sappee, Espoo
21.-23.10. Valojuhla, Vantaan Talli, Vantaa
4.-6.11. Halloween, Vantaan Talli, Vantaa

ESMY-SFHS
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40 vuotta matkailuajoneuvokauppaa
Helsinki Caravan 

Oy täyttää pyöreät 
40 vuotta. Näihin 

vuosiin sisältyy koko mat-
kailuajoneuvoalan aaltoi-
leva kehityskaari. Pari en-
simmäistä vuosikymmentä 
mentiin matkailuvaunuve-
toisesti. Sitten kaupan pai-
nopiste siirtyi matkailu-
autoihin. Tämä suuntaus 
jatkuu edelleen. 

Matkailuajoneuvo on var-
sin erityinen tuote. Suhteel-
lisen korkean hankintahin-
nan lisäksi se sisältää vahvan 
sekoituksen tekniikkaa ja 
tunnetta. Vapaa-ajan asun-
nolla, johon liittyy runsaasti 
elämyksiä, on hyvin erityis-
laatuinen tunneside omista-
jaansa. Jotta matkailuajoneuvo 
palvelisi käyttäjäänsä hyvin, 
sen kunnosta on huolehditta-
va. Tähän haasteeseen olemme 
onnistuneet vastaamaan, sanoo 
Helsinki Caravan Oy:n toimitus-
johtaja Atso Muuronen. 

Toimintaidea on alusta asti 
ollut palvella asiakasta kokonais-
valtaisesti. Siihen meillä on par-
haat mahdolliset valmiudet. On 
huolto varaosapalveluineen ja 
monipuolinen varustevalikoima. 
Ne ovat aina olleet palvelemassa 

asiakkaitamme. Talossamme on 
ammattitaitoisia tekijöitä. Tänä 
päivänä henkilökuntamme on 
toiminut alalla yhteenlaskettuna 
yli 200 vuotta. Se on varteenotet-
tava määrä kokemusta.

Oma osansa työmme onnis-
tumiseen on pitkäaikaisella va-
kaalla yhteistyöllä alan johtavien 
valmistajien kanssa. Varaosa- ja 
varustekaupalle antavat vankan 
pohjan suorat suhteet valmista-
jiin. 

Teuvo Muuronen aloitti yri-

tyksen Sörnäisten Verkkosaares-
sa Kulosaaren sillan tuntumassa, 
missä toimimme ensimmäi-
set vuodet. Sitten oli vuorossa 
muutto Vantaalle Kaivokselaan, 
kunnes omat uudet tilat valmis-
tuivat Kehä III:n tuntumaan Kei-
molanporttiin 1989.

Toimintavuosien karuin jak-
so on ajoittuu 1990-luvun alun 
lamaan. Silloin uusien matkai-
luvaunujen kauppa romahti 
parissa vuodessa liki 8.000 kap-
paleesta alle 400 kappaleen. 

Pitkä kokemus on antanut 
monipuolista oppia. Sen 
myötä on seurattava aikaa 
ja tartuttava uusiin mahdol-
lisuuksiin. Eräs merkittävä 
tekijä on sähköisen median 
antamat mahdollisuudet. 
Panostamme laadukkaisiin 
nettisivuihin, Facebookiin 
ja Instagramiin, sanoo Atso 
Muuronen. Ne ovat uuden 
tekniikan suoma mahdol-
lisuus palvella asiakkaita 
entistäkin paremmin.

M a t k a i l u a j o n e u v o n 
vaihtoa tai hankintaa har-
kitseva voi tänään tutustua 
kiinnostuksensa kohteisiin 
kotonaan, kun nettisivujen 
kuvat ovat laadukkaita ja an-
netut tiedot kattavia. Enää 

ei tarvitse kuluttaa aikaansa 
kiertelemällä liikkeiden pihoilla 
tarjontaan tutustumassa. Vasta 
kun peruskarsinta on tehty ja 
mieleinen kohde on löytynyt, 
täytyy lähteä liikkeeseen. 

Tämän alan asiakkaat ovat 
toki ennenkin tulleet matko-
jen päästä kauppoja tekemään, 
mutta sähköinen media on pi-
dentänyt näitä ”hakumatkoja” 
entisestään. Nyt tuotteista saa jo 
kotona niin kattavan kuvan, ettei 
turhaan tarvitse lähteä liikkeelle. 

ESMY JUHLII 10.-12.6.16 
hyväntekeväisyystreffeillä Vihdin Pääkslahdessa

40 vuotta

Runsas ohjelmisto sisältää mm.
Perjantaina
• Yhteislaulutilaisuus
• Stand-Up Show
Lauantaina
• Avajaisten yhteydessä juhlava  
   marssi ja lippulinna
• SM-Caramba
• Yhdistyksien järjestämät kilpailut
• 40v Juhlakahvitilaisuus
• Hyväntekeväisyyshuutokauppa
• Orkesteritanssit

Sunnuntaina
• Bingo, kilpailujen palkintojen  
   jako sekä arpajaiset

Treffimaksu 50€
Ohjelmamaksu 25€   
(kausipaikkalaisille)
Treffien Hyväntekeväisyys- 
kohde on Sairaalaklovnit ry.

Tervetuloa!
T. ESMY toimikunta



Tarkastettu
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Sairaalaklovnit  
ilahduttavat pieniä potilaita
Sairaalaklovnit kohtaavat vuosit-

tain useita tuhansia lapsia kier-
täessään lastensairaaloita. He 

saavat lapset hetkeksi unohtamaan 
sairautensa ja antavat luvan hyvälle 
mielelle, naurulle ja hulluttelulle kes-
kellä sairaala-arkea.

Sairaalaklovnit vierailevat säännöl-
lisesti kaikissa Suomen yliopistollisissa 
sairaaloissa. Ensisijaisesti he pyrkivät 
vierailemaan niiden lasten luona, jot-
ka ovat kaikista sairaimpia ja joutu-
vat elämään sairaalassa pitkiä aikoja. 
Toimintapäiviä on tällä hetkellä 44 
kuukaudessa. 

Sairaalaklovnit ovat taustaltaan 
pääosin esiintyviä taiteilijoita: näytte-
lijöitä, muusikoita ja sirkustaiteilijoita. 
Tätä työtä he tekevät osa-aikaisesti. 
Yhdistyksellä on yhteensä 40 koulu-
tettua punanenää.

Käytävillä klovnit tapaavat hyvin 
eri-ikäisiä lapsia: vauvoista teini-
ikäisiin. Ohjelmistoon kuuluu  mm. 
laulua, saippuakuplia, taikatemppuja, 
soittoa, vitsailua ja räppiä, aina tilan-
teen mukaan. Klovnin on osattava 
reagoida nopeasti ja luettava herkästi 
tilanteita, jotta he osaavat toimia aina 
lapsen ehdoilla ja perheen tilannetta 

kunnioittaen.

Klovnit ovat tärkeä  
osa osastojen arkea

Kun toiminta käynnistyi noin kol-
metoista vuotta sitten, kohtasi se myös 
paljon ennakkoluuloja. Pistävätkö 
äänekkäät klovnit kaiken sikin sokin 
osastoilla? 

No eivät. Klovneilla on mm. sama 
hygieniaosaaminen ja vaitiolovelvolli-
suus kuin muullakin henkilökunnalla. 
Klovnit ovat nykyään erittäin odo-
tettuja vieraita myös henkilökunnan 
taholta. Yhteistyö on muokkautunut 
tiiviiksi ja klovnit ovat tärkeä osa osas-
tojen arkea.

”Monet perheet viettävät paljon ai-
kaa sairaalan eristetyissä huoneissa, 
ilman monia kontakteja” , kertoo hoi-
taja lasten syöpäosastolta. ”Tällaisissa 
tilanteissa klovnit ovat todella odotet-
tuja ja arvokkaita vieraita.” 

Myös vanhemmille klovnien vie-
railu on usein hyvin tärkeä. Lapsen 
näkeminen nauravana auttaa jaksa-
maan eteenpäin. Palaute onkin lähes 
poikkeuksetta iloisen kiitollista. Sai-

raalaklovnien facebook –sivut vilisevät 
positiivista palautetta: 

”Teette sairaalakäynneistämme 
paljon mukavampia ja hetken nauru 
tekee hyvää ja piristää mieltä kummas-
ti, niin vanhemman kuin potilaankin. 
Sairaalan nimi onkin jo aikoja sitten 
vaihtunut pellesairaalaksi”, kirjoittaa 
eräs äiti. Lapsille tekee välillä hyvää 
nähdä huolestuneen vanhemman si-
jasta kyyneleet silmissä naurava äiti 
tai isä.

Klovnin vierailusta jää iloinen muis-
to pitkäksi aikaa

Suuri osa klovnien kohtaamista 
lapsista onneksi nykyään paranee  ja 
pääsee takaisin kotiin normaaliin ar-
keen. Iloinen muisto Sairaalaklovnien 
tapaamisesta auttaakin lapsia käsitte-
lemään sairaalakokemuksiaan myös 
jälkikäteen.

Sairaalaklovnit ry on voittoa tavoit-
telematon järjestö, ja kaikki toiminta 
mahdollistetaan avustuksilla ja lahjoi-
tuksilla.  

Lisätietoja:
www.sairaalaklovnit.fi
www.facebook.com/ 
sairaalaklovnit
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Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi

FORSSAN
VANKKURI KY

Ostetaan ja otetaan myyntiin 
kaikenkuntoisia vaunuja.

Puh. 0500-485 348

Hobby
Euroopan  

ykkösmerkki
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Matkailuajoneuvo-
HUOLTO
Jarmo Pajala
www.matkailuajoneuvohuolto.net

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 2016:
Tuntiveloitus 56,-
Vuosihuollot alk. (sis. kosteusmittauksen) 210,-
Kaasulaitteiden koeponnistus 30,-
Kosteusmittaus 55,-
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VARASTOINTIPALVELUT

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m²,  ovien koko n. 6 x 6 m.

www.hati.fi

Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa 
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella. 
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä 
autot ja veneet.

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

HALLITUS 2016
Puheenjohtaja
Kari Köngäs 39058-0
0400 415 424
kari.kongas@live.com 

Varapuheenjohtaja
Tapio Varjokunnas 30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi

Sihteeri
Tiina Korjula 113400-0
0400 812 059
tiina.korjula@pp.inet.fi

Jäsenkirjuri
Pentti Virtanen 1560-1
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com

Matkailuasiamies/ kotimaa
Juhani Virtanen 127132-0
juhani@virtanen.biz

Matkailuasiamies/ ulkomaat
Raimo Björkstedt 91062-0
050 436 1564
raimo.tapio1@elisanet.fi

Matkailuautoasiamies
Arto Hyttinen 100270-0
0400 906 789
artsi.hyttinen@gmail.com

Kalustonhoitaja
Erkki Virtanen 51168-0
0400 486 209
erkki.virtanen@cosili.inet.fi

Anne Seiluri 133181-0
0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com

Tekninen asiamies
Kyösti Piiroinen
Puh. 0400 203 447
kyösti.piiroinen@kotiportti.fi

Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors
Puh. 040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com

Ajotaitovastaava
Matti Lehtonen
Puh. 050 505 5669 
matti.silva@netti.fi

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

122548-0 Huhtala Petri, Nummenkylä
154263-0 Kolehmainen Pekka, Järvenpää
129944-0 Laine Marko, Kerava
154095-0 Lepmets Ulari, Tuusula
154324-0 Mattila Osmo, Numminen
154305-0 Pasuri Juha, Tuusula
023201-0  Rannila Auvo, Kaukalampi
154191-0 Tiisler Aivo, Järvenpää
013056-0 Wahlström Markku, Järvenpää
097113-0 Vickström Anne, Vihti
154322-0 Vänskä Esko , Nurmijärvi

Tulevia tapahtumia,  
merkitse kalenteriisi!

Tarkemman infon kustakin tapahtumasta löydät  
yhdistyksemme nettisivuilta www.sfckeskiuusimaa.fi  

ja seuraavasta lehdestä

Hiihtolomaviikolla 8 (22�2� -28�2�2016) 
Sydänlammella omatoimista lomailua 

Pääsiäistreffit 24.-28.3.2016
Vapputreffit  29.4. – 1.5.2016
Yhdistyksen kevätkokous  11.5.2016 klo 19.00
Petankkitreffit  27.-29.5.2016

Tervetuloa mukaan!

Hyvää Alkanutta 
vuotta kaikille!
Uutena puheenjohtajana haluan 

omasta puolestani kiittää Pentti Vir-
tasta pitkästä urasta puheenjohtajana. 
Varapuheenjohtajana olenkin jo tuttu 
varmasti monille. Karavaanarina olen 
ollut jo yli 40 vuotta, joten kokemusta 
löytyy pitkänmatkaa ja kilometrejäkin 
kertynyt.

Tavoitteena vuonna 2016, on saa-
da Sydänlammen alue tutuksi omalle 
porukalle, kuin muidenkin yhdistysten 
jäsenille.

Tänä keväänä on paljon ohjelmaa ja 
treffejä. Vuosi aloitettiin Uuden vuoden 
treffeillä, grillikodassa grillaillen ja raket-
teja ampuen.

23.1 lähdetään bussikuljetuksella Ca-
ravan messuille Helsingin Messukeskuk-
seen. Koululaisten hiihtoloma viikolla 8, 
voi Sydänlammella lomailla omatoimi-
sesti, järjestettyä ohjelmaa ei ole, mutta 
isäntä on paikalla koko viikon.

Perinteiset Pääsiäistreffit järjestetään 
24–28.3 ja kevään viimeinen tapahtuma 
Vapputreffit 29.4–1.5.

18.5 kevätkokous, joka on kaikille 

avoin. Uusia tuulia ja ajatuksia toivotaan 
ja innokkaita puuhaihmisiä. Nuoret ja 
erityisesti lapsiperheitä kaipaamme toi-
mintaan aktiivisesti mukaan. Tehdään 
yhdessä Sydänlammesta kaikille mukava 
ja eloisa lomanviettopaikka.

Talkoita järjestetään pitkin vuotta, täl-
lä toiminnalla paikka pidetään siistinä ja 
viihtyisänä ja houkutellaan vierailijoita. 
Talkoo porukkaa lahjotaan ruualla, tu-
lethan sinäkin mukaan, kaikille pientä 
puuhastelua aina löytyy!

Olemme myös Facebookissa, käy tyk-
käämässä sivusta SFC Keski-Uusimaa. Ja 
omat verkkosivut löytyvät osoitteesta 
www.sfckeskiuusimaa.fi, jossa myös ajan-
kohtaisimmat tiedotteet.

Nähdään Sydänlammella!
Kari Köngäs

Puheenjohtajan palsta

Kari Köngäs.
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KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI  
NETTISIVUILLAMME

www�sfckeskiuusimaa�fi

SYDÄNLAMPI AVATTU KAIKILLE KARAVAANAREILLE
AJO-OHJE SYDÄNLAMMELLE
Yhdistyksen virkistysalue sijaitsee Someron kaupungin 
Pitkäjärvenkylässä Huhdanmäentie 342, 31520 Pitkäjärvi

Koordinaatit  (päärakennus)
 N 60° 43’ 3.059’’
 E 23° 19’ 1.493’’

Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä Riihimäen kohdalle, josta liitty-
mästä käännytään LOPELLE. Lopen kohdalla jatketaan edelleen kohti 
Forssaa. 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 vie-
ressä olevaa latoa.
Risteyksessä on kyltti HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on ollut jo hie-
man aikaisemmin kyltti Hyrsynkulma 6, mutta älä käänny vielä siitä.) 
Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin aja kunnes tulet T-risteykseen, kään-
ny vasemmalle. Jonkun matkaa ajettuasi tulee toinen T-risteys/mutka, 
josta käännyt oikealle 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 mm. ajettuasi aivan yhden pihapiirin läpi koh-
teesi on tien oikealla puolella.

HALPUUTIMME ALUEEN HINTOJA
VUOSIPAIKKA 2016   470 €
Sydänlampi HINNAT 2016
aluemaksu/vrk    15.00 + sähkö
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  3,00 €
sähkömaksu ilm.mittaria (kesä)  5.00/vrk valosähkö (750 W)
sähköm. ilm. mittaria (lämmitys) 20.00/vrk (2000 W)
säilytys paikka 1.5.-30.9.   170.00
säilytys paikka 1.10.-30.4.   150.00
säilytys paikka/ vrk   2,00/ vrk
viljelypalsta     1,00 / neliö ( 10 - 30/ palsta )
perhesauna    10 € / 50 min.
pesukone    3.00/ koneellinen

TERVETULOA SYDÄNLAMMELLE

Yhdistyksen virkistysalue 
SYDÄNLAMPI on  avattu 
kesäkuun  alusta kaikkien  
SF-Caravan ry:n jäsen-
yhdistysten  jäsenille.
Alueella on  isäntäpäivystys 
kesäkuun alusta elokuun  loppuun. 
Tänä aikana  
isännät lämmittävät  
yleiset saunavuorot.

Muina aikoina toimitaan 
ohjeistusten mukaisesti 
omatoimialueena.
Saunan lämmityksestä  
sopivat alueella olevat keskenään.
Ellei alueella ole isäntiä tai  
aluetoimikunnan jäseniä,  
voi maksut suorittaa  
ohjeiden mukaan pankkiin.

SYDÄNLAMMEN 
ALUETOIMIKUNTA 2016

Puheenjohtaja
Virtanen Erkki  51168-0 
0400 486 209
Koskenmäentie 11 B, 
04300 Tuusula
erkki.virtanen@cosili.inet.fi

Lindfors Riitta   11888-0
040 719 5270
Yhteiskouluntie 15 A 1,   
04400 Järvenpää
riitta.lindfors@gmail.com

Haanpää Esko  4198-0
0400 179 789
Vesitornintie 6, 08700  Lohja
haanpaaenator@gmail.com

Seiluri Jarkko  133181-0
040 833 3480
Lammaskatu 38, 04400Järvenpää
jarkko.seiluri@gmail.com

Mikkonen Hannu    148969-0
044 201 400 8
Poste Restante, 26100 Rauma
hanski1300@gmail.com

Hallituksen edustaja 
(läsnäolo ja puheoikeus)
Köngäs Kari    39058-0
0400 415 424
04400 Järvenpää
kari.kongas@live.com
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Yhdistyksen pikku-
joulua vietimme  
Sydänlammella 

5.12.2015

Uutta vuotta  
otimme vastaan  
Sydänlammella

Caravan messuilla

Perinteisin menoin nautimme jouluruuista ja 
yhdessä oleilusta,laulelimme joululauluja ja 
joulupukkikin ehti tulla käymään.

Erkki Virtanen piti viedeoesityksen yhdistyksen aikai-
semmalta ajoilta, samalla joimme kahvit ja söimme 
Karin paistamat tortut. Esko oli lämmittänyt rillikodan 
lämpöiseksi että tarkenimme paistella Erkin tuomia 
makkaroita ja nauttia salaateista. Puolelta öin ammuim-
me raketteja ja valoimme tinoja.
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KRISTILLINEN KARAVAANARIYHDISTYS Ry
www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta

Petri Hartman.

HALLITUS 2016
Puheenjohtaja
Petri Hartman  114150
050 353 3202
Amiraali Cronstedtin Ranta 9 F11,
00810 Helsinki
petri.hartman@luukku.com

Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä  21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com

Sihteeri
Matti Piirainen 110778
045 258 3346
Paanukuja 3, 05460 Hyvinkää
piirainen.m@gmail.com

Markku Riihimäki 52289
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku.riihimaki@saferock.fi

Markus Stüber 39016
0400 566 577
Mustikkamäentie 3 C 12, 
33480 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren 43634
040 567 2990
Alankojantie 5, 20320 Turku
salmelundgren@gmail.com

Hallituksen varajäsen, 
Naistoimikunta
Leena Stüber 39016
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12, 
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä  
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8  
33450  Siivikkala  

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen 34085
0400 481 350
Miilukatu 6,
40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

Kevät alkaa tehdä nyt kunnolla 
tuloaan ja on jo korkea aika al-
kaa suunnitella kevään ja kesän 

matkoja. Itseni mielestä matkojen suun-
nittelu ja niiden luoma mielikuva on jo 
puoli matkaa ja iso osa tätä harrastusta. 
Yhtälailla harrastukseen kuuluu jatkuva 
kaluston kanssa pähkäily. Kaikki tietää, 
mitä kaluston vaihto kuume saa meissä 
aikaan. Netissä tulee pyörittyä ja sivuja 
tutkittua. Mitä on tarjolla, minkälaisilla 
varusteilla olevaa olen etsimässä ja en-
nen kaikkea paljonko olen valmis tällä 
kertaa laittamaan rahaa kiinni tähän har-
rastukseen. Aina tuntuu kaupoissa hävi-
ävän ja itse olenkin päätynyt ajatukseen, 
että  miten häviäisin kaikkein vähiten;).  
No, itse olen miettinyt taas kerran auton 
vaihtoa ja tällä kertaa vähän isompaan… 
saas nähdä miten käy… 

Kesän matkasuunnitelmia toivotta-
vasti helpottaa tässä numerossa oleva 
alustava tapahtumakalenteri tälle vuo-
delle. On vanhaa hyväksi havaittua ja 
sitten jotain uuttakin mieliä virkistämään. 
Mainittakoon tästä syksyn tapahtuma lo-
henpyrstössä heti ruskaretken perään. 
Kauden aloitamme perinteisellä oma-
toimimatkalla Lappiin ennen kevään 
avajaisia Kiponniemessä huhtikuun 
lopulla. Tämän jälkeen kokoonnumme 
Päiväkumpuun vuosikokoukseen. Kesäl-
lä on paljon seurakuntien omia tapahtu-
mia ja ainakin olojuhlilla Naantalissa ja 
Iso-soitossa Keuruulla on perinteisesti 
paljon omaa väkeämme. Syksyllä sitten 
perinteiset hengelliset päivät Kuturan-
nassa ja jo mainittu Ruskaretki Lappiin ja 
heti perään treffit Lohenpyrstössä. Syk-
syllä vielä kuutamotreffit, kauden päät-
täjäiset ja pikkujoulut. Uskon, että näistä 
tapahtumista jokainen löytää itselleen 
sopivaa niin tapahtuman sisällön kuin 
ajankohdankin suhteen. Muistetaan, että 
varsinaisen sisällön tapaamisiin luomme 

kaikki yhdessä ja toivotankin Sinut luki-
jani sydämellisesti tervetulleeksi tapah-
tumiimme…

Lisää tietoa kaikista tapahtumistamme 
www.sfckristityt.net

Yhdistyksemme jäsenmäärä on jatka-
nut edelleen nousuaan. Kasvu on ollut 
maltillista, mutta hienoa kuitenkin, että 
suunta on edelleen ylöspäin. Tällä het-
kellä meitä on reilusti yli neljäsataa…  
Taloudellinen tilanne on pysynyt yh-
distyksessä vakaana ja tilanne siltäkin 
osin hyvä…

 Kuutoset lehden tilanne on edelleen 
se, että yhdistykset joutuvat ottamaan 
osaa lehden kustannuksiin. Maan talou-
dellinen tilanne on johtanut siihen, että 
mainostajien löytyminen on yhä haasta-
vampaa ja sitä kautta lehden tulopuoli 
on pienentynyt.  Lehden tulopuolta on 
nyt rahoitettu kaksi vuotta keräämällä 
yhdistyksiltä rahaa suhteessa  jäsen-
määrään. Meidän osuudeksi tuli viime 
vuonna  0,7x jäsenmäärä eli noin 280€. 
Mielestäni tämä ei ole suuri summa siitä, 
että saamme lehden neljä kertaa vuo-
dessa kotiin kannettuna.

Lopuksi tahdon toivottaa Teille kai-
kille leppoisaa kevään odotusta ja siu-
nausta kaikille teillesi…

-petri-

011901-0  Alapeteri Hannu, Rauma

Tervetuloa  
kesäkauden avajaisiin

Kiponniemeen 22.-24.4.
Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

www.kiponniemi.fi

Caravan messuilla
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Tapahtuma- 
kalenteri 2016

Yhdistyksen järjestämät
Talviretki Lappiin Vuontispirtti 13.3.-20.3. 
Kesäkauden avajaiset Kiponniemi 22.4.-24.4.
Vuosikokous Päiväkumpu 20.5.-22.5.
Olojuhlat Naantali 27.7.-31.7.
Iso-Soitto Keuruu 29.7.-31.7. 
  
Hengelliset päivät Kuturanta (Lestijärvi)  19.8.-21.8.
Syysretki Lappiin  04.9.-15.9.
Hengelliset treffit Lohenpyrstö 16.9.-18.9.
Kaudenpäättäjäiset                           Ilmoitetaan myöhemmin
Pikkujoulut                                       Ilmoitetaan myöhemmin

Toisten yhdistysten järjestämät
Vuokatinranta Sotkamo ?
Karavaanareiden  
juhannus Hirvikoski (Sykäräinen) ?
Kuutamotreffit Mertiöranta 12.8.-14.8.
Hengelliset päivät Kuturanta (Lestijärvi) 19.8.-21.8.
Ruskatreffit Ohtakari (Lohtaja) ?

Muita hengellisiä tapahtumia
21.5.-22.5. Medialähetyspäivät, Lappeenranta,  
 Sanansaattajat (SANSA)
11.6.-12.6. Valtakunnalliset lähetysjuhlat,  
 Vihti, Suomenlähetysseura
17.6.-19.6. Sanansuvipäivät, Kangasalla,   
 Kansanraamattuseura
23.6.-26.6. Kesäkonferenssi, iso Kirja, Keuruu
01.7.-03.7. Evankeliumijuhla, Virrat, SLEY
01.7.-04.7. Suviseurat, Tornio, Suomen Rauhanyhdistys
01.7.-03.7.  Vapaakirkon kesäjuhlat, Hämenlinna
01.7.-03.7. Kansanlähetyspäivät, Ryttylä, Sekl
08.7.-10.7. Herättäjäjuhlat, Vantaa, Herättäjäyhdistys
27.7.-31.7. Olojuhlat, Naantli
29.7.-31.7. Iso Soitto, Iso Kirja, Keuruu
???? Kesäjuhla, Hengen uudistus  
 kirkossamme, Valkeakoski
12.8.-14.8. Orpokotojuhlat, Saaren kirkko, Parikkala

ti koottavissa milloin kosken 
partaalle, milloin järven ranta-
hiekalle tai merenrantakalliolle. 
Sompion rannalle pystytetyssä 
saunassa on kylvetty niin ko-
tiseutumatkoilla Karjalan kan-
naksella kuin Jäämeren äärellä 
Hamningbergissä.

Saunan ulkovaippa on om-
meltu vahvasta telttakankaasta 
Sodankylässä verhoomoliike 
Tupasvillan ompelukoneella. 
Myöhemmin saunaan on lisät-
ty sisäteltta ruskaretkiä ja myö-
häissyksyn saunomisia varten. 
Pienellä pakkasellakin saunassa 
saa kunnon löylyt. Muutenkin 
retkisaunan löylyt ovat parem-
mat kuin monella normaalissa 
kotisaunassa.

Saunan korkeus on 160 cm. 
Saunan pinta-ala on 120 x 120 
cm. Runkokehikko on puuta, 
jonka päälle muotoon ommel-
tu kangas pujotetaan. Pystytys 
on helppo ja nopea. Lämmön-
lähteenä on ns. lettupannun 
kaasupoltin.

Kiuas on rakennettu 30 cm 
läpimittaisesta teräsputken pät-
kästä. Kivet on keräilty Jäämeren 
rannalta.

Kiviä on reilut 20 kg. Liekki 
palaa kiukaan alla koko

saunomisen ajan. Puolisen 
tuntia sytyttämisen jälkeen sau-
nassa on lämpöä reilut 80 astetta 
ja saunomisnautinto voi alkaa. 
Pesuvesi lämpenee kiukaan yllä 
riippuvassa sinkkiämpärissä.

Löylyjen välillä on mukava 
pulahtaa vaikka Sompiojärven 
kymmenasteiseen veteen.

Seuraavana päivänä kara-
vaanariporukka kiipesi Pyhä-
Nattasen huipulle. Paikka oli 
ennestään tuttu vain yhdelle 
pariskunnalle.

Siellä useita kertoja käyneinä 
he osasivat opastaa muutkin täl-
le yhdelle Lapin hienoimmista 
paikoista.

Huipulle kiipeäminen onnis-
tuu hyvin vähemmänkin liikun-
taa harrastaneelle.

Mahtavia maisemia kyllikseen 
ihasteltuaan porukka laskeutui 
Sompiojärven rantaan ja saman 
tien taas saunomaan. Samalla 
saunotettiin kaksi matkailu-
autolla liikkeellä ollutta nuorta 
paria sekä yksinäinen itävalta-
lainen mies, joka ilmatäytteisellä 
kumikajakilla meloi saunaran-
taan.

Ulkomaan mies oli heti valmis 
löylyihin eikä ihmetellyt yhtään 
monelle suomalaisellekin outoa 
saunomismuotoa. Kommuni-
kointi kävi jotenkin saksan ja 
englannin sekamelskalla.

On hauskaa tarjota ennen 
kokemattomia elämyksiä naa-
pureilleen.

Ruijan polulla retkeiltyään ka-

Pian lämpimään uinnin jälkeen.

Karavaanarisaunassa  
Sompiojärvella     
Aiemmin lehdessämme 

oli juttu kristityistä kara-
vaanareista, jotka kävivät 

kunniakäynnillä Lokan parti-
saaniuhrien muistomerkillä.

Kirkolta karavaanarit siirtyivät 
Sompiojärvelle. Välillä tehtiin 

pikku koukkaus Viiankiaavan 
luontopolulle.

Sompiojärven “sataman” ve-
neenlaskupaikalle pystytettiin 
heti retkisauna, jota muutamat 
karavaanarit kuljettavat autossa 
mukanaan. Sauna on helpos-

Aira Yliaski, Sampio-lehti



35

Odotettavissa parempaa!
Tuskinpa karavaanareiden keskuudesta 

löytynee ketään, joka ei kaipaa 
uudelle vuodelle lähdettäessä viestiä: 
Odotettavissa parempaa! Sitä odotetaan 
niin sääennusteilta, kuin talouden 
kehitykseltäkin! Ehkäpä moni pohtii 
mielessään, hankkisiko uuden ja paremman 
menopelin! 

Odotuksen ilmapiiri vallitsi myös 
Kaanaan häissä, jossa Jeesus aloitti virallisen 
toimintansa! Juhlan tärkeä osuus oli siinä, 
että juhlajuomaa oli riittävästi ja se tarjoiltiin 
aloittamalla hyvällä viinillä, jonka jälkeen 
laatu heikkeni! Siitä huolimatta edessä oli 
katastrofi, jossa juoma oli pian lopussa ja 
suuri häpeä edessä! Sen myötä vaarana oli 
nuorenparin täydellinen kasvojen menetys! 
Juuri tämä oli Kaanaan häissä tapahtumassa. 

Ihmetellen luemme Johanneksen 
evankeliumista, miten Jumala valitsee 
juuri tuon juhlan Jeesuksen ensimmäisen 
tunnusteon kohteeksi! Vieläpä järisyttävällä 
tavalla, vesiastiat täyttyvät viinillä, 
paremmalla kuin alkuun tarjottu! 
Tunnusteon myötä hääjuhla sai onnellisen 
päätöksen! Tärkein jää huomiotta, ellemme 
näe, mitä siitä seurasi? Opetuslapset uskoivat 

sen myötä Jeesukseen! Siis tapahtui käänne 
parempaan! Epäilijät alkoivat uskoa ja 
luottaa Jeesuksen olevan juuri se, joka Hän 
sanoi olevansa!  

Voisiko muutos parempaan tapahtua, 
myös meidän elämässä sen myötä, 
että uskoisimme  Jeesukseen, jonka 
Jumala lähetti valkeudeksi maailmaan, 
ettei yksikään, joka Häneen uskoo jäisi 
pimeyteen?  

Toki lehden lukijoista löytyy aikamoinen 
joukko ihmisiä, jotka ovat omassa 
elämässään eläneet todeksi sen, että kun 
Jeesus tuli sydämeen ja muutti sen antimet 
uudeksi, niin siitä alkoi todellinen hääjuhla! 
Syntyi usko siihen, että aina on parempaa 
odotettavissa, kunnes Herramme tulee ja 
alkaa lopullinen juhla, Karitsan hääateria! 
Siellä juhlavieraat tunnetaan siitä, että 
he ovat uskoneet evankeliumin ja 
pesseet vaatteensa Karitsan 
veressä. Tähän juhlaan on 
vielä vapaita paikkoja! Sama 
evankeliumi on tarjolla kaikille!  
Tarjolla on siis parempaa…!

Esko Räsänen

Lähde  
Talviretkelle  

Lappiin
ajalla 13.3-20.3

kokoontuminen 13.3. omaan tahtiin
Tunturihotelli Vuontispirtillä,  

katso tarkemmin sivuiltamme  
www.sfckristityt.net

Vuontispirtintie 267, 99340 Enontekiö
Puh. 016-537356 tai 040 0380093

www.vuontispirtti.fi

Saunan rakennusta.

ravaanarit pakkasivat saunansa 
ja muut tavaransa autoihin ja 
suunnistivat kohti etelää. Joskus 
tulevaisuudessa, ehkä suurem-
malla joukolla, toteutetaan erään 
karavaanarin haave: saunotaan 
Pyhä-Nattasen huipulla.

Tarmo Mamia
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry  
www.sfcnurmijarvi.com

Pentti Suihkonen.

Puheenjohtaja 
ESMYN edustaja 
Pentti Suihkonen  113943 
045 871 6880        
sfcaravan049@gmail.com 

Jäsenkirjuri   
Leena Yliportimo 101823-1 
0500 472 362 
volvis5@hotmail.com 

Varapuheenjohtaja, ESMYN 
edustaja, tarvikemyynti, 
kalustovastaava 
Pertti Kortelainen 3926 
0400 815 998 
pertti@pkky.pp.fi   

Sihteeri, Sääksitoimikunnan 
yhteyshenkilö 
Erkki Rautiainen  24617 
040 524 6030 
erkki.rautiainen@sunpoint.net

Hallituksen jäsenet
Lehtitoimikunta 
Arto Kiviluoma 25505 
0500 727 787 
kiviluomaarto@gmail.com
 
Sääksitoimikunnan 
yhteyshenkilö 
Tuula Aistola 24617-1 
050 413 3844 
tuula.aistola64@hotmail.com 

Hallituksen ulkopuolelta:
Rahastonhoitaja 
Raija Hattunen 48399 
040 352 3050

Lehtitoimikunta, kotisivut
Eeva Ahervuo 143562-1 
045 231 0610 
eevaahervuo@gmail.com

HALLITUS 2016

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

154132-0 Nevalainen Toni, Klaukkala
142916-0 Lusua Jouni 
040632-0 Pylvänen Mauri 
101823-1 Yliportimo Leena 

Hyvää uutta 
vuotta kaikille

Joulu ja 
uusivuo-
si me- 

   ni mökillä 
saunoessa, 
avantouin-

tia harrastaen ja pattereita lataillen. 
Tulevalle vuodelle toiminnan osalta 
on suunnitteilla hätäensiapukurssia 
ja keväällä treffaillaan kevätkokouk-
sen merkeissä SF Etelälahden kanssa. 

Osallistumme myös ESMY:n hyvänteke-
väisyys treffeihin joiden kautta tuetaan 
Sairaalaklovnien toimintaa. Perinteiset 
pilkkikilpailut pidetään 5.3.2016 Hyvin-
kään yhdistyksen kanssa Vihtiparkissa. 
Siinäpä sitä kevätkaudelle onkin puuhaa. 
Lisätietoja kaikista tapahtumistamme 
löytyy kotisivuiltamme www.sfcnurmi-
jarvi.com.

Hyviä hankia vaan kaikille.
Pena

SF-Caravan Nurmijärvi ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Lauantaina 21.5.2016  
SF Caravan Etelälahti ry:n alueella.  
Osoite: Ollilantie 225 A, 03300 Otalampi.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen määräämät asiat ja muut asiat, jotka 
on toimitettava 1 h ennen kokouksen alkua 
yhdistyksen puheenjohtajalle.
Jäsenkorttien tarkastus ennen kokousta.

Tervetuloa!
Hallitus

Puheenjohtajan palsta
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry  
www.sfcnurmijarvi.com
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Uusi jäsen hallitukseen
 ■ SF Caravan Nurmijärvi ry:n 

hallitukseen seuraavalle kak-
sivuotiskaudelle valittiin syys-
kokouksessa lohjalainen Leena 
Yliportimo SFC 101823-1.  Lä-
hestyimme häntä ennakkoon ky-
symyksillämme tulevaa tehtävää 
ajatellen.

Mikä sinut tai perheesi sai ai-
koinaan innostumaan caravan-
matkailusta?

– Oman tilan ja tavaroiden 
mukaan ottaminen kyläillessäm-
me kauempana antoi ajan myötä 
kipinää caravan-matkailuun. 

Jäsennumerosi SFC 101823-
1 perusteella olet vielä ”nuori 
” joukossamme,  millaisia ko-
kemuksia olet saanut matkail-
lessasi  vaunulla tai matkailu-
autolla? 

– Vuosien aikana olen saanut 
paljon uusia ystäviä autoiluhar-
rastuksen myötä. Monenlaista 
leirintäaluetta on tullut vastaan, 
hyviä kokemuksia pääosin. SFC 
alueilla olemme pääasiallisesti 
leiriytyneet. 

Liikutko yleensä kotimaassa 
vai onko sinulla kalusto pai-
koillaan kausipaikalla? 

– Kotimaassa liikumme ke-
säaikaan. Suomessa on paljon 
nähtävää. Omalla pihalla auto 
on säilytyksessä.

Millaisen kuvan olet saanut 
caravan -yhdistystoiminnasta 
ja mihin suuntaan haluaisit sen 
kehittyvän? 

– Suomea kierrellessä olen 
huomannut olevan useanlaisia 
toimintamalleja eri alueilla. Alu-
eilla missä ei ole isäntävuoroja, 
kausipaikkalaiset eivät välttä-
mättä arvosta paikan pitäjää, 
vaan toiminnasta voi tulla ar-
vosteluakin. Nuorempia kara-
vaanareita olisi tärkeää saada 
toimintaan mukaan.

Jäsenistön aktivoiminen toi-
mintaan koetaan monesti haas-
teelliseksi. Mitä ajattelet tästä?  

– Ihmisillä on iso kynnys osal-
listua toimintaan. Jos useampi 
ihminen, vaikka vähäiselläkin 
osuudella olisi toiminnassa 

mukana, niin yhdes-
sä saisimme paljon 
hyvää aikaan.  

Toimitko aktiivi-
sesti muissa harras-
tuksissa? 

– Tällä hetkellä 
opiskelen työn ohes-
sa, joten muissa har-
rastuksissa en toimi 
aktiivisesti.

Mikä on mottosi?  
– Hyvällä saa hy-

vää.  Joka päivä oppii 
uutta.

Mitä vastaisit 
yhdistyksen uudel-
le tai miksei myös 
vanhalle jäsenelle 
kysymykseen ”miten 
voin osallistua yhdistyksen toi-
mintaan?”

– Toiminta on uutta minulle 
vielä, opettelua tässä vaiheessa. 
Aika näyttää mitä tuon toimin-
taan. Tällä hetkellä jäsenkirjuri-
na olemalla teen omaa osuuttani. 

Tervetuloa  
hallitukseemme, Leena!

Leena Yliportimo.

Tervetuloa mukaan!

SF Caravan Etelälahti ry:n alueella. 
Osoite: Ollilantie 225 A, 03300 Otalampi.

Lisätietoja: www.sfcnurmijarvi.com
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SF-CARAVAN PORKKALA Ry

Kari Nurminen

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 
Kuutoset+lehden 
yhdyshenkilö, ESMY-edustaja, 
liittokokousedustaja, 
PR- ja tiedoitushenkilö, 
varastovastaava: 
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

Sihteeri, hallituksen jäsen:
Taina Katela 40707-1
0400 717 077
Ohratie 13, 06400 Porvoo
taina.katela@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen:
Timo Katela 40707-0
0400 809 334
Ohratie 13, 06400 Porvoo
timo.katela@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen, 
Kuutoset+lehden 
yhdyshenkilö, ESMY-edustaja, 
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.com

Hallituksen jäsen:
Kirsi Varinen 63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
 
Jäsenkirjuri:
Kari Kontoniemi 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com

Toiminnantarkastaja 2016:
Simo Ahonen 41208-0
0400 435 100 
Haukankäyrä 13, 
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi

HALLITUS 2016

Alkanut vuosi on yhdistyksemme 
25-vuotisjuhlavuosi ( perustava 
kokous 28.1.1991 ). Miten ja 

koska sitä mahdollisesti vietämme, on 
vielä suunnittelussa. Myös Upinniemen 
varuskunnassa tapahtuvat muutokset 
tulevat varmasti jollain tapaa kosketta-
maan myös yhdistystämme. Ainakin jo  

pari kertaa järjestetyn kaltainen syksyn  
jäsentapaaminen varuskuntakerholla 
saattaa olla mahdotonta. Samoin yh-
distyksemme varastotilan kohtalo on 
vielä epävarmaa. Toivottavasti kevään 
kuluessa saamme lisää tietoa.

Olin hyvissä ajoin ilmoittanut, etten 
ole enää käytettävissä puheenjohtajan 
tehtäviin ja pyytänyt jäsenistöä etsimään 
minulle seuraajaa. Ennen vuosikokousta 
ei kukaan ollut tehtävään ilmoittautunut. 
Ja, koska kukaan kokouksessa paikalla 
olleistakaan ei ko. tehtävään halunnut 
ryhtyä, lupauduin jatkamaan vielä tä-
män alkaneen vuoden. Syksyllä tilalleni 
löytynee jäsenistöstämme jatkaja. Näin 
toivon.

Kevättä odotellessa
Kari Nurminen

Jääpöytä Matarinkoskessa.

Ystävyys on jalo taito,
että osaan olla kiltti,
reilu ja ihan aito.

       Anneli ”Neli” Nurminen

Puheenjohtajan palsta
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Vuosikokous 2015
Jo useana vuotena yhdistyk-

semme kokoukset on pidet-
ty Kantvikin koululla. Niin 

nytkin vuosikokous 28.10.2015. 
Kokouksen puheenjohtajaksi 

valittiin Kari Nurminen ja sih-
teeriksi Taina Katela, pöytäkirjan 
tarkastajiksi Krister Niemimaa ja 
Johnny Suominen. Kokous eteni 
esityslistan mukaisesti, kunnes 
puheenjohtaja keskeytti kokouk-
sen kohdan 5 jälkeen, ennen tili-
en ja vastuuvapauksien käsittelyä 
esteellisyyskysymyksiin viitaten. 
Kokousta päätettiin jatkaa 7.12 ja 
lähettää siitä jäsenistölle kirjeellä 
henkilökohtainen kutsu.

Kokousta jatkettiin 7.12.2015 
esityslistan mukaisesti. Loppu-
tuloksena hallitukselle ja muille 
vastuuhenkilöille myönnettiin 
yksimielisesti vastuuvapaudet 
vuoden 2014 tileistä ja hallin-
nosta. Puheenjohtajan valinnan 
kohdalla pidettiin pitempi kes-
kustelutauko. Sen päätyttyä Kari 
Nurminen suostui vielä tämän 
vuoden jatkamaan puheenjohta-
jana. Hallitukseen valittiin ero-
vuoroiset jatkamaan sekä uutena 
jäsenenä Kirsi Varinen. Vuoden 
2016 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksyttiin halli-
tuksen esittämällä tavalla. Näin 
yhdistys jatkaa lähes entiseen 
malliin.

Kokousväkeä
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HALLITUS 2016
Puheenjohtaja, Hämyjen 
edustaja, turvatoimikunnan 
kokoonkutsuja, vaunupaikat
Tarmo Sorvisto 64955
0400 981 639
Kiveläntie 100, 12130 Mommila
tarmo.sorvisto@elisanet.fi
sfc.rmk1@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Antti Laurila 111492
040 510 6530
Nurmelankatu 29 B, 
05830 Hyvinkää
antti.laurila@pp6.inet.fi

Sihteeri, jäsenkirjuri
Anneli Koljonen 22659
040 745 1430
Jupiterinkatu 5a C 33, 
11130 Riihimäki
r.koljonen@luukku.com
sfc.rmk3@gmail.com

Rahastonhoitaja, 
nettisivujen ylläpitäjä
Seppo Olkkonen 28636
045 340 6300
Suikkarintie 1 as 2, 12240 Hikiä
sfc.rmk2@gmail.com

Lallutoimikunnan koollekutsuja
Tuula Törhönen 29327
0400 765 619
Latotie 15, 12240 Hikiä
tuula.torhonen@hus.fi

Petri Pohjoiskoski 121867
0400 451 468
Riekkotie 6, 05400 Jokela
petri.pohjoiskoski@pp.inet.fi

Timo Sulin  149527
045 255 4313
Tolkinojantie 14 D 21
05400 Jokela
timosulin@gmail.com

Pekka Suomi 35099
Koivistontie 12
05400 Jokela
suomirai@gmail.com

Kaija Tuompo 38231-1
050 539 8938
Savikonkatu 59-61 B 11
11710 Riihimäki
kaija.tuompo@hyria.fi
 
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
044 502 9099
Latotie 15, 12240 Hikiä
carita_torhonen@hotmail.com

SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU Ry
www.sfc-riihimaki.net
Puheenjohtajan palsta

Tarmo Sorvisto

Vuosi on vaihtunut, mutta silti pitää 
palata vielä vähän viime vuoteen. 
Lehtemme viime numeron aineis-

to oli jo pitänyt jättää silloin, kun meillä 
oli yhdistyksen syyskokous. Tässä tietoja 
uudesta hallituksesta, erovuoroisia oli 
neljä ja moneen vuoteen kaikki neljä 
myös vaihtuivat. Hallitukseen saimme 
uusiksi jäseniksi Petri Pohjoiskosken, 
Timo Sulinin, Pekka Suomen ja Kaija 
Tuompon. Vielä kerran tervetuloa kaikki 
uudet jäsenet, ja kiitokset heille jotka 
jäivät pois. 

Tänä vuonna on jo keritty käymään 
Matkamessuilla ja Tallinnassa, matkalle 
lähti 30 henkeä. Joku ilkeämieli tietenkin 
ajattelee, että montako tuli takaisin, no 
kyllä kaikki tulivat takaisin. Kaikilla tun-
tui olevan mukavaakin, muutama kävi 
maissa, vaikka keli oli aika haasteellinen. 
Lunta tuli suunnilleen vaakasuoraan. 
Kiitokset mukana olleille mukavasta 
matkasta ja kiitokset Mikolle, joka toimi 
kuljettajana.      

               
Tämä vuosi on yhdistykselle juhla-

vuosi, sillä yhdistyksen perustamisesta 
tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuot-
ta. Olemme sopineet Matkailukeskus 
Lempivaaran kanssa että vietämme 
juhlia siellä elokuun viimeisenä viikon-
loppuna. Kuutoset+  numerossa 2 on 
ennakkoilmoittautumisesta ohjeet, jotta 
ravintola pystyy ennakoimaan tilanteen

tarjoilujen takia. Sitä ennen tapaamme 
kuitenkin Lallulla ja vietämme Yhdistyk-
sen ulkoilupäivää lauantaina 5.3. alkaen 
klo 10.00. Kevätkokous tärkeine asioi-
neen kerää jäsenet kokoon myös Lallulle 
keväämmällä eli 21.4.2016 klo 19.00.

Joten osallistukaa joukolla mukaan 
tapahtumiin. 

 Tarmo Sorvisto
64955

Hyvää tätä  
vuotta lukijoille

Yhdistyksen  
ulkoilutapahtuma

Lallulla lauantaina 5.3.2016
Reipasta ulkona oloa  

sään sallimien lajien parissa
kera keiton ja kahvin.

Tervetuloa!    os: Hikiäntie 1101
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Tervetuloa  
uudet jäsenet!

060720-0  Hernetkoski Kari, Oitti
154197-0  Lagerstedt Jyri, Riihimäki
154098-0  Pöytäniitty Johanna, Oitti

Päivän henki

SF-C Riihimäen seutu ry

KEVÄTKOKOUS
torstaina 21.4.2016 klo 19.00 Lallulla 

os: Hikiäntie 1101

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

kevätkokoukselle määräämät asiat

Kahvitarjoilu     Tervetuloa!    Hallitus

SF-C Riihimäen seutu ry
järjestää

Syntymä- 
päivätReFFit 
26. – 28.8.2016
Lempivaaran  

matkailukeskuksessa.
 

pistä ajankohta talteen, 
lisätiedot ja  

ilmoittautumisohjeet 
seuraavassa lehdessä ja 

netissä huhtikuun lopulla.

tervetuloa!
SF-Caravan Riihimäen 

seutu ry

                         Hallitus

 

    

Sunnuntaina kokoustimme Riihimä-
en yhdistyksen hallituksen kanssa ja 
saimme terveisiä  valtakunnallisen yh-

distyksen edustajaltamme. Hänen puheen-
vuorossaan esille nousi sana ”karavaanari-
henki” joka näkymättömänä leijaa kaikis-
sa karavaaniporukoissa. Illalla kotona jäin 
miettimään sanaa ja sen merkitystä itselleni 
ja miten se näyttäytyy minulle yleisesti Ka-
ravaanareissa. 

Itselleni karavaanihenki tuo mieleen jou-
kon ihmisiä joilla on yhteinen harrastus ja 
vaikka ei henkilökohtaisesti tunnetakkaan, 
koetaan toiset hengenheimolaiseksi. Kes-
kustelua syntyy helposti ja herrat ja narrit 
ovat samanarvoisia, tittelittömiä matkaa-
jia. Kaverin ollessa pulassa, tarjotaan apua 
ja pyritään auttamaan ilman arvostelua tai 
nolaamista. Siis kaikin puolin sosiaalista ja 
suvaitsevaista joukkoa joka matkaa maita 
ja mantuja kuka minkäkinlaisella pyörillä 
kulkevalla nukkumapaikalla. 

Onko tuo kaikki kuitenkin idealismia, 
mehän olemme vain ihmisiä?

Seuraan paljon keskusteluja Facebookin 
Karavaanari ryhmässä ja ikäväkseni olen 
huomannut, että karavaanarihengen lisäksi 
siellä aika usein leijailee myös räyhähenki ja 
jopa kiusanhenkikin. 

Kovasti mielellään siellä hymähdellään 
”noviiseille” jotka kysyvät ”tyhmiä”. Kom-

mentoidaan naamakirjakavereiden vaunu/
autohankintoja kertomalla miten huonon 
valinnan hän on tehnyt. 

Haukutaan leirintäalueilla vaunuilla/au-
toilla leikkivät lapset, ryyppäävät aikuiset tai 
ylipäänsä vain muut matkaajat jotka eivät elä 
ja toimi juuri oman aikataulun mukaan. On-
neksi sentään kirjoittajiin mukaan mahtuu 
vähän karavaanihenkistäkin porukkaa jotka 
opastavat ja neuvovat tiedon tarvitsijoita.

Entäpä sitten omalla alueellamme Lallussa. 
Voiko sielläkin silloin tällöin nähdä puiden 
välissä vilahduksen räyhä- ja kiusanhengestä? 
Ovatko egomme kasvaneet niin suuriksi, että 
mäntyjen välissä on jo liian ahdasta karavaa-
narihengen hengittää vapaasti? Muodostam-
meko kuppikuntia  joissa on vain meidän 
oloisia kanssakulkijoita. Ehkä kuitenkaan 
näin ei ole. Jos meiltä hetkeksi aina unoh-
tuukin, että yksilöinä yhteisen harrastuksen 
äärellä tässä ollaan, niin ei me kuitenkaan 
anneta pysyvästi tilaa muille hengille. Mi-
nulla on ruoan suhteen motto ”tykätä ei tar-
vitse, mutta maistaa pitää”, ihmissuhteisiin 
muunnettuna sama voisi olla ”ystävystyä ei 
tarvitse, mutta yhdessä pitää pystyä toimi-
maan”. Kavereita ei tarvitse olla, mutta ka-
ravaanareita ollaan kaikki. Haluamme, että 
karavaanarihenki on ja pysyy mäntyjemme 
katveessa” eikö totta!

Nyt Uuden Vuoden alkaessa ja Talviul-
koilupäivän lähestyessä on viimeistään aika 
tomutella kaikki  Lalluun kuulumattomat 
”henget” kauas, kauas ja yhteisen tekemi-
sen kautta lähteä luomaan  viihtyvyyttä sille 
naapurikopin asukkaallekin.

Kaikille Lallulaisille toivottelee Kaija
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Karavaanari matkailee
Karavaanarielämän eräs 

erityispiirre on sen mo-
niuloittuvaisuus. Melkein 

mihin tahansa asiaan voi liittää 
karavaanarielämän. Paikallaan 
olosta harrastuksiin, sukuloin-
nista matkusteluun, lomailusta 
lomaseen, lähellä olosta maa-
ilman ääriin, rentoutumisesta 
reippaaseen menoon… 

Matka2016-messuilta sai ai-
mo annoksen ajatuksia ja ide-
oita, mitä kaikkea sitä voisikaan 
tehdä, minne kaikkialle mennä, 

kunhan elämän arkirealiteetit 
jätetään unelmoinnin varjoon. 
Caravan-messujen puolella oli 
mukava huomata, että lamasta 
huolimatta yritystä riittää ja ai-
na jotain pientä tai suurempaa 
uutuutta itse kukin sai nähdä.  
Myös erityistarpeisiin oli erilai-
sia ratkaisuja mietitty, tosiasia-
han se on että eri elämäntilan-
teessa tarpeet, mahdollisuudet 
ja vaatimukset painottuvat eri 
asioihin, käyttötarkoituksen 
mukaan.

Karavaanarille kuitenkin ka-
veri on parasta terapiaa, välillä 
pelkästään perheen kanssa ja 
välillä suuremmassa porukassa. 
Näin oli Riihimäen yhdistyksen 
perinteisellä messumatkallakin. 
Laivareissu  Tallinnaan, yhdessä 
syöden runsaasta ja herkullisesta 
buffetista sekä viihdeohjelmas-
ta nauttien, niin illalla kuin pa-
luumatkallakin. Hyvä seura ja 
mukava musiikki, hyvä ruoka 
ja pienoiset ostokset, hyvä mie-
li ja runsas nauru. Nyt sitä taas 

jaksetaan odottaa kevättä! 
Ja te jotka ette tällä kertaa mu-

kaan ehtineet, olkaapa kuulolla, 
varautukaa ajoissa, seuratkaa 
tarkkaan nettisivuja, lehteä ja 
sähköpostejanne  ettette vaan 
menetä mahdollisuuttanne seu-
raavaan, erilaiseen reissuun ensi 
vuonna.

Riemuisaa kevään odotusta 
kaikille!

Ulla 64955-1

Kuvat: Arno Wächter 
              SFC 2772
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf 
www.sfcvastnyland.fi

STYRELSE 2016
JOHTOKUNTA 2016

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 102124-1
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

Sekreterare utanför styrelsen/
Sihteeri hallituksen ulkopuolella
Tidningsansvarig / 
Lehtivastaava 
Anne Backman 46545
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis  
anne.backman@hotmail.com

Stina Amnell 111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt

Jonny Gustafsson 75122-0
0400 476 604
Kilavägen 29 , 10300 Karis
soile.gus@gmail.com

Sari Karaus 139594-1
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com

Kim Lundström 143863
040 500 2801
Stenbackankuja 22, 02550 Evitskog
kone.kiinteisto@saunalahti.fi
kimmen.1@saunalahti.fi

Lars-Erik Nylund 125207
044 544 0855                   
Stenbrinken 7 bost 1, 10300 Karis
lassen46@hotmail.com
 
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth 10520
0400 486 311
Tallgränden 2, 02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå

Välkomna våra 
nya medlemmar

154091-0 Helenius Leo, Åminnefors
131086-0 Tandefelt Lars, Sassello Sv
154143-0 Örnmark Gustav, Tenala

God fortsättning på år 2016

Först ett stort tack till medlemmarna, 
kommittéer och styrelsen för ett 
riktigt fint samarbete under fjol 

året, jag önskar att det här året fort-
sätter i samma stil.

Det är nu vårt 45:e år, och då har vi 
tänkt komma med något extra på Björ-
kudds

träffen i Ingå veckoslutet före mid-
sommaren.

Vi fick en ordentlig vinter direkt när 
det nya året kom, temperaturer upp till 

30 grader, känns verkligen kallt men 
det har inte hindrat våra medlemmar att 
vara ute och röra på sig med sina bilar 
och vagnar och så skall det också vara.

På Åbo mässan i början på januari 
träffade jag många av våra medlemmar 
och också många andra bekanta. SF-ca-
ravan ordnade paneldiskussioner med 

ex. missen Saija Palin som en utmärkt 
dragare. Nytt för den här mässan var 
att ”leirintä” och turvatoimikunta” hade 
våra egna pulpeter där vi var anträffba-
ra hela tiden när mässan var öppen. Vi 
hade några kluriga frågor som gästerna 
fick svara på. Varje dag lottade vi ut tio 
stycken förstahjälps väskor bland alla 
som svarade på frågorna, men enligt 
undertecknad är det skäl för nästan alla 
att uppdatera sina kunskaper i trafik-
märken och regler.

Vi har då igen vårmötes träff i Borgvik 
i Sjundeå, se skild kallelse.

När vi kommer till sommaren är det 
säkert många av er som tänker åka till

Nordiska Caravan Träffen i Seljord i 
Norge, det är nu passligt och anmäla sig.

I Märkeskörningen är vi nu ännu mera 
överlägsna än tidigare. Deltagarprocen-
ten är nu över 85 %.  Också i år ordnas 
det tillfällen, där vi har möjlighet att öva 
körning med bil och husvagn, med möj-
lighet att köra något märke.

God fortsättning på vintern!
Hälsningar,      

Olof

Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124-1
0400 490 569

Trafikkommitté/Märkeskörning/
Caramba 
Ralf Friberg 82060
040 513 3774
friberg.ralf@gmail.com 

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. hedrar 
minnet av vår långvarige kassör och 

medlemsskrivare 

Leif Ahllund
som lämnade oss i slutet på oktober månad 2015.

Hans dotter höll en liten minnestund  
lördagen den 5 december i hans hem, där  
föreningen tände ett ljus till hans minne.

In memoriam

Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

Olof Bussman
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf 
www.sfcvastnyland.fi Träfflista för år 2016

15 - 17.4. Säsongsöppning med vårmöte, Borgvik föreningshus, Pickala,  
 Östra Kungsvägen 148,02580 Sjundeå 
16.4. Vårmöte 
13 - 15.5. Körövningsträff på Tielaitos området i Leksvall
17 -19.6. Försommarträff på Björkudden i Ingå, Bastubackavägen,  

 med petanque mästerskapstävling, föreningens 45-års fest
26 -28.8. Forneldarna på Lagmansstrand i Snappertuna, Våruddsvägen, med stövel- och 

hästskokastning
9 – 11.9. Septemberträff i Pargas, Camping Solliden, 
 Solstrand 7/Aurinkoranta, 21600 Pargas
14 -16.10. Höstmötesträff, Påminne skidcenter, Brunkom strandvägen 1, Åminnefors
15.10. Höstmöte
4 - 6.11. Halloween, platsen öppen

26.11. Julfest, Övidsborg föreningshus, Evitskog

Premiering av märkeskörarna.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och  
Årets caravanare 2015 utses. Festkommittén bjuder  
på kaffe och tilltugg och så har vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!
VÄL MÖTT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina 
medlemmar till ordinarie vårmöte  
lördagen den  
16 april 2016 kl. 16.00 
som äger rum på Borgvik föreningshus 
i Pickala, adr. Östra Kungsvägen 
148,02580 Sjundeå.

Kallelse till vårmöte

SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen
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Träffnytt

Julgubben.

Den nya styrelsen har in-
lett sitt arbete med en ny 
”gammal” medlem Lasse 

Nylund, som invaldes i stället för 
Leif Lönnqvist, som undanbad 
sig återval och jag har ännu i år 
lovat att ställa upp, utanför sty-
relsen, som sekreterare och tid-
ningsansvarig för Kuutoset+. Ef-
ter det att vår långvariga kassör 
har lämnat oss har Henry Lönn-
roth lovat att fungera som med-
lemsskrivare och Sirpa Mattsson 
har lovat att sköta om kassörsup-
pgifterna. Trevligt att det finns 
frivilliga, som ställer upp för fö-
reningen.

Litet avvikande i år är att vi 
inte har någon träff i samband 

med Påsken. Årets första träff är 
i medlet på april med benäm-
ningen ”Säsongsöppningsträff” 
och i samband med den hålls ju 
vårmötet.

Föreningen har ju ett litet 
materiallager, som finns med 
på träffarna och värdarna sköter 
om försäljningen. Det är främst 
fråga om dekaler, pins och före-
ningens flagga. 

Nästa tidning utkommer i 
slutet av april, lämpligt inför 
sommarsäsongen och finns då 
mera information om somma-
rens träffverksamhet. 

Anne

Fjolåret är undanstökat och 
året avslutades med julfesten 
den 28 november på Före-

ningslokalen Wrethalla i Kimito. 
Julmaten kom från Restaurang 
Strand kök & bar och många 
tyckte att allt smakade bra och 
endel tyckte att det var mindre 
gott. 

I år igen hittade Julgubben 
till Kimito och det var ju tur att 

alla ett ledljus. En del hade redan 
tidigare erhållit sina märken och 
de som inte var på plats erhåller 
sina märken vid senare lämplig 
tidpunkt. Ralf ”Frippe” Friberg 
delade ut märkena och som 
hans hjälpreda fungerade Stina 
Amnell.

Bil och husvagn:
Brons: Margareta Hietaniemi, 

Henrik Eklund, Leif Lönnqvist
Guld: Kim Lundström, Kari 

Tampio, Stig Stenström
Platina: Bror-Erik Nyholm
Stormästare: Ray Björklund,
Stormästare fortsättning: Eero 

Mustonen, Ralf Hietaniemi
Husbil:

Brons: Tom Öhman
Silver: Carita Norrman, Yvon-

ne Grönholm, Guy Selenius, Leif 
Ström

Guld: Vajlet Sjöblom, Bjarne 
Sjöblom, Bror Norrman, Bror-
Erik Nyholm, Kim Lundström, 
Ray Björklund

Platina: Juhani Nyman, Kari 
Tampio

Guld 2: Raimo Puumala, Karl-
Olof Grönholm 

Mästare: Karl-Olof Grön-
holm, Raimo Puumala

Stormästare: Margareta Hie-
tanimi, Ralf Hietaniemi, Eero 
Mustonen, Olof Bussman.

Deltagare julfest.

Julgumma med gubbe.

vädret var så varmt som det var, 
för han var en aning lättklädd. 
Men hans uppenbarelse fick nog 
alla att dra på sina smilband! 
Och med hjälp av julgumman 
Eila fick alla sina efterlängtade 
julpaket. 

Enligt tidigare tradition pre-
mierades årets Märkeskörare 
med sina vederbörande märken 
och i stället för blommor erhöll 
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3600

panoraamaesittely
kaikista malleista

www.adria.fi

Alpina on hieno vaunu ympärivuotiseen käyttöön, sen 
takaavat täydellinen Alde-lämmitys sekä eristetyt ja 
lämmitetyt vesijärjestelmät. GFK Comprex korirakenne 
parantaa laatua entisestään, uusi tiiveystakuu on nyt 
7 vuotta (alk. VM 2016). Kuvassa uusi huippumalli 
Alpina 903 HT, kokonaispituudeltaan 11 m.

ADRIA - AINA PARHAAT MAISEMAT

Adoran vuoden 2016 uutuuksia on tilava perhemalli 
Adora 613 PK, johon on saatavana kekseliäs lasten puu-
hatila (lisävaruste). Adoran 9 eri mallista löytyy sopiva 
vaunu niin isommille perheille kuin pariskunnillekin.

Avarassa ja valoisassa kulmakeittiössä on tilaa toteuttaa 
kokkailutaitojaan. Valittavana on 8 erilaista mallia, 
makuupaikat jopa yhdeksälle (763 UK). Kuvassa uutuus-
malli Alpina 663 HT.

• Salo    Auto Simelius Oy    (02) 733 1550   www.auto-simelius.fi  
• Tampere   Caravan Erälaukko Oy    020 755 9960   www.eralaukko.fi  
• Turku    Turun Länsi-Vankkurit Oy    (02) 274 9880   www.lansivankkurit.com
• Vantaa    J. Rinta-Jouppi Oy    (09) 2525 7500   www.rintajouppi.fi 
• Vantaa    Helsinki Caravan    (09) 2766 560   www.helsinkicaravan.fi

Adria-vaunujen jälleenmyyjät
• Kuopio J. Rinta-Jouppi Oy 017 368 3000 www.rintajouppi.fi
• Lahti      J. Rinta-Jouppi Oy    020 788 1310  www.rintajouppi.fi  
• Lappeenranta   J. Rinta-Jouppi Oy    020 788 1340   www.rintajouppi.fi 
• Oulu/Kempele JP-Caravan (010) 387 5000 www.jpcaravan.fi
• Seinäjoki J. Rinta-Jouppi Oy (06) 420 1800 www.rintajouppi.fi  

Alpinan U-ryhmässä on tilaa oleskella! Uusi sisustus 
on yhdistelmä perinteistä tyylikkyyttä ja moderneja 
elementtejä: korkeakiiltoiset koverat yläkaapit, iso 
panoraamaikkuna edessä ja Adria Smart -keittiö.

Adora on tyylikäs ja valoisa ALDE-mallisto, jonka useim-
missa malleissa on suuri panoraamakattoikkuna edessä. 
Uusi Smart-keittiö kapealla jääkaapilla ja ERGO-pesu-
huone antavat lisätilaa oleskeluun. Kuvassa Adora 522 
UP, josta on saatavana myös upea Silver Edition -malli 
(rajallinen erä 50 v. juhlamallia).

Adria_SFC_Vaunu_210x297.indd   1 18.1.2016   13.10



www.lomapalvelu.fi :

700 MX  69590€

650 MF  65990€

700 MEG  68690€

700 MEB  68890€
• 2.3 130 hv moottori
• Fiat paketti
• Sky Ti paketti
• Alde nestekeskuslämmitys
• Sähköinen lattialämmitys
• Integroitu navigaattori
• Peruutuskamera
• Suuri 190l jääkaappi
• Sähkörappu
• Markiisi
• LED päiväajovalot
• Duo control automaattinen 
   pullon vaihtaja
• 16” alumiinivanteet
• Dometic S7 ikkunat
• Tekstiilipaketti

Uutta
• Monitoimiluukku
• Ulkovalaistus
• Sisävalaistus
• Kaapistot
• Tekstiilit
• Ulkoteippaus
• 140l jääkaappi vakiona
• Noin 1500 € edullisempi
• Uusi pohjaratkaisu 600 MF 
  (pituus vain 599 cm)

Knaus Sky Ti Silver Selection -kampanja:

Täysin uudistunut Weinsberg Caraloft -mallisarja!

Hyödynnä kampanja.

Puh. 045 277 3251
Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela


