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Molemmat termit kuvaavat Kaben matkailuajoneuvoja erinomaisesti. Liikutaanpa sitten maisemia katsellen
tai paikallaan pysyen, niin Kabella se on aina turvallista ja viihtyisää. Vaikka vuodenajat, säät ja olosuhteet
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KABE Royal

KABE Royal imperial

www.kabe.se/fi

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

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

• Lappeenranta
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

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

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

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

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
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MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 1.1.2020 alkaen:
Tuntiveloitus
Kosteusmittaus
Vuosihuolto 1.aks.
Vuosihuolto 2.aks.

58,60,220,240,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU Ry
www.sfcforssa.com
HALLITUS 2020

Puheenjohtaja
Reino Talvitie
0400 122 148
reino.talvitie@hotmail.fi

40914

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 511 4180
jani.tamminen@autokeidas.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net

37867

Hämyedustaja
Janne Tamminen
39719-1
040 821 4429
janne.tamminen@mbnet.fi
Jäsen
Pasi Penttilä
050 439 7377
pasi.penttila@lounea.fi
Jäsen
Jarmo Saretsalo
050 441 5362
jarmo.saretsalo@om.fi
Jäsen
Heta Räisänen
040 727 2038
koukku.heta@gmail.com

134918

119167

144881-2

Hämyedustajat
Jani Tamminen , Janne Tamminen
Lehtiyhteistyöhenkilöt
Reino Talvitie, Jani Tamminen,
Jarmo Saretsalo
Kotisivuvastaavat
Pasi Penttilä, Janne Tamminen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

T

erveiset Forssan yhdistyksestä.
Vuosi on hyvällä alulla, kevättä ja
kesäkautta odotellessa muutama
miete menneestä.
Joulua vietimme Majamäessä muutaman vaunukunnan ollessa paikalla,
yhteinen ruokailu oli kohokohta, vaikka
pukki ei tullutkaan.
Vuosi vaihtui alueella jo vilkkaammissa merkeissä.
Tämän vuoden tapahtumia on ollut
hieman hankala suunnitella, koska ei
tiedä millaiset resurssit maaliskuun kokouksen jälkeen uusilla päättäjillä on.
Yhdistyksen jäsenmäärä on viimevuoden tasolla.
Kiitänkin kaikkia saamastani positiivisesta palautteesta, tämä oli hieno pesti.
Muutaman kaverin menetin pestin
myötä, mutta tuplamäärä tuli uusia.
Yhdistyksen kotisivut ovat nyt ajan tasalla, vanha materiaali poistettu. Pasille

Reino Talvitie
Kiitos.
Hallituksen jäsenen halusin kirjoittamaan Mennyttä ja Tulevaa Majamäestä,
koska tulevat toimenpiteet ovat tärkeitä.
HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA KESÄN ODOTUSTA!

SF-Caravan Forssan seutu ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Pidetään Lauantaina 14.03.2020 Klo 13.00
Majamäessä. Haapasillantie 64 Tammela
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 12.30
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset asiat.
Kokoukselle esitetyt asiat.
Hallitus

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Reiska 40914

Mennyttä ja tulevaa Majamäestä
■ Kirjoitan seuraavat riviset hallituksen
jäsenen ominaisuudessa ja ne ovat yksittäisen henkilön mietteitä Majamäen lähimenneestä ajasta ja samalla pieni visiointi
tulevaan Majamäkeen. Ensin lyhyesti läpikäyden päättyneen vuoden 2019 asioita Majamäen osalta.
Kevät 2019 sisälsi kaksi tapahtumaa laskiaisriehan ja klapitalkoot. Näistä tapahtumista varsinkin klapitalkoot ilmensivät
alueellamme orastavaa muutosta kohti yhteisöllistä tekemistä ja karavaanarihenkeä,
siksi runsas oli talkoolaisten lukumäärä.
Mikä ilahduttavinta väki työsti ko. talkoissa hymyssäsuin, yksissätuumin kohti yhteistä päämäärää (muutakin kuin odotettavissa olevaa talkoolounasta).
Juhannuksen mentyä ohi kesän oikeastaan ainoaksi tapahtumaksi Majamäessä
jäi perinteiseen tapaan järjestetyt elokuun
alun Kaivojuhlat. Kaivojuhlat kokosivat
yhteen taas kerran runsaslukuisen joukon
vierailijoita. Pienen yhdistyksen järjestämä
isohko tapahtuma vaatii paljon Kaivojuhlien valmistelusta vastaavalta talkooporukalta. Unohtaa ei saa näkyvän tekemisen
lisäksi sitä näkymätöntä/ taustalla tehtyä
työmäärää mitä valmisteluissa ovat erinäiset yhdistyksemme aktiivit tehneet onnistuneiden Kaivojuhlien eteen. Kiitos tässä
kohtaa vielä kerran Kaivojuhlien, kehuja
vierailijoiltakin saaneen, muonituksen ja
tarjottavien laittaneelle Janille.
Kesän mittaan toteutettiin useampia
pieniä uudistuksia alueella niin valaistuksen, konekannan uusinnan kuin energiasäästön osalta. Myös osa alueen rakennuskannasta huoltomaalattiin, nekin lopulta runsaslukuisen talkooväen turvin,
tosin viime hetkellä ennen syksyn sateita. Vanha tulotien portti sai myös väistyä
(sähköturvallisuuden tieltä) ja tilalle saatiin omia ja vierailijoita alueellemme tullessa tervehtivä, yhdistyksemme ”värejä
tunnustava” kyltti.
Syksyn aikana valmistauduttiin hiljalleen tulevaan vuoteen järjestämällä useampaan otteeseen pienellä aktiiviporukalla
puunkeruuseen ja loppuvuodesta polttopuun tekoon kohdentuvia yhteisen tekemisen hetkisiä. Näistä edellä mainituista
puuhommista kiitos kuuluu alueemme
yleisilmeestä ja kehittämisestä muutoinkin huolehtivalle Jormalle.
Joulua ja uutta vuotta Majamäessä vietettiin yhteisöllisyyttä edistäen porukalla
tuvalla. Tuvan käyttöä alueella soisi vuoden mittaan olevan enemmänkin tulevina
aikoina, siksi hyvät ja siistit tilat meillä on
niin tuvalla kuin Majamäessä muutoinkin.
Lyhyesti tulevan visiointia. Majamäen
tulee pysyä tulevina aikoina leirintäaluetoiminnassaan kehityksessä mukana ja pitää yllä nyt viime vuonna alkanutta uudistusmielistä henkeä, vanha totuttu ajattelutapa huomioiden/ kunnioittaen, mutta

vaihtoehtoinen asioiden toteuttamistapa
sallien. Alkaneen vuoden isäntävuorolistan vuorokausimäärä pienentämällä/ tasaamalla sekä omatoimialueaikaa marraskuulla pidentämällä tavoitellaan alueella
olevan keski-iältään korkean väen jaksamista. Uutena asiana hinnastoon otimme
tälle vuodelle mahdollisuuden vuosipaikkaan ilman isäntävelvoitetta. Alueemme
pieni kausi - ja vuosipaikkalaisten määrä huomioiden tuo uudistus tullenee olemaan” kaksiteräinen miekka”.
Jaksaminen lisääntyy ja saamme pidettyä nykyisen väen (miksei uudetkin tulijat) ajallisesti pidempään joukossamme,
mutta mikäli alueemme ei saa uusia karavaanareita pidempiaikaisille paikoille.
Muutoksen tuulet tulevat puhaltamaan
myös yhdistyksen hallituksen osalta. Tulevan kevään vuosikokouksessa vaihtuvia
hallituksen jäseniä tullenevat olemaan tällä tietoa: Reino, Jani, Janne, Heta, Pasi ja
Jarmo. Tämä asettaa haasteensa tulevan
hallituksen kokoonpanon sekä yhdistyksen puheenjohtajan valinnan aikaansaamiseksi. Nyt on tarjolla vastuunkantoa ja
yhteisten asioiden hoitamisen aktiisuutta vaativaa luottamustointa yllinkyllin.

Lopuksi on kiitosten aika ja paikka. Jokainen alueemme yhteiseen toimintaan/
tapahtumaan ja alueemme päivittäisten
rutiineiden pyörittämiseen päättyneen
vuoden mittaan osallistunut (kukin voimiensa, kykyjensä ja taitojensa mukaan)
ansaitsee kiitoksen siitä, että on ollut mukana alueemme yhteisöllisyyttä tukemassa omalla toiminnallaan. Erityiskiitoksen
haluan osoittaa yhdistyksemme nyt väistyvälle puheenjohtajalle Reinolle. Hän on
toimikautensa aikana saanut positiivista
muutosta aikaan niin yhdistykseemme
kuin alueellamme Majamäessä. Hänellä
on ollut taito tehdä yhteistyötä ja kuunnella ihmisiä. Hän on omalla esimerkillään (töihin tarttumalla) innostanut ja
motivoinut muita yhteisten asioiden hoitoon ja tekemiseen. Tasa-arvoisuus niin
ihmisten kanssa toimiessa kuin yhteisten asioiden hoitamisesta huolehtimisessa yhdistettynä pitkäaikaiseen yhdistystoiminnan vankkaan kokemukseen ja
hyviin vuorovaikutustaitoihin ovat olleet
Reinon vahvuuksia. Reinon puheenjohtajuusaika on ollut luottamusta herättävää
ja läpinäkyvää.
Jarmo Saretsalo 119167

HINNASTO 2020
MAJAMÄKIMAKSUT (sis.alv:n)
ALUEMAKSU SF-C JÄSEN
Ajalla 1.3. – 31.5. ja 2.9. – 31.10.
sis. Saunan
12€/vrk
EI jäsen
18€/vrk
Ajalla 1.6. - 1.9.
sis. Saunan ja valosähkön
15€/vrk
Ei jäsen
22.50€/vrk
Alue on Tammi – Helmi – Marras Joulukuun omatoimialue (ei isäntää)
SAUNAMAKSUT
Aikuinen (auto/vaunukunnan vieras) 3€
Lapsi alle 12v
(auto/vaunukunnan vieras)
0€
Perhesauna 50 min.
1 – 2 aikuista ja lapset
15€
SÄHKÖMAKSUT
Mittarilla
Pienin maksu

0.25€/kwh
2€

SÄHKÖMAKSU ilman mittaria
Valosähkö6€/vrk
Lämmityssähkö12€/vrk
Auton lämmitys
6€/kerta
Ilmastointi6€/kerta
KAASU
Teräspullo25€/pullo

PESUKONE/koneellinen
sis.kuivausrummun4€
SÄHKÖUUNIN KÄYTTÖ/alkava tunti
3€
VARASTOINTIMAKSU
Ajalla 1.1 – 31.5 ja 1.9 – 31.12
Ajalla 1.6 – 31-8
Seisontamaksu (ei asuttu vrk)

26 € /kk
30 €/kk
5€/vrk

KAUSIPAIKAT
Paketin aloituspäivänä sovitaan
isännyyden ajankohta
Paketti 1 12 kk 
250 €
+ 1 vl. isän.talvella + 4 vrk. Kesällä
Paketti 2 6 kk 
210 €
+ 1 vl. isän.talvella + 4 vrk.
Kesällä
Paketti 3 3 kk voimassa 1.6. – 31.8. 240€
Paketti 4 1 kk voimassa ja
myynnissä 1.6. – 31.8.
150 €
PITÄMÄTÖN ISÄNNYYS
150 € /vrk
Paketti 1 - 3 velvoittaa vaunun siirron
kesä-heinä-elokuussa 1 kk välein
KIINTEÄ VUOSIPAIKKA
Tontit 1 – 16 Isäntävelvoite 1 vl.talvella ja
4 vrk kesällä
300 €
VUOSIPAIKKA ilman isännyyttä
500 €
Oikeudet muutoksiin pidetään.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
SEKRETERARENS TANKAR

SIHTEERIN AJATUKSIA 

S

yksyisen, yhdistyksemme 30-vuotisjuhlatreffiemme jälkeen puheenjohtajamme sanoutui irti puheenjohtajan
tehtävästä henkilökohtaisista syistä johtuen, joten yritän täyttää tämän palstan
kertomalla yhdistyksemme toiminnasta.
Tammikuussa teimme taas perinteeksi
muodostuneen linja-automatkan Helsingin Messukeskukseen Matka 2020 – Caravan messuille. Tämän kertainen messu ei
tainnut kiinnostaa kovin paljon tai sitten
kustannukset ovat nousseet niin paljon,
että sillä rahalla ajatellaan olevan myös
muuta käyttöä. Todellisuudessa itse Matka
2020-messuilla oli runsaasti etelä/kaukomaiden kohteita sekä kylpylöitä, joita tällainen, omalla kalustolla liikkuvaa ei ehkä
kiinnosta. Itse ulkomaisia turistikohteita

oli tosi niukasti, mutta saaristomme oli
taas hyvin esillä, mikä tällaisena ”matkahäpeä” aikana on toki paikallaan. Edellisellä viikonlopulla Turun Messukeskuksessa järjestetty ”myyntinäyttely” varmaan
verotti myös Caravan messujen kävijöitä.
Tulevan kevään ohjelmana on suunnitteilla matka Viroon, Klubi Eesti Karavanin järjestämään 23. kansainvälisille treffeille Setumaalle, Venäjän rajalle. Virohan
oli yhtenä yhteistyökumppanina Matka
2020 mesuilla, joten saimme paljon hyvää materiaalia kiinnostavista kohteista.
Matkasta keskustelemme tiistaina, maaliskuun 3. Tervetuloa mukaan tekemään
hyviä ehdotuksia. Huhtikuussa pelaamme
taas Bingoa. Toisaalla lehdessä on myös
vuosikokouksen kokouskutsu, jolloin va-

litaan uusi puheenjohtaja sekä uudet hallituksen jäsenet mahdollisesti eroavien tilalle. Tervetuloa mukaan, yhdistyksemme
luottamushenkilöllä ei ole raskasta taakkaa kannettavanaan, sillä olemme pieni
yhdistys ja toimintamme on aika vähäistä, vain muutama tiistai-ilta syksyllä ja keväällä, talvijuhla sekä mahdollisesti yhdet
treffit sekä kevät/syksy matka. Uusi ideoita tarvitaan, niitähän uudet ihmiset tuovat mukanaan.
Ota loistava startti kesäkauteen! Muista
Caravan Show treffeineen 24 – 26.4.2020
Turun Messukeskuksessa.
Hyvää kevään jatkoa, talvesta ei voi nyt
puhua……

fter föreningens 30-års jubileumsträff frånsade sig vår ordförande
ordförandeskapet på grund av personliga skäl, så jag försöker fylla upp den
här spalten med att berätta om föreningens verksamhet.
I januari gjorde vi igen den traditionella bussresan till Helsingfors Mässcentrum
och besökte Resa 2020 – Caravan mässan.
Denna gång tycktes inte mässan intressera så många eller hade kostnaderna stigit
så mycket, att man ansåg ha annan användning för de pengarna. I själva verket

hade Resa 2020-mässan rikligt med mål
från syd/ Fjärran Östern samt span, som
en med sitt eget ekipage resande inte kanske är intresserad av. Det fanns egentligen
få turistmål, men vår arkipelag var igen
mycket bra representerad, vilket under en
sådan ”reseskam”-tid är dock på sin plats.
”Försäljningsutställningen” som var arrangerad under föregående veckoslut på Åbo
Mässcentrum kunde säkert också minska
på besökare på Caravan Mässan.
Vi har under planering som vårens program en resa till Estland, till 23. Interna-

tionella träffen på Setumaa, invid Ryska
gränsen, ordnad av Klubi Eesti Karavan.
Estland var en av partnerutställarna på
Resa 2020 mässan, så vi fick rikligt med fin
material över intressanta mål. Om resan
diskuterar vi tisdagen, 3 mars. Välkommen med och gör goda förslag. I april spelar vi Bingo igen. Annanstans i tidningen
finns möteskallelsen till Årsmötet, där vi
väljer en ny ordförande samt nya styrelsemedlemmar i ställer för den som möjligen avgår. Välkommen med, vår förenings
förtroendevald har inte en tung börda att
bära, för vi är en liten förening och vår
verksamhet är ganska obetydlig, endast
några tisdagskvällar på hösten och våren,
vinterfesten samt möjligen en träff samt
vår/höstresa. Nya idéer behövs och dem
hämtar ju människor med sig.
Ta en briljant start till sommaren! Glöm
inte Caravan Show med sin träff 24 –
26.4.2020 på Åbo Mässcentrum.
God fortsättning på våren, vintern kan
man ju inte prata om.....
Hälsningar Malle

E

HALLITUS 2019 / STYRELSE 2020
Varapuheenjohtaja, Viceordförande
Alf Boström
127349-0
040 5206948
alf.bostrom@gmail.com

0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com
Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg
081642-0
Sihteeri /rahastonhoitaja/
040 865 2831
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
thsundberg@gmail.com
Sekreterare/kassör/
Yhdistyksen puhelinnumero
medlemsskrivare/
040 575 9503
materialförsäljning
Marlene Holmström
004576-1 Föreningens telefonnummer
040 575 9503
044 342 3105
malle.holmstrom@gmail.com
Christina Lindholm
064311-1
ebba.lindholm@gmail.com
Stig Svennblad
064311-0
stig.svennblad@gmail.com
Hallituksen ulkopuolella, utanför
styrelsen, matkailuasiamies,
reseombudsman
Göran Holmström
004576-0
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Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

Terveisin Malle

Sunnuntaina 19.04.2020
Kerhotalolla tapahtuu:
Kerhotalon ja pihan
kunnostustalkoot klo 15:00.
Omat haravat mukaan.
Grilli on kuumana.

Det händer på Klubbhuset
19.04.2020
Klubbhusets renoverings
och gårdens städningstalko
kl 15:00. Egna krattor med.
Grillen är het.

KOKOUSKUTSU

MÖTESKALLELSE

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
sunnuntaina 19.04.2020 klo 14:00
yhdistyksen kerhotalolla Hangon
Kansanpuistossa, Klinkokuja 2 (entinen
talonmiehen asunto).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4 § määräämät asiat sekä
johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten
esittämät muut asiat.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa
Johtokunta

Stadgeenligt årsmöte hålles söndagen
den 19.04.2020 kl 14:00 i föreningens
klubbhus i Hangö Folkpark, Klinkogränd 2
(förra gårdskarlsbostaden).
Under mötet behandlas enligt föreningens
stadgar i 4 § stadgeenliga ärenden samt av
styrelsen och medlemmarna
föreslagna övriga ärenden.
Kaffeservering. Välkommen
Styrelsen

Yhdistyksen
Föreningens
mahdollinen kevätmatka möjliga vårresa
■ Toukokuun alkupuoli on
sopiva ajankohta yhdistyksen
noin kymmenpäiväiselle kevään matkalle. Klubi Eesti Karavan järjestää 23. kokkutulek
eli kansainväliset treffit Lüübnitsassa, Põlvamaalla ihan Venäjän rajan tuntumassa 7 –
10.5.2020. Treffeille odotetaan
n. 280 – 350 yksikköä.
Setumaan alue on kulttuurishistoriallinen alue Peipsijärven rannalla ja sen tunnetaan
sipuleista ja kalasta. Peipsijärven ympäristöstä löytyy paljon
mielenkiintoisia kohteita, joten
saamme varmaan kokoon kiinnostavan ohjelman kierroksellemme. Mitään lähempiä tietoja
ei Eesti Karavan vielä ole julkaissut, joten meidänkin reitti

muokkautuu vasta virolaisten
kerrottua ohjelmastaan.
”Takataskussa” on kyllä jo
paljon ideoita.
Nämä ovat vain alustavia
mietteitä. Kevään aikana tulee
varmasti erilaisia vinkkejä hyvistä kohteista. Viimekeväinen
matka oli erittäin onnistunut.
Tiistaina, maaliskuun 3 päivänä klo 19:00 kokoonnumme
yhdistyksen kerhotalolle keskustelemaan matkasta.
Tule mukaan suunnittelemaan. Jäsenille lähetetään yksityiskohtaisemmat tiedot kohteista, hinnoista ja ajankohdasta e-postina/kirjeenä maaliskuun puolivälissä ja ilmoittautuminen matkalle on tehtävä 1.4.2020 mennessä.

■ Första hälften av maj är en
lämplig tids punkt för föreningens ca. tiodagar långa
vårresa. Klubi Eesti Karavan
. ordnar även denna vår 7 - 10
maj 23. Kokkutulek , en internationell träff, denna gång
i Lüübnitsa, Põlvamaa, alldeles vid gränsen till Ryssland.
Till träffen väntas ca 280 – 350
ekipage.
Setumaa området är ett
kultur-historiskt område vid
Peipsijärvi strand och är känd
för lökodlingar och fisk. Runt
Peipsijärvi finns flera intressanta mål, så vi får nog säkert
ihop ett intressant program
för vår rutt.
Eesti Karavan har inte ännu
gett ut några närmare uppgif-

ter om träffen, så vår rutt kan
planeras först då esterna har
berättat om sitt program. Vi
har nog massor med idéer i
”bakfickan”.
Dessa är endast preliminära
tankar. Under vårens lopp får
man säkert olika tips om fina
mål. Senaste årets resa var ju
mycket lyckad.
Tisdagen, den 3 mars kl
19:00 samlas vi på föreningens klubbhus för att diskutera resan. Kom med och planera. Medlemmarna kommer
att få detaljerade uppgifter om
mål, priser och tidpunkt som
e-post/brev i mitten av mars
och anmälan till resan bör göras t o m 1.4.2020.

KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA: VÅRENS PROGRAM PÅ KLUBBHUSET:
TIISTAITAPAAMISET ovat
TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är
03.03. 19:00

Keskustelemme yhdistyksen
mahdollisesta kevät/kesämatkasta.
07.04. klo 19:00 Pelaamme bingoa.

03.03. kl 19:00
07.04. kl 19:00

Vi diskuterar föreningens möjliga
vår/sommarresa.
Vi spelar bingo.

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
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Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

Järjestää

KEVÄTTREFFIT

mattoja
mittojen
mukaan
myös
matkailuautoihin ja
veneisiin

17.-19.4.2020

Haapamäen Höyryveturipuisto Caravanalue
Asematie, 42800 Haapamäki
Treffimaksu 50€
Treffien yhteydessä pidetään
yhdistyksen vuosikokous
Ilmoittautumiset treffeille järjestettävän
ruokailun vuoksi 10.4.2020 mennessä
Ilmoittautumiset Eeva Helin p. 040033588,
Eeva.k.helin@gmail.com
tai Raimo Kosonen p.045 3445560,
kosonen.raimo@gmail.com
TERVETULOA

www.mattokymppi.fi

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

Hovimäki camping

AVOINN

A
Ma-Pe: 8
:0
Myös sop 0-17:00
imuk
mukaan, sen
vaikk
viikonlop a
puisin.

Paas po

iketen!

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

OTAMME
MYYNTIIN!

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

KO
MA TIUUTIUNUEN
S!

PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

Hämeentie 39, 30100 Forssa | www.forssanvankkuri.f i

8

Tervetuloa
viihtymään!
Mukavia ja viihtyisiä vuosi- ja kausipaikkoja saatavissa.
Vuosipaikoista tarjous, kysy!

Hovimäki

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

Kevätnäyttely

14.-15.3.
la 10-16
su 11-15
Tervetuloa!

Knaus Sky Ti
Platinum Selection
Upea kampanjamalli
kattavilla varusteilla!

Säästä

jopa

€

16.284

mm. Alde, Nestekiertoinen
lattialämmitys, Markiisi,
Sähkörappu, Peruutuskamera, Multimediasoitin,
Tunnelmavalaistus,
Tuulilasinäyttö

Hinta alk.

68.900€

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

TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net
HALLITUS 2020
Puheenjohtaja, PR-henkilö,
matkailuasiamies
Arja Sirén
23001
040 806 9076
Hyttitie 11, 11910 Riihimäki
puheenjohtaja@sfchyvinkaanseutu.fi
Varapuheenjohtaja
Petri Eloranta
133580
040 058 2600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Sihteeri, jäsenkirjuri
Riitta Lempiäinen
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com

36468

Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen
77129
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
miettinen.sirkka@outlook.com
Jari Lemmetyinen
92803
0400 859 068
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

160200

Virva Letto
050 525 3127
virva.letto@edu.hyvinkaa.fi

150162

Janne Liimatainen
0400 549 671
millersv@gmail.com
Jari Nurmi
0400 508 441
puheenjohtaja.saaksi@
sfchyvinkaanseutu.fi
I varajäsen
Atte Tuomisto
050 353 2452
atte.tuomisto@gmail.com
II varajäsen
Antti Östman
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com

81168

104590

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

V

uosi ja vuosikymmen alkoi yhdistyksessämme uusin tuulin. Raimo
Kosonen siirtyi eläkkeelle 27 vuotta kestäneen puheenjohtajuuden jälkeen. Hän on luonut yhdistyksellemme
vankan pohjan, kivijalan, pitkäjänteisellä työllään ja erinomaisella talouden
ohjauksellaan. Suuret kiitokset Rami!
Paikkaasi puheenjohtajana ei ole helppo täyttää. Tekemäsi työn pohjalta on
kuitenkin hyvä uutena puheenjohtajana
aloittaa yhdistyksen uusi vuosikymmen.
Muutama sana itsestäni. Olen toiminut Sääksi -toimikunnassa erilaisissa
tehtävissä vuodesta 2016 lähtien ja yhdistyksen hallituksen jäsenenä kaksi
vuotta. Matkailuautoilua olen harrastanut 12 vuotta, matkaillen autolla Suomessa, Pohjois-maissa ja Baltiassa. Minua voisi kuvata rohkeaksi, avoimeksi ja
ehkä helposti lähestyttäväksikin. Tartun
innostuneena myös uusiin haasteisiin.
Huumorintaju on myös osa minua. Vapaa-aikaa vietän monin eri tavoin matkailuharrastuksen lisäksi. Lappi, luonto
ja luonnossa liikkuminen ja urheilulliset
harrastukset ovat lähellä sydäntäni.
Tavoitteenani on tuoda harrastustamme ja yhdistystämme myönteisesti esille
ja verkostoitua yhteistyön merkeissä eri
toimijoiden kanssa. Luonnonläheiset
alueemme ovat viihtyisiä ja turvallisia ja
yhdessä teemme niiden arjesta sujuvan.
Olemme hallituksessa pohtineet yhdistyksemme suuntaviivoja vuodelle
2020.

Pysähtyneet vankkurit

106955

68803

Savulahti
Kalevi
SFC 11458

s. 14.2.1939
k. 10.1.2020

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan
Hyvinkään seutu ry

Arja Sirén
Yhdistyksessämme otettiin onnistuneesti käyttöön vuodenvaihteessa
Jeemly kassajärjestelmä. Siitä kiitos
Sääksin ja VihtiParkin Jeemly -tiimille.
Kausipaikkalaiset on kirjattu järjestelmään ja ensimmäiset kausipaikkalaisten laskut on lähetetty, osalle jopa sähköisestikin. Kevään aikana koulutamme
järjestelmän tukihenkilöt ja alueen isännät.
VihtiParkin Infran parantamisen suunnittelutyöt ovat meneillään ja toteutus
päästäneen aloittamaan kevään aikana.
Hyvinkään kaupunki teki päätöksen
ostaa Metsähallitukselta maa-alueen,
jolla Sääksin Caravanalue sijaitsee ja
alueen jatkosopimuksen neuvottelut
jatkuvat Hyvinkään kaupungin kanssa.
Avoimuus, tiedottaminen ja viestintä
ovat keskiössä vuonna 2020. Pyrimme
kehittämään viestintäämme vastaamaan tämän päivän viestinnän ja tiedottamisen trendejä.
Yhdistyksen arvot luovat yhteiset tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Hallitus ja alueiden toimikunnat
aloittavat määrittelemiemme arvojen
jalkauttamisen osaksi yhdistyksemme
toimintaa ja päätöksentekoa.
Arvomme ovat: Turvallisuus on toimintamme perusta. Ympäristönsuojelu
turvaa tulevaisuutta. Yhteisöllisyys on
jokaisen asia.
Haastankin muutkin yhdistykset pohtimaan itselleen tärkeäksi kokemia asioita, arvoja.
Yhdistyksemme täyttää 45 vuotta ja
vietämme juhlia Sääksissä 4.-6.9.2020.
Merkitsettehän jo ajankohdan kalentereihinne ja toivottavasti näemme juhlien
merkeissä.
Meillä on kaksi upeaa aluetta Sääksi ja
VihtiPark, tervetuloa vierailemaan alueillemme!
Arja

Yhdistyksen

KEVÄTKOKOUS

pidetään Sääksissä 6.5.2020 klo 19.00
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu
alkaen klo 18:30. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen säännöissä mainitut
kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.

Jeemly hoitaa SF-Caravanleirintäalueiden monet toiminnot
nyt myös Sääksissä ja VihtiParkissa
■ Sääksin ja Vihtiparkin alkuvuoden
ehkä tärkeimpänä tapahtumana on
ollut uuden kassajärjestelmän, Jeemlyn onnistunut käyttöönotto. Heti
vuoden vaihteessa, hienosti toimineen porukan ansiosta, olemme saa-

neet alkuvuoden isännätkin koulutettua kaiken muun työn ohessa.
HUOM! Jotta kausipaikkalaisena
pysyt ajan hermolla, seuraa nettisivuja ja ilmoitustauluja mahdollisten
koulutusilmoituksien osalta.

Alustavasti suunnitellut
tapahtumat vuodelle 2020
22.2.
22.2.
16.5.
7.3.
9.5.
16.5.

talvi Caramba Rajamäessä > Sääksi
Hepparieha > VihtiPark
Ajotaitotapahtuma > Sääksi
Pilkkikisa, jäävarauksella > VihtiPark
Kevättalkoot > Sääksi
Kevättalkoot > VihtiPark

19.6.
24.-26.7.
29.8.
4.-6.9.
26.9.
31.10.

Juhannustreffit > VihtiPark
Rantatreffit > VihtiPark
Venetsialaiset > Sääksi
Yhdistyksen 45-vuotistreffit > Sääksi
Syystalkoot > Sääksi
Isäntävuoroarpajaiset > Sääksi

Tarkemmat tapahtumatiedot ilmoitustaululla
ja nettisivuilla www.sfchyvinkaa.net

SFC VIHTIPARK TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja, kausipaikkavastaava, turvallisuuspäällikkö
Lemmetyinen Jari 92803 0400 859 068 jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi
Varapuheenjohtaja
Eloranta Petri
133580 0400 582 600 petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Sihteeri
Kanerva Tuula

161160 040 352 0832 tuulakanerva1@gmail.com

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
p. 050 526 4897
Puheenjohtaja
Jari Nurmi
0400 508 441
puheenjohtaja.saaksi@
sfchyvinkaanseutu.fi
Varapuheenjohtaja,
turvallisuuspäällikkö,
tietosuojayhteyshenkilö
Jari Lepistö
jari.lepisto@gmail.com
Sihteeri
Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

104590

164473

160200

Jonotuslistan hoitaja, kausipaikat
Antti Östman
68803
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n pikkujoulut pidettiin Perttulassa
Rientolassa. Samalla juhlimme yhdistyksen 44-vuotista syntymäpäivää.
Juhlissa kiitettiin myös Raimo Kososta ja hänen puolisoa
Marikkaa vahvan puheenjohtajan tukena olemisesta.

ILLAN kiitospuhe Ramille
■ Hyvät Hyvinkään yhdistyksen jäsenet
sekä Sääksin ja Vihdin kausipaikkalaiset.
Tänään vietämme yhdistyksen pikkujouluja ja 44 vuotista syntymäpäivää!

Ja kaikki alkoi kun….
Hei, Hyvinkään ja Nurmijärven karavaanarit tulkaa joukolla perustamaan Pohjois-Uudellemaalle omaa kerhoa. Tavataan
Hyvinkään Moottorimajalla 16.11.75 klo
17. Pena Taisto Harry
Kokoonkutsujina Pentti Mutka, Harry
Saijonkivi ja Taisto Kemppainen.
Yksi perustajajäsenistämme on Taisto
Kemppainen. Isot aplodit myös hänelle kiitoksena alkusysäyksestä. Nämä henkilöt ja
leiritoimikunta pistivät pyörät pyörimään
ja loivat pohjan nykyisellekin toiminnalle.
Yhdistyksen syntymäpäivää aloitettiin
siis viettämään pikkujouluissa.
Yhdistyksellä ei aluksi ollut omaa aluetta, yhteistoiminta lähialueiden kanssa oli
vilkasta ja useita tapahtumia järjestettiin
mm Lopen Laakasalossa ja Hyvinkää lentokentällä.
Selkeää kuvaa ei ole muodostunut milloin
Sääksissä on ensimmäisen kerran pidetty
treffejä, arviolta joskus 70-luvulla. Aluksi kaikki Sääksin tapahtumat piti erikseen
anoa Hyvinkään kaupungilta.
Vuonna 1983 tehtiin Hyvinkään kaupungin kanssa hoitosopimus Sääksin ulkoilualueesta 15.5.1983 -13.12.1985. Tämä
mahdollisti mm. saunahankkeen käynnistymisen. 20 v hoitosopimus allekirjoitettiin
1996 ja se on voimassa joulukuuhun 2020.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat olleet
Sakari Hämäläinen 
Jorma Saarto 
Harry Saijonkivi 
Matti Hupli 
Jukka Nyyssönen 
Raimo Kosonen 

1975 - 1980
1981- 1982
1983 - 1984
1985 - 1989
1990 - 1992
1993 - 2019

Raimon puheenjohtaja aikaa voisi kuvailla niin monin sanoin. Hän on tehnyt
pitkän ansiokkaan työrupeaman yhdistyksen eteen.
Puheenjohtajakaudella Sääksin alue on
kehittynyt ja laajentunut kovasti. Vuonna
1999 aloitettiin ulkoreitin rakentaminen
alueen reunamille ja sen jälkeen rakentaminen ja kehittäminen kiihtyi mm. alueen
sähköistämisellä. Uudistusten myötä alueen käyttöaste kaksinkertaistui.
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Tilan puute alkoi olla huutava ja Sääksin
alue alkoi olla pieni kävijämäärään nähden ja näin tuli tarve etsiä lisää tilaa Hyvinkään karavaanareille. Löytyikin VihtiPark. Rohkeudella, pitkäjänteisyydellä
ja kauaskantoisilla visioilla VihtiPark on
kasvanut ja kehittynyt vankkurihymiöalueeksi. VihtiParkin toimikunta on ahkerasti
rakentanut johdollasi nykyaikaisen ja toimivan alueen.

Raimo Kosonen, niin
monessa mukana,
yhdistysaktiivi
Perhe Kosonen liittyi SF-Caravan ry:hyn
1.12.1981, jäsennumeron 17898 jäsenyys
on 38 vuotta vanha.
Niin monessa mukana ja tässä vain pieni pintaraapaisu tehtävistä.
Etelä-Suomen Matkailuvaunuyhdistysten yhteistyötoimikunta, ESMY, on järjestänyt monia yhteiset tapahtumia ja treffejä sekä hyväntekeväisyystapahtumia, joiden tuottojen kohteena ovat olleet mm.
MediHeli ja Sairaalaklovnit. Raimolla on
ollut näiden tapahtumien järjestämisessä suuri rooli.
SFC Kuutosten monet tarinat ja jutut
ovat johdollasi koteihimme saapuneet. Solifer Club on ollut sydäntäsi lähellä sekä
monet Ficc treffit

Mainittavaksi
muutamat ansioita…
Kultainen yhdistysmerkki vuonna 2005
2014 SF-Caravan ry:n 50-vuotisen taipaleen kunniaksi jokainen yhdistys sai anoa
yhdelle henkilölle juhlamitalin. SF-Caravan Hyvinkään seutu ry anoi ja antoi sen
Raimo Kososelle.
SF-Caravan-yhdistysten toiseksi pitkä-

Suuret Kiitokset Raimo!

Marikka ja Raimo juhlatilaisuudessa.

aikaisin puheenjohtaja, 1993-2019 eli 27
vuotta. Tällä hetkellä puheenjohtajina toimivista, historiatietoja ei kaikista ole.
Yksi tärkeä tähänkin juhlaan liittyvä ansiokas tehtävä on ollut Joulupukki
Raimon on ollut joulupukkina ensimmäisen kerran 1995 Portugalissa, näin sanoi itse hallituksen kokouksessa 7.11.2019.
Aljezur in 1995. Joulupukkina hän on vieraillut useassa maassa ja tuonut yhdistyksen tunnusmerkkiä Nuuskua näkyväksi.
Raimon puheenjohtaja aikaa voisi kuvailla vaikkapa kestävän kehityksen ajaksi, kirjoittaa Pirjo Oikarinen vuonna 2005.
Tuo kestävä kehitys on jatkunut ja paneutumisesi yhdistyksen talouteen sekä alueiden oikea-aikainen kehittäminen on luonut vakaan ja vankan pohjan yhdistyksen
toiminnalle ja jatkokehittämiselle.
Sitten ei suinkaan vähäisimpänä Marikka,
nainen vahvan johtajan taustalla. Voimme
vain yhdistyksenä kiittää, että olet antanut
tukesi ja mahdollistanut Ramin aktiivisen
toiminnan yhdistyksemme eteen.
Kaiken tämän jälkeen on Raimon saappaisiin, jopa joulupukin sellaisiin on haasteellista sujahtaa.
Alussa varmaankin haparoivin ja ajan kulussa varmemmin askelin aloitan tehtäväni uutena puheenjohtajana. Ja niin tiedän
senkin, että olet lupautunut perehdyttämään minua, mutta joulupukin tehtävät?
Suuret kiitokset Raimo
Arja Sirén
Hyvinkään seutu ry
puheenjohtaja 2020

Sääksin vuoden vaihde
Sääksissä Uutta Vuotta
2020 vastaanotettiin
Kotorannan saunalla.

Jopa avantouinnille
pääsi lämpimästä
talvesta huolimatta.

VihtiParkin Halloween-party
pidettiin 2.11.2019
Teema oli tänäkin vuonna vapaa

VihtiPark Halloween paras asu lapset.

VihtiPark Halloween paras asu aikuiset.

13

... ja sitten lomasuunnitelmia tekemään!
* UUSIEN VALIKOIMA PARHAIMMILLAAN!
* PALJON LAATUVAIHTUREITA
* VALITSE OMASI NYT!
KORKOTARJOUS

0,99%
ON VIELÄ
VOIMASSA!

Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy
on täyden palvelun matkailuajoneuvoliike!
Tervetuloa!
CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579
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CARAVAN-MYYNTI CARAVAN-HUOLTO
Kari Kivinen
Oskari Huovinen
0400 817 217
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 533 3619

Neliökuja 5, Tuusula

WW W.KKKIVINEN.FI

TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

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

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi
HALLITUS 2020
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi
Puheenjohtaja, henkilövastaava
Pentti Oksanen
041 4324037
Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Kari Salojärvi
040 736 5761
Sihteeri, jäsenkirjuri
Miia Jylhä
040 551 0617
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
Petri Oksanen
050 337 2571
Toimikunta ja Kuutoset+
Jari Piskonen
050 311 4373
Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin

Tapahtumat 2020

Kevätpäivä7.3.
Pääsiäinen10.-13.4.
Kevätalkoot25.4.
Vappu1.5.
Äitienpäivä
su 10.5.
Skeppars triatlon
6.6.
Juhannus pe-su 19.-21.6.
Syystalkoot
la 24.10.
Isänpäivä
su 8.11.
Valojuhla
la 28.11.
Itsenäisyyspäivä6.12.
Uusi Vuosi 
to 31.12.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Moikka kaikille

O

ikein Hyvää Uutta Vuotta 2020.
Viime lehden numerosta on jo
kulunut jokunen kuukausi. Nyt
pitäisi olla talvi johon kuuluisi lumi ja
pakkanen. Ulkona on kumminkin myöhäinen syksy. Sadetta on riittänyt ja
lämpöasteissa olemme saaneet ulkoilla.
No mutta onhan talvi kuukausia vielä jäljellä joten ollaan kärsivällisiä. Kyllä talvi
vielä tulee?
Uusi hallitus on aloittanut työskentelyn. Olemme saaneet täydennystä
kokoonpanoon. Jari Piskonen on uusi
jäsen. Tehtävät näkyy hallitus listassa.
Tervetuloa Jari porukkaan.
Lehteen on nyt laitettu tärkeimmät
tapahtumat ja niitä voi myös tarkastella sfc-iu.fi kotisivuiltamme. Sieltä löytyy
linkki FB- sivuillemme, klikkaa Facebook
kohtaa. Kotisivuiltamme löytyy myös
tarkempaa infoa tapahtumien ohjelmasta.
Vuosikokous on taas keväällä edessä
ja toivon, että tulette joukolla tilaisuuteen. Siitä on ilmoitus lehdessämme.

Pentti Oksanen
Väentuvalle on hankittu biljardipöytä
ja dart tikkataulu. Käykää katsomassa ja
tutustumaan hankintoihin.
Caravan kausi on vasta alullaan mutta
tulkaahan käymään Skepparsissa näin
talvellakin. Täällä on rauhallista ja palvelut pelaa melko mukavasti. Saunakin
lämpiää tarvittaessa joka päivä ja vkl
aina.
Turvallisia ajokilometrejä ja hyvää talven ja kevään jatkoa jäsenistölle. Nähdään Skepparsissa.
Terveisin Pentti Oksanen.

Hejsan allihopa!

E

tt riktigt Gott Nytt År 2020.
Det är ett tag sedan den förra tidningen publicerades. Nu borde det
vara vinter med snö och köld.
Men ute känns det mera som senhöst.
Regnat har det nog och värmegrader har
vi haft. Nå men, vi har ju ännu vintermånader framför oss, så det gäller bara
att vara tålmodig. Nog kommer vintern
ännu?
Den nya styrelsen har börjat sitt arbete. Vi har fått en ny medlem, Jari Piskonen. Uppgifterna syns i styrelselistan.
Välkommen Jari till gänget.
De viktigaste händelserna finns nu i
tidningen och dem hittar du också på
våra hemsidor sfc-iu.fi .
Där finns linken till våra facebooksidor, klicka på facebook-knappen. På

våra hemsidor hittas också mera information om händelsernas program.
Årsmötet hålls igen på våren och jag
hoppas, att så många som möjligt deltar.
Annons om det finns i tidningen.
Biljardbord och dartpiltavla finns nu
i stugan. Du är välkommen att bekanta
dig med spelen.
Caravanperioden har ju först börjat
men kom och besök Skeppars på vintern
också. Här är det lugnt och servicen fungerar rätt så väl. Bastun värms vid behov
varje dag och alltid på veckosluten.
Trygga körkilometrar och en trevlig
fortsättning på vintern och våren tillönskas våra medlemmar. Vi ses I Skeppars.

TREFFIT
Hernerokka
Possutreffit

pe-su 22-24.5.
pe-su 14-16.8.

Sääntömääräinen
vuosikokous18.5.
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Hälsningar, Pentti Oksanen

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

Miia Jylhä, Maiju Luostarinen, Silja Hellman.

Kausipaikka edellyttää yhtä
isäntävuoroa, viikonloppuisin,
vahvuus on 1-2 vaunukuntaa
ajankohdasta riippuen.

Skepparsin alueen kesäkausipaikat
haettavissa huhtikuun aikana.
Hakemuksia saatavana kioskilta.
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Mauri Savolainen
040 045 6693
Talvikausipaikka
Kesäkausipaikka

325€ +sähkö
350€ +sähkö

MUUN YHDISTYKSEN JÄSENET

Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk
85€ + sähkö
Vuorokausi  	 15€ + 2€ sähkö minimi

Pikkujoulun juhlaväki.

Sf- Caravan Itä- Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Maanantaina 18.5.2020 klo 19. Porvoon CAREERIASSA
ent. Amisto) auditorissa.
Perämiehentie 6 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.
Kokoukselle esitetyt asiat.
Klo 18 kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus.
Tervetuloa!
Hallitus
Sf- Caravan Östra- Nyland Rf:s stadgeenliga

ÅRSMÖTE

I CAREERIAS auditorium. Styrmansvägen 6 Borgå
måndag 18.5.2020 kl 19.
Besult om ansvarsfrihet för styrelseäranden.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt godkännande.
Kaffeservering och granskning av medlemskorten från kl 18.
Välkommen!
Styrelsen

Tervetuloa uudet jäsenet
Välkomna våra nya medlemmar

SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)

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

Mittarisähkö  	
ilman mittaria k/t
MUUT PALVELUT

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Joulujuhla ruokailua.

Valojuhlan voittaja Miia
Jylhä teoksella Rakkaus.
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www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

Autot & vaunut

Adria Ducato
660 D P 2.8 J T D

26 500€

9 450€

6 490€

●
●

-05

Siisti , juuri katsastettuna, kesän rientoihin.
Aj. 130 100 km, nopeusrajoitus: 80 km/h
Pituus: 6,95 m, leveys: 2,20 m
Kokonaismassa: 3 500 kg
Omamassa: 3 047 kg
Vuodepaikkoja: 5, henkilömäärä: 5

Bürstner Ducato Junior

Valoisa katsastettu Burre hyvillä
varustuksilla.
Pituus: 5,30 m, leveys: 2,22 m
Kokonaismassa: 3 200 kg
Omamassa: 2 660 kg
Vuodepaikkoja: 5, henkilömäärä 5

Hobby 495 Excelent

-97

●

●

Matkailuvaunujen vuokraus
Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

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

sydämellisesti
-98 Olet
tervetullut

Hobbyn yksi suosituimmista mallista leveällä parivuoteella Thetfotd kasetti-wc:llä,
hyväkuntoinen saksalaisvaunu.
Pituus: 6,79 m, leveys: 2,29 m
Kokonaismassa: 1 360 kg
Omamassa: 1 150 kg
Vuodepaikkoja: 4

Kipparimaailmaan!

SFC jäsenetuliike

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2020
Puheenjohtaja,
edustaja ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä 
94210-0
044 3087780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Aulis Ahonen 
85978-0
0400 814 503
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi
Sihteeri, edustaja
lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola 
97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi
Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen 
34477-0
040 506 2640
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Jäsen
Keijo Kaukelin
23818-0
050 598 2710
Koikkalantie 66,03400 Vihti
keijo,kaukelin@kolumbus.fi
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka 
83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5 03600 Karkkila
vainikka.veijo54@gmail.com
Edustaja ESMY:ssä
Veijo Vanhala 
136046-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com
Aino Kylmä 
94210-1
050 5014517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

H

yvää alkanutta vuotta lukijat.
Olemme nyt uudella vuosikymmenellä. Miten tänä vuonna? Hallitus kokoontui eilen toimistolla ja aloitti
työnsä.
Pyrimme järjestämään yhdet treffit
syyskuussa ja päätimme osallistua Rautapäiville jollain tapaa.
Kuopiossa on pohjoismaiset karavaanipäivät 6.-10.7.2020 Rauhalahdessa ja
hallituksella oli ajatus, jotta saataisiin
n. 10 yksikön joukko mukaan. Varataan
paikat samaan kortteliin ja oli vähän
ajatusta jos yhdistys voisi antaa vähän
porkkanaa lähtijöille.
Ilmoita Reijo Virtaselle jos olet halukas lähtemään mukaan p. 040 506 2640
s.posti reijo.virtanen1@saunalahti.fi.
Vuosikokousilmoitus on lehdessä ja
nyt jos koskaan, tulkaa mukaan vuosikokoukseen.
Meillä on nyt todella sellainen tilanne,
että täytyisi saada hallitukseen uutta ja

Leo Kylmä
nuorempaa verta vetämään yhdistystä
eteenpäin. Ja myös treffeille tekijöitä.
Kotisivujen uudistus on meneillään,
muista aina välillä käydä katsomassa
www.sfc-karkkila.fi.
Toivon hyviä elämyksiä teille tämän
vuoden reissuille.
Terv. Leo 94210

SF-Caravan Karkkila ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Nummelanharjun hiihtomajalla (Tarmon maja)
Hiidenvedentie 30, Nummela
torstaina 14.05.2020 kello 19.
Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt
vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkastus alkaa kello 18.30
TERVETULOA Hallitus

Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi

Saimme vuoden alusta Karkkilan
kaupungilta uuden vuokratilan
yhdistyksen käyttöön, jossa hallitus
työskentelee uutterasti ja hyvässä
hengessä.

SF-Caravan Karkkila ry järjestää

Tervetuloa
uudet jäsenet
20

YLEISET TREFFIT

Vuotinaisten leirikeskuksessa 11.-13.9.2020.

Pikkujoulu 30.11.2019

■ Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin Karkkilan Työväentalolla 30.11.2019.
Juhlapaikka oli erittäin tunnelmallinen
ja viihtyisä.
Pikkujoulu aloitettiin glögillä ja jouluruokailulla, mukaan oli ilmoittautunut
42 henkilöä.
Ohjelmassa ensimmäisenä esiintyi tanssiryhmä Hiidettäret esittämällä meille kolme tanssiesitystä. Esitykset olivat piristäviä, rytmikkäitä ja yleisön mieleisiä.
Kauniit tanssiasut kruunasivat esityksen.
Maija-Liisa Lehtola oli laatinut tietovisan, vastauksia kysymyksiin itse kukin
pähkäili tietojensa mukaan.
Pelattiin kinkkubingoa, suoritettiin arvonta kaksi vapaalippua Kultahiekka Caravaniin kaikkien osallistuneiden kesken.
Ja juotiin kakkukahvit.
Joulupukkikin vieraili ja toi jokaiselle
pienen paketin.
Illan päätteeksi levytanssit, Aulis Ahonen johdatteli meidät tanssin pyörteisiin
hyvällä musiikilla.
Viihtyisä ilta, mukavaa yhdessäoloa seurustelun merkeissä.
Lämmin kiitos kaikille mukana oleville
sekä järjestäjille.
Aino ~ Leo

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

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.

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

www.carpojat.fi
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

SF-CARAVAN KERAVA Ry

SF-C

www.sfckeravaanari.fi
HALLITUS 2020
Puheenjohtaja,
Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen	
114208-0
040 148 3757
piharakennus@icloud.com
Varapuheenjohtaja,
lehti, lehtivastaava
Timo Raita
045 160 7447
timo@raita.org
Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen
100634-0
040 648 2822
kaija.salonen@gmail.com
Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas
39707-0
0400 494 161
keijo.myllykangas@luukku.com
Somevastaava
Seppo Koli
0400 144 363
seppo.koli@luukku.com
Muut hallituksen jäsenet:
Raija Loiva
040 534 1674
Annikka Rakkolainen 0440 302 425
Jukka Uronen 
040 738 3554
Hannu Virtanen 
045 625 5653
Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa
Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

KERAVA

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Talviset terveiset
Kangaslammilta

T

änä talvena ei olla juuri päästy
lumitöihin, eikä oikein talvea ole
ollutkaan. Tätä juttua kirjoitan kotona Siuntiossa ja täällä ei ole yhtään
lunta. Aurinko paistaa ja on hyvin keväinen sää. Olimme menneen viikonlopun
Kangaslammilla ja siellä sentään oli vähän lunta ja lisääkin tuli, vähän talven
tuntua sentään.
Viikonloppuna istahimme hallitusväen kanssa mölytuvalle ja kokoustimme
nuotion äärellä.
Viikon päästä lähdemmekin sitten Ouluun puheenjohtajapäiville, siellä onkin
sitten hyvinkin mielenkiintoisia keskustelun aiheita. Päällimmäisenä tulee mieleen liiton ehdottamat palkkioiden korotukset mikä vähän kaihertaa. Mielestäni
jos liitto ei pysty tarjoamaan yhdistyksille edes maksuttomia koulutuksia, millä
turvataan jäsenistön tieto ja taito yhdistystoimintaan, ei missään tapauksessa
ole reilua, että liittohallituksessa istuvien palkkiota korotetaan huimasti. Ilman
meitä yhdistyksiä ei olisi jäseniäkään.
Sitten kuulumisia Kangaslammilta.
Kangaslammin kesästä odotetaan ennätyksellisen vilkasta, Vuosipaikkalaisia
meillä on hyvin ja vierailijoita käy var-

Kangaslammen hinnasto vuodelle 2020 sis. alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
18,00 €/vrk
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 90,00 €
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
25,00 €/kk

(sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
(sis. valosähkön 1.6.-31.8.)

Aluemaksut muille, kuin SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
26,00 €/vrk
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 130,00 €
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
35,00 €/kk

(sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
(sis. valosähkön 1.6.-31.8.)

Kausipaikkamaksut SF-Caravan ry:n jäsenille
Kuukausipaikka 1 kk
120,00 €
Kuukausipaikka 3 kk
210,00 €
(Ei voimassa ajalla 1.6.-31.8.)
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi
275,00 €
(voimassa ajalla 1.6.-31.8.)
Kuukausipaikka 6 kk ajalle 1.9.-31.5.
295,00 €
Vuosipaikka 12 kk
480,00 €
Vuosipaikkamaksun voi maksaa 1-4 erässä.
Jos maksaa useammassa erässä,
maksutapalisä on 15 €/maksuerä.
Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh
ilman mittaria kesällä 5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.
Sähkömaksut:
Mittarilla (veloitus kuitenkin vähintään 2 €)
Ilman mittaria
Lämmityssähkö ilman mittaria
Lohkolämmitin
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0,30 €/kWh
5,00 €/vrk
8,50 €/vrk
3,00 €/tunti

Perttu Tiikkainen
masti paljon. Tulevana kesänä Kymiring
polkaistaan kunnolla käyntiin ja karavaanareiden määrä lähiseuduilla tulee
olemaan huomattavan suuri. Vapaaajantilan/ juhlatilan rakentaminen alkaa
jo ensiviikolla maanrakennus ja perustus töillä. Maalis-huhtikuussa saamme
sitten Hirsi/puuosa toimituksen jolloin
rakentaminen lähtee täysillä käyntiin.
Ensikesänä siis rakennetaan taas uusia
tiloja alueemme käyttäjille. Uudisrakennuksen rahoitus koostuu lahjoituksista
ja jäseniltä saaduista lainoista. Sf-Caravan Kerava ry kiittää kaikkia lahjoittaneita ja rahaa lainanneita. Lahjoituksia
ja lainoja otamme vielläkin hyvin mielellään vastaan. Kaikkien 500€ tai sen yli
lahjoittaneiden nimet kaiverretaan laattaan joka kiinnitetään uuden rakennuksen seinään kiitoksena ja muistamisena.
Yhteistyöterveisin
Sf-Caravan Kerava ry.
Puheenjohtaja
Perttu Tiikkainen

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

23,00 €
20,00 €
15,00 €
044 984 3245

SF-Caravan Kerava ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina 18.4.2020 klo 13.00.
Paikka: SFC-Kangaslammen rantasauna,
osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkastus alkaa klo 12.30.
Tervetuloa!
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA Ry
www.sfckeskiuusimaa.fi
HALLITUS 2020
Puheenjohtaja/Nettivastaava
Tuomo Virtanen
50235-0
040 7648948
tumppi65@gmail.com
Varapuheenjohtaja/
Matkailuautovastaava
Tapio Varjokunnas
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi
Sihteeri/Jäsenkirjuri
Pentti Virtanen
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com

01560-0

Matkailuasiamies/ulkomaat
Nettivastaava
Juhani Virtanen
127132-0
040 198 9508
juhani@virtanen.biz
Jäsen
Anne Seiluri	
0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com

133181-0

Jäsen/matkailuasiamies /kotimaa
Veijo Eronen	
103284-0
040 511 7709
veijo.eronen@phnet.f
HALLITUKSEEN KUULUMATON
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors 	
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
HALLITUKSEN KOKOUKSET JA
YHDISTYKSEN KEVÄT- ja
SYYSKOKOUS
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Talvea odotellessa

Y

hdistyksemme syyskokouksessa
tapahtui puheenjohtajan vaihdos
Juhani Virtasen kieltäytyessä terveydellisistä syistä jatkamasta tehtävässä. Uutena puheenjohtajana haluan
muutamalla sanalla esitellä itseäni.
Olen toisen polven karavaanari Tuomo Virtanen. Ensimmäisellä vaunureissulla olin pienenä poikana 1972, äidin ja
isän hankittua ensimmäisen vaununsa.
Näihin vuosiin on mahtunut hienoja
matkoja; ensin vanhempieni ja myöhemmin oman perheeni kanssa.
On ollut hienoa saada olla kehittämässä ja rakentamassa yhdistyksemme
omaa virkistysaluetta Sydänlampea.
Saatuamme uimalammen ja päärakennuksen lämmitysjärjestelmän saneerauksen valmiiksi nautiskelemme
toistaiseksi Sydänlammella olosta.
Tämän kevään aikana keskitymme tiedoittamisemme uudistamiseen joka
hallituksen päätöksen mukaisesti jatkossa hoidetaan sähköisesti.
Tulemme uudistamaan nettisivumme
toukokuun puoliväliin mennessä. Sivujen yhteyteen tulee uutiskirje sovellus,
joka ilmestyessään lähtee sähköpostitse
kaikille jäsenillemme jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiositteensa liiton jäsenrekisteriin. Uutiskirjeen on tarkoitus
ilmestyä neljä kertaa vuodessa, samalla
aikataululla kuin Kuutosten nykyään.
Jos jäsentiedoissasi ei ole SÄHKÖPOSTIOSOITETTASI lisää se liiton sivuilla jäsentietoihisi.

Tuomo Virtanen
Uutiskirjeet tulevat olemaan luettavissa muun sisällön ohella myös nettisivuiltamme entisestä osoitteesta www.
sfckeskiuusimaa.fi toukokuusta alkaen.
Vanhat sivut toimivat siihen saakka.
Yhtenä vaikuttavana syynä tähän
muutokseen on ollut epätietoisuus SFC
Kuutoset lehden tulevaisuus jatkossa.
Lehdelle ei etsinnästä huolimatta ole
löytynyt uutta päätoimittajaa ja ilmoitushankkijaa. Ilmoitusten saanti on viimevuosina kiristynyt ja vaatii lähes kokopäiväistä ajankäyttöä.
Kososen Rami on toiminut alusta
asti lehden päätoimittajana sekä useat
vuodet ilmoitusten hankkijana. Yhdistyksemme jäädessä nyt pois lehden toimittamisesta, haluamme kiittää Ramia
ja Hyvinkään yhdistystä pitkäaikaisesta
yhteistyöstä ja toivomme, että Kuutoset
ilmestyvät jatkossakin vielä pitkään.
Hyvää alkanutta vuotta!
TUOMO

HALLITUKSEN KOKOUKSET
alkaen klo 18.00 seuraavasti
26.02.-20, 25.03.-20, 22.04.-20
18.05-20 , 26.08.-20, 23.09.-20
28.10.-20, 25.11.-20
Yhdistyksen kevätkokous
18.05.-20 klo 19.00
Yhdistyksen syyskokous
25.11.-20 klo 19.00

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
VAPPUTREFFIT
SYDÄNLAMMELLA
30. huhtikuuta 2020 - 3.
toukokuuta 2020: Vappu-treffit,
Sydänlammella
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Matka- ja caravan messut

■ Teimme yhteismatkan linja-autolla Helsingin Matka- ja Caravan Messuille lauantaina 18.01.2020 Mukaan oli lähtenyt lähes

viisikymmentä yhdistyksemme jäsentä.
Kuvamme Hobbyn vaunuista joita myy
mm. Best-Caravan Hyvinkäällä.

Vanhankylänniemeen
säilytettävä leirintäalue

■ Keskinen Uusimaa on kulttuurihistoriallisesti arvokasta
aluetta. Alueellamme sijaitsee useita kansainvälisestikin
tunnettuja matkailukohteita .
Ainola, Ahola, Halosenniemi,
Aleksis Kiven kuolinmökki.
Erkkola jne.

Leirintäalueiden
vähäisyys pääkaupunkiseudulla tukee vahvasti ajatusta, että Järvenpäässä on tarvetta kehittää Vanhankylänniemeen kansainväliset mitat täyttävä leirintäalue.
Hyvät ja monipuoliset julki-

set liikenneyhteydet Helsinkiin
tukevat myös ajatusta leirintäalueen sijoittamisesta Järvenpäähän Vanhankylänniemeen.
”Kivijalka” Karavaani aluetta kaupunki voisi tarvittaessa
kehittää hieman samantapaisella konseptilla kuin siirtola-

puutarha-alueitakin, mutta ei
leirintäalueen yhteyteen, eikä
Vanhankylänniemeen .
Olemme lähettäneet Jarvenpään kaupunginhallitukselle
seuraavan sisältöisen kirjeen.
Odottelemme vastausta.

Järvenpään kaupunginhallitukselle

Vetoomus Vanhankylänniemen
leirintäalueen säilyttämiseksi

■ SF-Caravan Keski-Uusimaa on huolestunut Järvenpään Vanhankylänniemen leirintäalueen lopetusaikeista. Se
heikentäisi Järvenpään ja koko Keski-Uudenmaan matkailun vetovoimaa.
Vanhankylänniemen miljöösuunnitelmassa kaavaillaan Keski-Uudenmaan
ainoan leirintäalueen paikalle tapahtumakenttää.
Yhdistyksemme uskoo, että kotimaan
leirintämatkailu on nyt vahvalla kasvu-uralla, sillä matkailu elää nyt muun
muassa ilmastonmuutoksen takia murrosaikaa.

SF-Caravanin ja Suomen leirintäalueyhdistyksen äskettäin teettämä tutkimus osoittaa, että leirintämatkailun
liikevaihto on kasvanut yhdeksän prosenttia vuodesta 2017.
Saman tutkimuksen mukaan leirintäalueelle majoittuva perhe käyttää vierailunsa aikana joka päivä keskimäärin 237
euroa. Nuo rahat hyödyttävät paikallisia
yrittäjiä ja välillisesti myös kaupunkia.
Vanhankylänniemen leirintäalueen
suurin tarve on kesäkaudella, jolloin
sitä käyttävät matkailijat tutustuvat paikallisiin nähtävyyksiin.

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry sääntömääräinen

Lisäksi Vanhankylänniemi on sijaintinsa ansiosta leiriytyjille hyvä tukikohta, kun he käyvät pääkaupunkiseudulla.
Esitämme, että Järvenpään kaupunki
avaisi jo tulevana kesänä leirintäalueen
uudelleen. Leirintäalueen pyörittämisen
voisi liittää kartanossa nyt harjoitettavan ravintolatoiminnan osaksi.
Yhdistyksemme on valmis tarjoamaan
kaupungille asiantuntija-apuaan,jotta
Vanhankylänniemen leirintäalue nousisi uuteen kukoistukseen.
SF-Caravan Keski-Uusimaa

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 18.05.2020 klo 19.00 KOKOUSTILASSA Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
Kokouksessa käsitellään: – sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat– jäsenten esittämät asiat
JÄSENKORTTIEN TARKISTUS ALOITETAAN klo 18.30. KAHVITARJOILU ENNEN KOKOUSTA
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA Ry
www.sfckeskiuusimaa.fi

Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!
Yhdistyksen virkistysalue
Sydänlampi sijaitsee Someron
kaupungin Pitkäjärvenkylässä.
Osoite: Huhdanmäentie 342,
31520 Pitkäjärvi
Alue on avoinna 01.04.-31.10.
muina aikoina kausipaikan
lunastaneille tai sopimuksen
mukaan.
Alue on avoinna kaikille SFCaravan ry:n jäsenyhdistysten
jäsenille.
Alueella on isäntäpäivystys
15.5 alkaen 16.8 saakka.
Muina aikoina toimitaan
ohjeistusten mukaisesti
omatoimialueena. Ellei alueella
ole isäntiä tai aluetoimikunnan
jäseniä, voit maksut suorittaa
ohjeiden mukaisesti pankkiin.

Koordinaatit, joilla pitäisi päästä
suoraan alueelle:
N 60° 43’ 3.233’’
E 17° 19’ 3.124’’
Ajo-ohje Sydänlammelle
Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä Riihimäen kohdalle. josta liittymästä kään-

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

1560-0

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

10802-0

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

12045-0

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

39058-0

Yhdistyksen puheenjohtajalla
läsnäolo- ja puheoikeus
SYDÄNLAMPEA koskevat
tiedustelut
puh. 050 385 5115 PEHTOORI
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nytään 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 vieressä olevaa
latoa. Risteyksessä on kyltti HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on ollut jo hieman
aikaisemmin kyltti Hyrsynkulma 6, mutta
älä käänny vielä siitä.)
Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin aja

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

Sydänlampi HINNAT 2020

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

JUHANNUSTREFFIT
18.06.2020- 21.06.2020
SYDÄNLAMMELLA
Osallistumme aatonaattona
Hyrsynkulmankyläyhdistyksen
järjestämään juhannusjuhlaan.
Runsaasti yhteistä ohjelmaa!
TERVETULOA

”PETANKKI”-TREFFIT

SYDÄNLAMMELLA
05.06.- 07.06.2020
Kilpailut käydään 3 pallolla 7
pisteeseen. Häviöstä putoaa
Sarjat: naiset, miehet, tytöt ja pojat
alle 15 v. sekä sekaparikisa.
TERVETULOA MUKAAN
KISAILEMAAN !

SEURAA YHDISTYKSEN TIEDOITTAMISTA
NETTISIVUILTAMME
www.sfckeskiuusimaa.fi

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2020

E

i enää aikaakaan, kun odotukset
palkitaan. Olemmehan matkalla
kohti kevättä ja on aika lähteä toteuttamaan niitä suunnitelmia mitä varmaan meille jokaiselle on talven mittaan
syntynyt. On erilaisia matkasuunnitelmia, on mietitty mihin tapahtumiin olisi
mukava ottaa osaa ja ehkä jonkun kalustokin on päivittynyt talven aikana. Myös
yhdistyksenä olemme jo valmistautuneet hyvissä ajoin tulevaan vuoteen ja
suunnitelleet vuoden tapahtumakalenteria suunnittelupäivillä…
Kausihan lähtee käyntiin maaliskuussa, jolloin lähdemme viikon mittaiselle
kevätretkelle Vuokatinrantaan. Toivotaan sellaista lumitilannetta, että päästäisiin vielä hangille hiihtämään ja saunasta avantoon huuhtomaan päivän hiet
pois. Täältä matkaamme kauden avaukseen Päiväkumpuun Orivedelle ja sieltä
Toukokuun lopussa vuosikokoukseen
Kiponniemen kurssikeskukseen Vesangalle.
Kesä- heinäkuussa emme tapahtumia
järjestä mutta syksy onkin sitten tutun
vilkas. On hengelliset päivät Kuturannassa ja jo perinteeksi muodostunut
hengellinen viikonloppu Lohenpyrstössä. Lohenpyrstöstä olisi tarkoitus jatkaa
heti eteenpäin syysretkelle ja suunnaksi
on tällä kertaa valittu Sotkamo. Näiden
tapahtuminen väliin mahtuu vielä Kuu-

Puheenjohtaja
Petri Hartman 
050 353 3202
Ukonhatunkuja 4 B 72,
02390 Sarvvik
petri.hartman@gmail.com

Petri Hartman
tamotreffit Mertiörannassa. Kun tähän
lisätään vielä kauden päättäjäiset ja
suositut pikkujoulut Evankelistakodilla,
niin kalenteri alkaa olemaan valmis. Kalenteri noudattaa edellisvuosien hyväksi
koettua rakennetta niin määrältään kuin
sisällöltäänkin.
Nyt julkaistavasta alustavasta tapahtumakalenterista löydät näiden omien
tapahtumien lisäksi myös muiden järjestämiä tapahtumia sekä seurakuntien
kesäjuhlija. On paljon erilaista tarjolla
ja toivonkin, että löydät täältä itsellesi
omaan aikatauluusi sopivia tapahtumia.
Omista järjestettävistämme tarkempi
ohjelma aina lähempänä tapahtumaa
nettisivuillamme www.sfckristityt.net
Olet sydämellisesti tervetullut tapahtumiimme!
Siunattua kevään odotusta!
-petri-

Tapahtumakalenteri 2020 (Muutokset mahdollisia)
22.-29.3.
24.-26.4.
29.-31.5.
20.-23.8.
28.-30.8.
10.-13.9.
14.-20.9.
9.-11.10.
20.-22.11.

Talviretki, Vuokatti
Kaudenavajaiset, Päiväkumpu
Vuosikokous, Kiponniemi
Hengelliset päivät, Kuturanta
Kuutamotreffit, Mertiöranta
Hengelliset päivät, Lohenpyrstö
Syysretki, Sotkamo
Kauden päättäjäiset, ???
Pikkujoulut, Evankelistakoti

Muiden järjestämät
14.-17.5.
18.-21.6.
18.-21.6.
18.-21.6.

20-vuotisjuhla,Vuokatinranta
Juhannuskonferenssi,
Iso-Kirja, Keuruu
Karavaanareiden juhannus,
Mertiöranta
Karavaanareiden juhannus,
Hirvikoski

23.-26.7.
19.-24.9.

Olojuhlat, Naantali
Patikkaviikko, Oronmylly

Muita hengellisiä tapahtumia
12.-14.6.

Sanansuvipäivät, Tampere,
Kansanraamattuseura
17.-21.6. Kesäkonferenssi, Iso Kirja, Keuruu
23.-28.6. Vapaakirkon kesäjuhlat, Tampere
26.-28.6. Evankeliumijuhla, Turku, SLEY
26.-29.6. Suviseurat. Reisjärvi,
Suomen rauhanyhdistys
3.-5.7.
Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
3.-5.7.
Herättäjäjuhlat, Kauhava
31.7.-2.8. Kesäspirit, Lempäälä,
Hengen uudistus kirkossa
14.-16.8. Orpokotijuhlat, Saaren kirkko,
Parikkala
21.-23.8. Hengelliset syventymispäivät, SRO

Päiväkumpu kutsuu
Sinut kauden avaukseen Orivedelle
24.4.-26.4.

114150

Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 
21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Olavi Savolainen 
90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com
Markku Riihimäki
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi

52289

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

39016

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

43634

39016

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

Tervetuloa
uudet jäsenet
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net

Joulujuhlamme evankelistakodilla.
Herkkua siinä monenlaista, kiitos siitä!

Kaikki saivat kystä kyllä.
30

Yhdessäoloa Evankelistakodilla.

Jouluevankeliumi juhlassamme.

Muutoksesta – muutokseen!

E

n tiedä lieneekö lukijalla samanlaisia vaikeuksia kuin kirjoittajalla, ettei muutosten perässä tahdo
millään pysyä? Ei riitä että aamun aviisista lukee tulossa olevista muutoksista,
vaan TV:n ilta uutiset tarjoaa tukun uusia muutoksia, joista päivän aikana on
sovittu! Kovin todelta tuntuu tutun iltavirren ajatus; ”Ei ole täällä mitään pysyvää…!” Vai onko sittenkin jotakin,
johon ei ole odotettavissa muutosta? Ilmaston sanotaan muuttuvan, ruokailutottumukset muuttuvat, elinikä muuttuu, bensanhinta muuttuu parhaillaan

kolme kertaa päivässä, karavaanareille
tarjotaan yhä paremmaksi muuttunutta
kalustoa...jne! Siis tarjolla on loputon lista muutoksia! Voiko siis kaiken keskellä
olla totta Isonkirjan sanat; ”Jeesus Kristus on sama, eilen tänään ja iankaikkisesti!” Onko sekin muuttumaton totuus
kun Hän sanoo: ”Kaikki muu katoaa,
mutta minun sanani ei koskaan katoa!”
Onko siis jotakin pysyvää kaiken muun
muuttuessa? Siihen uskoi kansallisrunoilija Runeberg, kun hän kirjoitti: ”Se
täydessä on voimassa, kun luonto kaikki hajoo. Ei siitä katoo rahtua, maa, tai-

vas vaikka vajoo…!” Ei taida tämä tieto
ylittää uutiskynnystä aamun aviiseihin, ei
TV;n uutisiin, valitettavan harvoin edes
saarnatuoleihin! Kuitenkin on kysymys
jokaisen ihmisen, kaikkein tärkeimmästä asiasta! Oletkos tullut ajatelleeksi, että
jokainen meistä on lopulta saapuva sanassaan pysyvän Vapahtajan eteen! Silloin ei ole kysymys, mitä mieltä sinä olet
Hänen sanoista, vaan siitä, mitä mieltä
Hän on sinusta ja minusta?
Esko Räsänen
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvää alkuvuotta kaikille!

V

uosi 2020 on lähtenyt käyntiin vähälumisesti, joka varmasti monelle
on mahdollistanut reissaamisen
myös talvikaudella. Oma kulkineemme
sen sijaan on saanut huilata hibernaatiossa ja uneksia tulevasta kesäkaudesta.
Kesästä tuleekin taas kiireinen kaikkine mahtavine tapahtumineen – yhtenä
odotetuimmista tietenkin oma Possujuhlamme Salakalliossa 15.-17.5.2020.
Tapahtuman järjestämme yhteistyössä
Halikon Hakoniskojen kanssa, joten nyt
kun tekeviä käsiä on enemmän tullee tapahtumasta edellisiäkin onnistuneempi. Merkitse siis päivämäärä allakkaan,
ilmoittaudu ajoissa ja varaa mukaasi
venyvät housut, sillä possulla mässäily
voi turhan pinkeät trikoot saada paukkumaan.
Hallituksemme sai syyskokouksessa täydennystä, kun Helena Inkinen

äänestettiin mukaan hallitukseemme.
Helena onkin erittäin tervetullut lisä
porukkaan – iloinen, aikaansaava tyyppi, jonka kanssa on mukava yhdistyksen juttuja eteenpäin viedä. Helenasta
löydät esittelyn tästä lehdestä, tulehan
moikkaamaan kun tavataan!
Useita tapahtumia liitonkin puolelta
tähän kevätkauteen mahtuu, kuten helmikuiset puheenjohtajapäivät Oulussa, Leirintämatkailun kehittämispäivät
Jyväskylässä ja Liittokokous Lahdessa.
Tiedotamme näissä sovituista asioista
aina tarpeen mukaan kotisivuillamme
ja Facessa. Tiedotuksiamme tulee myös
sähköpostitse, joten tarkista, että oma
sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla, jotta saat kaiken infomme käsiisi. Sähköpostiosoitteen lisäyksen tai muutoksen
voit tehdä liiton sivuilla kohdassa ”Muutokset jäsenyyteen” – linkki löytyy myös

Eeva Ahervuo
kotisivuiltamme
www.sfcnurmijarvi.
com heti etusivulta.
Lehden ilmestymisen aikaan sääntömääräinen kevätkokouksemme on aivan ovella. Nähdään siis siellä – ja ihan
viimeistään Salakalliossa!
Eeva Ahervuo
puheenjohtaja
SF-Caravan Nurmijärvi ry

Liity Facebook-ryhmäämme
SF Caravan Nurmijärvi ry
Facebook-ryhmän löydät Facebookista:
www.facebook.com/groups/SFCNurmijarviRy/

Tervetuloa mukaan!
HALLITUS 2020
Puheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus
Eeva Ahervuo SFC 143562-1
Puh. 045-2310 610
e.ahervuo@gmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen SFC 135031
puh. 045-880 8998
johanna.pylvanen@gmail.com

Hallituksen jäsen, tarvikemyynti
Ismo Ahervuo SFC 143562
Puh. 040-5112606
i.ahervuo@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Jukka Aalto SFC 157063-0
Puh. 040-5461041
jukka@aalto.ax

Hallituksen jäsen,
sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen SFC 24617
puh 040-5246030
erkki.rautiainen@sunpoint net

Hallituksen jäsen
Helena Inkinen SFC 166044
Puh. 046-5343385
helenainkinen1@gmail.com

Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo SFC 101823-1
puh 0500-472362
volvis5@hotmail.com

Hallituksen jäsen, kalustovastaava
Mika Yliportimo SFC 101823
Puh. 050-65146
mika.yliportimo@saalasti.fi

Yhdistyksen sähköpostiosoite: sfcaravan049@gmail.com
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Helena Inkinen hallitukseen

■ Ketolan Strutsitarhalla marraskuussa 2019 pidetyssä syyskokouksessamme valittiin hallitukseemme uudeksi jäseneksi
Helena Inkinen.
Helena on Espoosta kotoisin
oleva, nykyisin Salon Suomusjärvellä asuva puuhakas perheenäiti, jolla riittää virtaa kodin, harrastusten ja leipojan töiden lisäksi vapaaehtoistöihinkin Helena
mm. jakaa autolla ruokalahjoituksia vanhuksille ja muille vähävaraisille .
Kokin paperit takataskussaan
Helena tekee leipätyökseen leipurin hommia meillä on tämä
leipurihomma vähän suvussa.
Äidin ukilla oli aikanaan Kirkkonummella leipomo, ja äidin
mummo minuun tämän leipomiskärpäsen tartutti, kertoo Helena.
Monesta muusta harrastajasta poiketen Helenalla ei koskaan
ole ollut matkailuautoa tai vaunua. Halusimme, että kulkineessa on tilaa ja persoonallisuutta,
joten päädyimme heti alkuun
hankkimaan bussin. Kymmenisen vuotta sitten ensimmäiseksi linjuriksi hankittu kulkine
vaati aikalailla tekemistä sisällä
oli käytännöllisesti katsoen vain
yksi nahkasohva, joka sekin sai
väistyä uuden sisustuksen alta
pois. Sittemmin tuo ensimmäinen linja-auto sai vaihtua toiseen, ja persoonallisuutta ei tästä vuoden 1966 Scaniasta ainakaan puutu. ”Nykyinen bussimme on vanha grilli-pubi. Siinä oli
rasvankeittimet, oluthanat sun

muut pelit ja rensselit paikallaan
liikkuvan kuppilan pitämiseksi,
mutta baariajoista on nyt jäljellä vain teippaukset bussin kyljessä. Pubi-bussin lattia on tasoitettu, runkopalkit vaihdettu,
seinät rempattu aika paljon käsityötä takana siinäkin siis.
Bussi palvelee Helenan perhet-

tä lähinnä Suomen nähtävyyksiä kierrellessä, ulkomaille asti
ei ainakaan vielä ole lähdetty.
Minä, mieheni Anssi ja lapsista kaksi on tyypillinen kokoonpanomme reissatessamme. Reissaamme myös talviaikaan, sen
mukaan miten töiltä ja muulta
elämältä aikaa jää.

Hallituksemme otti Helenan
avosylin mukaan riveihinsä. Helenalla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja juuri se oikea, aktiivinen ja hyväntuulinen
asenne yhdistyksemme hommissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan hallitukseen, Helena!
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T

ätä kirjoittaessani (23.1) ei meillä
Vantaalla ole vieläkään lunta lainkaan. Pari kertaa sitä on vähän satanut, mutta jo seuraavana päivänä maa
on ollut taas mustana.
SF-Caravan ry julkaisi vuoden vaihteen tilanteen jäsenmääristä eri yhdistyksissä. Valtakunnallisesti on tapahtunut pientä kasvua (565) jäsenistössä.
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenten kokonaismäärä oli viime vuoden lopussa
62812. Suurin luovutettu jäsennumero
samaan aikaan oli 168304. SF-Caravan
ry:n tiedotteen mukaan valtioneuvosto
antoi asetuksen ajoneuvon liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2019.
Asetus tulee voimaan 14.5.2020. Se ei
muuta matkailuperävaunujen (02-luokka) nykyistä katsastuskäytäntöä. Uudessa asetuksessa kuitenkin luovutaan
säännöstä, joka koskee 02-perävaunujen myöhästynyttä katsastusta. Aiemmin tammi – huhtikuulle myöhästyneen
katsastuksen katsastusvuodeksi on merkitty edellinen kalenterivuosi. Jatkossa
merkintä tulee katsastusajan mukaan.
Yhdistyksemme hallitus on jäsentapahtumien kohdalla pyrkinyt sponsoroi-

SF-CARAVAN

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
varastovastaava, Pr- ja
tiedotushenkilö, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Kari Nurminen 		 30987-0
0500 459 648
Saarantie 3 b 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com

Kari Nurminen
maan jäsenistön osallistujamaksuissa,
koska jäsenistölle suunnatut tapahtumat koetaan tärkeiksi. Samankaltaisella ajattelulla jatketaan tänäkin vuonna.
Osallistukaa!
Lomasuunnitelmat lienee jo pitkälti
tehtyinä tulevalle lomakaudelle. Yhdistysten ylläpitämät alueet toivovat vierailujoita, koska siten tulojen kasvaessa
aluettakin voidaan parantaa.
Pidetään pyörät pyörimässä!
Kari Nurminen
puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa 
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com
Hallituksen jäsen, sihteeri
Kirsi Varinen

63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Hallituksen jäsen, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Anneli Nurminen		 30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies
Jarmo Johansson
145157-1
Kylänraitti 51 02400 Kirkkonummi
katujenkuningas56@gmail.com
Hallituksen jäsen
Marjut Johansson
145157-0
040 757 8899
Kylänraitti 51 02400 Kirkkonummi
marjutjohansson@hotmail.com
Jäsenkirjuri
Kari Kontoniemi 	 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja
Simo Ahonen
	 41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13 02400
Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
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Yhdistyksemme vuosikokous 2019

P

idettiin keskiviikkona
16.10.2019 Kirkkonummella Seurakuntatalolla.
Paikalle saapui 10 yhdistyksemme äänivaltaista jäsentä. Jäsenkorttien tarkastuksen ja kahvin
nauttimisen jälkeen puheenjohtaja Kari Nurminen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti ja sääntöjen mukaisesti
koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nurminen, sihteeriksi Kirsi Varinen, pöytäkirjantarkastajiksi Georg Cavonius ja Mika Paavilainen.
Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Vuoden 2018 tilit ja toimintakertomus hyväksyttiin ja vastuuvapaudet myönnettiin keskusteluitta vastuuhenkilöille.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esittämänä.
Molemmat noudattelevat pitkälti edellisvuosien suunnitelmia ja taloudenpitoa. Vapaan
keskustelun aikana vilkas keskustelu kohdistui yhdistyksemme tulevaisuuteen yleensä. Miten saataisiin jäsenistöä aktivoitua mukaan oman yhdistyk-
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Vuosikokouksen puheenjohtaja Kari Nurminen ja sihteeri Kirsi Varinen.

semme toimintaan jne. Kiinnostus voisi olla huomattavasti osallistuvampaa, jolloin toimijoitakin saataisiin mukaan.
Hallituksesta erovuorossa
olleista Anneli Nurminen ja
Kirsi Varinen valittiin jatkamaan vv. 2020 – 2021. Lisäksi uutena hallitukseen valittiin
Jarmo Johansson vv. 2020 –
2021. Erovuorossa ollut Johnny Suominen oli jo aiemmin
ilmoittanut, ettei ole käytettävissä enää vuonna 2020. Hallituksessa vuoden 2020 jatkavat
Kari Nurminen, Krister Niemimaa ja Marjut Johansson.
Toiminnantarkastajana jatkaa
Simo Ahonen varamiehenään
Mika Paavilainen. Jäsenkirjurin tehtävät hoitaa edelleen
Kari Kontoniemi. Hallitus valtuutettiin valitsemaan liittokokousedustajat tulevalle vuodelle. Näillä päätöksillä mennään
vuoteen 2020.
kn

Tästähän se kaikki alkoi ja
nyt 30-kymppiset lähestyy
Kaikenlaista on matkan varrella tehty, lippu on
naulattu ja vihitty. Maanpuolustustreffejä vietetty.
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www.sfc-riihimaki.net
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HALLITUS 2020

Tervehdys Riihimäen
Seudun karavaanarit

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

yvää alkanutta vuotta kaikille
lukijoille, vuosi on alkanut vesisateiden ja jokavuotisen laihdutuskuurin merkeissä. Lallulla on päästy
helpolla lumitöiden osalta, maan pehmeys on tuonut lisää siivottavaa niin
vaunuille kuin yleisiin tiloihinkin. Kiitos
aktiivisille jäsenille, jotka ovat yleisiä tiloja siistineet tarpeen mukaan. Muutoinkin lallulla on ollut aktiivista porukkaa,
puut ovat kulkeutuneet vaunupaikoilta
liiterin taakse siisteihin klapipinoihin
kuivumaan. Välillä kuulemma ollut tunkua puupinojen luona. Kiitos kaikille
osallisille nimiä mainitsematta. Kaikkien
panosta tarvitaan, muuten jotkut joutuvat tekemään enemmän.
Vuosi alkoi Lallulla perinteisellä keskustelutilaisuudella 11.1, porukkaa oli
hyvin paikalla kahvia ja pullaa nauttimassa. Hallitus sai hyviä vinkkejä toimintaan tälle vuodelle, risuja tuli onneksi vähemmän. Hallituksessa yritämme
näitä ehdotuksia toteuttaa parhaamme
mukaan.
Tieliikennelain uudistus kesäkuussa
tuo mukanaan jonkin verran muutoksia,
tiedot kannattaa päivittää esimerkiksi
Traficomin sivuilta. Asuntovaunut täytyy
edelleen määräaikaiskatsastaa kahden
vuoden välein. Enää ei onnistu niin sanottu pitkä leima, vaan vaunun katsastuspäivästä alkaa seuraava 2 vuoden
katsastusaika. Eli jos vaunun katsastaa
esimerkiksi 1.8.2020, seuraava katsastus

Varapuheenjohtaja
Marko Winberg	
040 047 1974
vw_74_@hotmail.com

128481-0

Rahastonhoitaja
Eija Siivonen
050 366 2783
eijasiivonen@gmail.com

003272-1

H

Timo Sulin
on viimeistään 1.8.2022. Myös ajoneuvokohtaisiin nopeusrajoituksiin tulee
muutoksia, jännä nähdä kuinka matkailuautot ajavat 120 km/h, kevytperävaunu perässä vaan 100 km/h. Talvirengasmääräykset saavat myös lievennyksiä,
kesärenkailla saa ajaa keskitalvella sään
salliessa, mutta vakuutusyhtiö tuskin
maksaa penniäkään, jos on talvikeli yllättänyt autoilijan. Niinhän ei kyllä käy,
kuljettajia ei talvi yllätä.
Kevät- ja syyskokouksista, sekä muusta yhdistyksen toiminnasta ilmoitamme
SFC Kuutosten lisäksi nettisivuillamme
ja facebookissa. Ohessa on kevätkokouskutsu sekä muuta alkuvuoden toimintaa. Tarkemmat tiedot aikatauluineen löytyy jälleen kerran netistä.
Haluan toivottaa hyvää kevään odotusta sekä paljon turvallisia kilometrejä
kaikille karavaanareille, toivottavasti
tulee taas paljon mukavia muistoja eri
alueilta. Moikataan kun tavataan.

Sihteeri, Jäsenkirjuri,
Lallutoimikunnan pj,
matkailuasiahenkilö
Tuula Törhönen	
029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com

Timo Sulin 149527-0

Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi	
035099-0
suomirai@gmail.com

Caravan Show 2020
Turku-Tukholma risteily
25.04.-26.04.2020
Risteilymatka 2hh/ hytti 53€,
joka sisältää messuliput.
CaravanShow 2020.
Illallisbuffetti 25.4. 34€/hlö
Aamupala 26.4. 12€/hlö
Lounasbuffetti 26.4. 26€/hlö
tai ateriapaketti 67€/hlö
Bussikuljetus Hyvinkää - Hikiä - Riihimäki.
Sitovat ilmoittautumiset Tuulalle p. 0400 765 619.
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Nettisivujen ylläpitäjä,
Hämyjen edustaja
Markku Koski	
077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Hämyjen edustaja
Taisto Penttinen	

157705-0

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
0400 451 468
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä
082557-0
040 0408 839
ollisiiria@netti.fi

Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen	
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

Tervetuloa
uudet jäsenet

Lallu 40 vuotta 26.10.2020

■ Lokakuussa 2020 Lallun leirintäalue täyttää 40 vuotta, silloin on jotain ohjelmaa luvassa. Hupitoimikuntaa ei ole vielä
perustettu, mutta kakkukahvit
ainakin keitetään. Kutsuja ja lisätietoja laitetaan nettisivuillemme sekä facebookiin, olkaahan tarkkana. Vanhoja kuvia
lallulta tarvittaisiin, sähköpostitse niitä voitaisiin ottaa vastaan. Jutut voi tulla kertomaan
lokakuussa paikan päälle.
Riemiksen pieni pintaremontti on suunnitteilla. Kaukaisena ideana olisi vanha rakennus siirtää suoraan kaato-

Keskustelutilaisuus.

paikalle, ja hankkia kokonaan
uusi rakennus tilalle. Aloitamme neuvottelut alueen vuokranantajan kanssa kevään kulmalla. Jos jollain on ehdotuksia aiheeseen liittyen, puheenjohtajaan saa olla yhteydessä. Rakennuksen pitää olla
alueen vuokraehtojen mukaan
siirrettävä, eli nykyisen kaltainen parakeista tai vastaavista
betonilaattojen päälle kyhätty
kompleksi. Lisäksi sen pitää
olla nykyistä suurempi, välillä
tuntuu olevan ahdasta.
Hallitus

Yhdistyksen toimintaa keväälle 2020
Ulkoilupäivä, alkusammutuskoulutus, sekä Tupperware-esittely Lallulla 14.3.
• Perinteiset lajit, keli huomioiden. klo 10.00
• Jokelan VPK pitää alkusammutuskoulutusta aamupäivällä
• Tupperware esittelyä 15.00 alkaen
• Soppaa ja kahvia, illalla makkaraa itse paistaen
• Siivoustalkoot sekä wappujuhlat Lallulla 1-2.05
• Siivotaan paikkoja kesäkuntoon
• Lapsille (Ja ehkä aikuisille…) munkinpaistoa ja simaa
• Lastenpäivä sekä turvallisuuspäivä Lallulla 16.5
• Poniajelua ja muuta mukavaa, mm. lettuja
• Sammutintarkastuksia, koeponnistuksia sekä kosteusmittauksia

Kaikki tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenillemme perheineen,
puomi on auki tapahtumien aikaan, joten autolla pääsee lähelle.
Seuraa internetistä tarkempia tietoja ja aikatauluja. Tervetuloa
HALLITUS
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God fortsättning på år 2020

F

örst ett stort tack till medlemmarna , kommittéer och styrelsen för
ett riktigt fint samarbete under fjol
året och önskar att det här året fortsätter i samma stil. Det är nu vårt 49:e år
och vi fortsätter vår verksamhet ungefär
som tidigare med våra sammankomster
runtom i bygderna. Men vi måste börja
planera vårt 50 års jubileum.
Vi har tillsvidare inte haft nån vinter
utan en lång höst. För att hitta vinterväder får vi åka nästan till Lappland, men vi
har väl alla hjul på bil och vagn. Vi har ett
stort problem då vi har svårt att hitta en
ny chefredaktör för vår tidning Kuutoset
+, men vi har nu tur att redaktören Raimo Kosonen lovat fortsätta innevarande
år annars hade det här blivit den sista
tidningen. Om det finns någon av våra
medlemmar
som är villig att fortsätta
Vårmöte.
som chefredaktör för en fin tidning kontakta Raimo Kosonen.
Åbo mässan som tidigare år varit
i januari ordnas i år, som i början av
2000-talet, i slutet av april. Då har alla

sina fordon i trafik igen. Där har vi också
information om sommarens internationella träffar, så vi kan vänta oss många
finländska caravanare på Nordisk Caravan träffen i sommar som ordnas i Kuopio, Finland från den 6.–10.7.2020. Anmälningar mottages redan.
FICC Rallyt arrangeras i år den 24.7. –
2.8. på Camping Capitol, Roma Ostia i
Italien. Mera information om träffen ger
jag i nästa tidning.
Vi har då igen vårmötes träff i Påminne, Pojo. Se skild kallelse.
I Märkeskörningen är vi nu ännu mera
överlägsna än tidigare. Vi har en deltagar –procent på över 96 %. Också i år
ordnas det tillfällen där vi har möjlighet
att öva körning med bil och husvagn,
med möjlighet att köra något märke. Vi
har i planerna för i år att ordna märkeskörning i samband med påskträffen i Påminne
God fortsättning på vintern.

Olof Bussman

Hälsningar Olof

Fint väder.

STYRELSE 2020 | HALLITUS 2020
Ordförande/Puheenjohtaja,
ESMY:s representant/
ESMY:n edustaja
Olof Bussman
19756
050 569 1511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com
Viceordförande/
Varapuheenjohtaja
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

102124

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

111487

Jorma Laiho
21845-0
040 052 0440
Kullbackavägen15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi
Ronny Råberg
152545-0
050 566 6345
Solhedsvägen 50, 10360 Svartå
ronny.raberg@kolumbus.fi
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
10520
0400 486 311
Västerlänken 12 B d 1,
02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi
Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com

Festkommitté/
Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Märkeskörning
Karl-Olof Grönholm
0400 199 047
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

102124

61520

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

46545

Träffnytt
■ Fjolåret är undanstökat och
året avslutades 30.11-1.12. med
en litet annorlunda julfest än
tidigare år. Ett glatt gäng lämnade landbacken och styrde
kosan till Tallinn.
Lundströms buss plockade
upp oss längs med vägen på
lördagen med start från Karis.
Före middagen på lördag kvällen samlades vi till allmän diskussion och naturligtvis premiering av årets Märkeskörare med sina vederbörande märken. De som inte var på plats
erhåller sina märken vid senare
lämplig tidpunkt.
Dessutom uppvaktades Aarre
med vimpel med anledning av
hans födelsedag. Julmiddagen
åts i glatt sällskap och på menyn stod verkligen många olika
sorters delikatesser och efterrätter. För egen del blev det nog
flera fisktallrikar och vegematen var ju inte heller fy skam.

Jul.

Märkeskörningarnas
resultat:

Bil och husvagn:
Silver: Anne-Maj Grönberg
Guld: Ronny Råberg
Stormästare fortsättning:
Ray Björklund, Ralf Hietaniemi, Eero Mustonen, Olof Bussman, Elis Bussman
Husbil:
Brons: Ann-Kristin Lindholm, Taisto Salminen, Anita Wasström,
Silver: Ronny Råberg
Guld: Anne-Maj Grönberg
Stormästarmärke: Ray Björklund
Stormästare fortsättning:
Ralf Hietaniemi, Eero Mustonen, Karl-Olof Grönholm,
Elis Bussman
HHHH

Bussen.

Tallinn.

Träfflistan för året finns bifogad och uppdateras till nästa
tidning och så kallas ju medlemmarna till vårmöte, som
hålls på Påminne, lördagen
den 11 april. Kom ihåg att ha
med era caravan medlemskort.
Korten granskas halv timme för
mötet, så kom i god tid.
Alla nya medlemmar hälsas
så klart hjärtligt välkomna till

Mat är gott.

föreningen och hoppas att ni
kommer med i vår gemenskap.
Nästa tidning utkommer i
slutet av april, lämpligt inför
sommarsäsongen och finns då
mera information om sommarens träffverksamhet.
Anne

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina
medlemmar till ordinarie vårmöte lördagen
den 11 april 2020 kl. 16.00
som äger rum på Påminne skidcenter
i Åminnefors
adress: Brunkom strandvägen 1, 10410
Åminnefors.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och
Årets caravanare 2019 utses.
Festkommittén bjuder på kaffe och tilltugg
och så har vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!
VÄL MÖTT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Kom ihåg att ta med era medlemskort.
Medlemskortens granskning börjar en halv
timme före mötet, kl. 15.30.
SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen

Verksamhetsplan för år 2020, behandlats på höstmötet
(med förbehåll för ändringar)
Vinterträff
28.2. – 1.3.		
Påskträff (vårmötesträff) 9. – 12.4.
Vårmöte
11.4.
Med Körövning på
övre parkeringsplatsen 10.4.
Försommarträff
med petanque
12. – 14.6.
Forneldsträff
28. – 30.8.
Höstmötesträff
16. – 18.10.
Höstmöte
17.10.
Halloween
30.10. – 1.11.
Julfest
28.11.

Mari-Caravan, Salo, Merikulmantie 820, 24130 Salo
Påminne

(långfredag) Påminne
Björkudden, Ingå
Lagmansstrand
Påminne
platsen ännu öppen
platsen ännu öppen
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Märkesutdelning och uppvaktning

Utdelning av märken.

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

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

Osta netistä, nouda myymälästämme.

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Pekka Sivonen
050 545 2950

Joni Peltonen
050 330 0470

Atso Muuronen
0500 450 735

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

