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Vapaa-ajan arvovalintoja
Kaben omistajana kuljet kestävän kehityksen tiellä. Kun vietät
vapaa-aikaasi laadukkaalla Kabella joko kotimaassa tai ulkomailla matkaillen teet samalla hyväksyttyjä ympäristötekoja.

Royal-Inside

Aina askeleen edellä…

www.kabe.se/fi

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

Laatu ja toiminnallisuus ovat jo 63 vuotta ohjanneet Kaben
tuotantoa ja luoneet menestystä. Saavutuksena onkin ympärivuotiseen käyttöön rakennettujen Premium-luokan matkailuajoneuvojen suvereeni edelläkävijyys Euroopassa. Laajaan
mallistoon perehdyt parhaiten asiantuntevien jälleenmyyjien
opastuksella. Tervetuloa!

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

• Lappeenranta
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

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

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

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

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
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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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HALLITUS 2020
Puheenjohtaja
Juha Lemberg
0400 800 632
juli@live.fi

68097

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 511 4180
jani.tamminen@autokeidas.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net
Hämyedustaja
Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen	
040 821 4429
Jäsen
Seppo Olkkonen
045 340 6300

37867

39719-1

28636

Jäsen
Arja Salminen
050 563 0054

43465

Jäsen
Ossi Räisänen
0400 857 984

62787

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen
Kotisivuvastaavat:
Pasi Penttilä, Janne Tamminen

Tervetuloa
uudet jäsenet

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys Majamäestä

K

evään kokous on pidetty ja uusi
hallitus saatu.
Juha Lemberg valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi, kiitos luottamuksesta. Hallituksen erovuoroisten tilalle
valitut jäsenet ovat Seppo Olkkonen, Arja
Salminen, ja Jani Tamminen 2 vuodeksi
sekä kesken hallituskauden eronneen tilalle vuodeksi Ossi Räisänen.
Hallituksessa jatkoivat Janne Tamminen, Ismo Airaksinen. Hallitukseen tuli
muutama uusi jäsen ja muutama jatkoi.
Talvi on onneksi ohi ja pikku hiljaa kevätkin, hyvä niin, voimme odotella kesää.
Kevään ja kesän tapahtumia, ohjailee
varmastikin koronavirus.
Majamäen hallitus on päättänyt, että
Majamäki pidetään toistaiseksi omatoimi
alueena, eli emme ota vastaan vierailijoita.
Muutoksista ilmoitetaan kotisivuilla ja
Facebookissa sivuillamme
Kevään siivoustalkoot olisi tarkoitus

pitää 16.5.2020 mikäli korona antaa mahdollisuuden.
Majamäen perinteiset Kaivojuhlat, päätetty pidettäväksi 7-9.8.2020 mikäli korovirustauti on silloin rauhoittunut.
Muistetaan kaikki toimia niin, että
tauti ei leviä ja noudatetaan viranomaisten määräyksiä.
Terveisin Juha (jussi) Lemberg 68097

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
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Juha Lemberg

PESUKONE/koneellinen
sis.kuivausrummun4€
SÄHKÖUUNIN KÄYTTÖ/alkava tunti3€
VARASTOINTIMAKSU
Ajalla 1.1 – 31.5 ja 1.9 – 31.12 26 € /kk
Ajalla 1.6 – 31-8
30 €/kk
Seisontamaksu (ei asuttu vrk) 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.

Tervetuloa!
Tervetuloa!
____
____

KAIVOJUHLA
KAIVOJUHLA 7-9.8.2020
7-9.8.2020

SF-CARAVAN
SF-CARAVANFORSSAN
FORSSAN SEUTU
SEUTU RY
Perinteinen
PerinteinenKaivojuhla
Kaivojuhlajärjestetään
järjestetään Majamäessä
Majamäessä
7–9.8.2020.
7–9.8.2020.
Luvassa
Luvassamm.
mm.mukavaa
mukavaayhdessäoloa,
yhdessäoloa, tanssiorkesteri,
tanssiorkesteri,
karaoke,
karaoke,arpajaiset.
arpajaiset.
Lapsille
Lapsilleuusittu
uusittuleikkikenttä,
leikkikenttä,pomppulinna.
pomppulinna.

Tapahtumamaksu
Tapahtumamaksu
50€
50€
Kausipaikkalaiset
Kausipaikkalaiset
20€
20€
Yöpyvä
vieras // yö
yö 15€
15€
Yöpyvä vieras
Päivävieras
10€
Päivävieras
10€
____
____

Tanssiorkesteri –
Karaoke – Arpajaiset
____
____

Tapahtuman
Tapahtumanesiintyjät
esiintyjättulemme
tulemmejulkaisemaan
julkaisemaanmyöhemmin.
myöhemmin.

SF-CARAVAN FORSSAN
SEUTU RY
MAJAMÄKI
Haapasillantie 64
Haapasillantie
64
31300
Tammela
31300 Tammela
050-3452192
050-3452192

www.sfcforssa.com
www.sfcforssa.com
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
SEKRETERARENS TANKAR

SIHTEERIN AJATUKSIA 

Hei,

T

änä kauniina kevätpäivänä kirjoittaessani palstaa, olemme
me seniorit ”karanteenissa”. Ulkona saa onneksi vielä liikkua, kunhan karttaa muita ihmisiä. Olemme peruuttaneet
kaikki yhdistyksemme kokoontumiset, niin huhtikuun tiistaisen
bingon kuin myös vuosikokouksen että kerhotalon talkoot. Samaten olemme peruuttaneet myös mahdollisen kevätmatkan,
siitä toisaalla lehdessä. Olemme toimineet SF Caravan ryn suosituksen sekä maassamme vallitsevan uuden lain mukaan. Ainahan löytyy eriäviä mielipiteitä, mutta niistä emme välitä. Uuden
vuosikokouksen mahdollisen ajankohdan ilmoitus löytyy myös
toisaalla tässä lehdessä. Lähetimme jäsenkirjeen e-postina, mutta
se ei tavoittanut kaikkia jäseniämme, sillä osa tuntuu antaneen
joko virheellisen tai vanhentuneen e-posti osoitteen. Toivoisin, että päivittäisitte sen mitä nopeimmin (malle.holmstrom@
gmail.com), sillä tänä digitaalisena aikana se säästää yhdistyksen varoja (postimaksut vaan nousevat ja palvelu huononee)
sekä jäsenkirjurin aikaa ja polttoainekuluja (tähän asti kirje on
jaettu postilaatikkoihin eikä kaikilla ole edes nimeä laatikoissa
tai talonumeroa). Niillä harvoilla, joilla ei ole sähköpostia tulevat saamaan jatkossakin tiedot joko Kuutoset+-lehden tai kirjeen
välityksellä.
Mietimme kesän aikana mahdollisen syysmatkan ajankohtaa
ja kohdetta. Mielellään saa lähettää mielenkiintoisista kohteista
ehdotuksia. Kesän kansainvälisistä tapahtumista on FICC 2020
peruuntunut Italian koronavirus tilanteen vuoksi. Muiden kansainvälisten tapahtumien tilanteesta ei vielä ole tietoa. Matkaamme siis lain puitteissa kotimaassa, mikä ei ole ollenkaan huonompi vaihtoehto.
Hyvää kevään jatkoa, pysykäämme terveinä.
Malle

Hej,

D

enna vackra vårdag då jag skriver spalten, är vi seniorer i ”karantän”. Ute får man ännu lyckligtvis röra på sig,
bara man undviker andra människor. Vi har annullerat
föreningens alla möten, så aprils tisdags bingo som även årsmötet samt klubbhusets talko. Vi har även annullerat den möjliga
vårresan, om det annanstans i tidningen. Vi har förfarit enligt
SF Caravan rf´s rekommendation samt enligt den nya lagen som
råder i landet. Alltid finns det ju olika åsikter, men det bryr vi oss
inte om. Meddelandet om den nya tidpunkten för årsmötet finns
annanstans även i tidningen. Vi sände medlemsbrevet som epost, men den nådde inte alla våra medlemmar, ty en del tycks ha
gett antingen en felaktig eller föråldrad e-post adress. Jag önskar,
att ni skulle uppdatera den snarast möjligt (malle.holmstrom@
gmail.com), ty ny under denna digitala tid sparar det föreningens tillgångar (postavgifterna bara stiger och servicen blir sämre) samt medlemsskrivarens tid samt bränslekostnader ( hittills
har breven utdelats i postlådorna och alla har inte ens namn på
postlådorna eller husnummer.) De få, som inte har e-post kommer att få även i fortsättning uppgifter antingen via Kuutoset+tidningen eller brev.
Vi funderar under sommaren på tidpunkten och målet för en
eventuell höstresa. Man får gärna sända in förslag om intressanta
mål. Av de internationella träffarna har FICC 2020 annullerats
tack vare Italiens coronavirus läge. Situationen för de andra internationella träffarna har ännu inte klarlagts. Vi reser således
inom ramen av lagen i hemlandet, vilket inte alls är något dåligt
alternativ.
Trevlig fortsättning på våren, vi håller oss friska.
Malle

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

SF-Caravan Hankoniemi –
Hangöudd ry rf
Sunnuntaina 07.06.2020
Kerhotalolla tapahtuu:
KERHOTALON
KUNNOSTUSTALKOOT
klo 15:00.
Grilli on kuumana.
Det händer på Klubbhuset
Söndag 07.06.2020
KLUBBHUSETS
RENOVERINGS TALKO
kl 15:00. Grillen är het.

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
sunnuntaina 07.06.2020 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

MÖTESKALLELSE

Stadgeenligt årsmöte hålles söndagen den
07.06.2020 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

Jäsenkirje (e-mail 16.03.2020)
■ Viimeisessä Kuutoset+-lehdessä oli pieni kertomus yhdistyksen mahdollisesta kevätmatkasta. Suunnitelmat olivat jo pitkällä ja keskustelimme kerhotalolla matkasta
3.3.2020. Mitään varauksia ei onneksi ole
vielä tehty ja ennakkoon maksettu.
Viron terveyslautakunnan suositus
11.03.2020 Koronaviruksen vuoksi on
lykätä kansainvälisiä tapahtumia vuoden
jälkipuoliskolle ja tällä hetkellä on Viroon

matkustuskielto. Eesti Karavan klubi toivoo kuitenkin voivansa pitää treffit toukokuussa, mutta mitään takeita ei siitä ole.
Suomen viranomaiset, UM ja THL, toivovat meidän jokaisen rajoittavan turhaa
matkustamista koronaepidemian vuoksi.
Emme myöskään tiedä, millainen tilanne meillä itse kullakin on huhti-toukokuussa.
Yhdistyksemme hallitus päätti kovan

harkinnan jälkeen perua koko matkan.
Voimme palata asiaan taas syksyn alussa riippuen tilanteesta, löytyykö halukkaita lähtijöitä ja minne suuntaamme
matkamme.
PS. Sain juuri äsken viestin: Treffit on
peruutettu toistaiseksi. Ivar /Klubi Eesti Karavan

■ I senaste Kuutoset+-tidning hade vi
en liten berättelse om föreningens möjliga vårresa. Planerna hade redan framskridit långt och vi diskuterade resan på
klubbhuset 3.3.2020. Några reserveringar hade lyckligtvis ännu inte gjorts och
betalats i förhand.
Estlands hälsovårdsnämndens rekommendation 11.03.2020 tack vare koronavirus är att skjuta upp internationella träffar

till årets senaste hälft och för tillfället har
Estland inreseförbud. Eesti Karavan Klubi hoppas dock att de skulle kunna hålla
träffen i maj, men någon garanti för det
finns ju inte.
Finska myndigheterna, UM och THL,
hoppas att vi var och en begränsar det
onödiga resandet tack vare koronaepidemin.
Vi vet dock inte heller, i hurudan situa-

tion vi var och en är i april – maj.
Föreningens styrelse har efter ett hårt
övervägande beslutat att annullera hela
resan. Vi kan återkomma igen i början
på hösten beroende på situation, finns det
villiga resenärer och vart styr vi vår resa.
PS. Jag fick alldeles nyss meddelandet:
Träffen är annullerad tillsvidare Ivar /Klubi Eesti Karavan.

Medlemsbrev (e-mail 16.03.2020)

Oli kerran talkooperukka ja yhdistyksen
kerhotalo tuli ehostettua.
Det fanns en gång ett talkogäng och
föreningens klubbhus fick en ny make-up.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
SYYSMATKA?
Meillä on mietintämyssy päässämme. Teemmekö syksyllä ”korvaavan”
matkan ja mihin suuntaamme sen.
Lähdemmekö Viron karavaanareiden
syystreffeille 11-13.9.2020 Kopran
turistitilaan lähellä Viljandia. Tänne
odotetaan 150 – 200 osallistujaa. Mitään lähempiä tietoja itse treffeistä ei
vielä ole saatavana. Tällöin voisimme hyödyntää jo osittain valmiiksi
suunniteltua matkareittiä eikä kevään treffien peruuntuminen harmittaisi niin paljon. Toinen mahdollisuus on miettiä joitakin hyviä kohteita kotimaassa noin viikon kestävälle matkalle. Voisimme esim. yhdistää matkamme ja Lahden messut,
jotka ovat 17 – 20.9.2020, tai liikkua
aivan muissa maisemissa. Ehdotuksia saa lähettää sähköpostiin malle.
holmstrom@gmail.com.

HÖSTRESA?
Vi har tänkarmössan på oss. Skall
vi göra på hösten en ”ersättande”
resa och vart skall vi styra kosan.
Far vi till Estlands karavanares höstträff 11-13.9.2020 till Kopra Tusristitila nära Viljandi. Hit inväntas
150 – 200 deltagare. Några närmare uppgifter om själva träffen finns
inte ännu att få. Då skulle vi kunna
utnyttja en del av den redan färdigt
planerade rese rutten och annullering av vårens träffen skulle inte harma oss så mycket. En annan möjlighet är att fundera på intressanta
mål i hemlandet för ca. en vecka lång
resa. Vi kunde t.ex. förena vår resa
och Lahtis mässan, 17 – 20.9.2020,
eller röra oss i helt andra landskap.
Förslag kan sändas till e-post malle.holmstrom@gmail.com.

VUOSIKOKOUS
Viime Kuutoset+ lehdessä oli kokouskutsu tämä keväiseen vuosikokoukseen huhtikuussa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan
vuoksi kokous on peruutettu, samaten myös kerhotalon ja pihan kunnostustalkoot.

ÅRSMÖTE
I förra Kuutoset+ tidningen fanns
möteskallelsen till vårens årsmöte i
april. Tack vare undantagstillståndet,
orsakad av coronavirus har vårmötet annullerats, såsom även klubbhusets och gårdens talko.
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... ja grillimakkara maistui.
... och grillkorven smakade.

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

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!

Hovimäki camping

 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

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

Autohuolto Kuutti Ky
Tulliniementie 31, Hanko

0400 816 125
autohuoltokuutti.syhl.fi

• Hinauspalvelua henkilöja pakettiautoille
• Varaosat, korjaus- ja huoltopalvelua
• Rengasmyyntiä
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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

81168

104590

I varajäsen
Atte Tuomisto
050 353 2452
atte.tuomisto@gmail.com

106955

II varajäsen
Antti Östman
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com

68803

Tervetuloa
uudet jäsenet
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K

evät on jo hyvässä vauhdissa
huolimatta maailmanlaajuisesta
Korona epidemiasta ja sen vaikutuksista elämäämme. Jokainen yhdistys on joutunut arvioimaan toimintaansa, kartoittamaan riskejä ja tekemään
vaikeitakin päätöksiä.
Kevätkokouksemme oli suunniteltu
pidettäväksi 6.5. Sääntöjemme mukaan
kevätkokous pitäisi olla maalis-toukokuussa. Poikkeustilanteen vuoksi säännöistä voidaan poiketa ja siirsimmekin
kevät- kokouksen syyskokouksen yhteyteen.
Yhdistyksemme 45 -vuotisjuhlien
suunnittelu on toistaiseksi vielä kesken
ja arvioimme juhlien järjestämisen tilanteen mukaan.
Harrastuksemme yhteisöllisyys muuttaa muotoaan tänä aikana. Virtuaalinen
matkailu, jo tehtyjen matkojen mieleen
palauttaminen, tulevien suunnittelu ja
muistojen ja kuvien jakaminen edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toimikuntien ja hallituksen kokouksia järjestämme videoneuvotteluina ja päätöksen

Arja Sirén
tekoon käytämme sähköisiä työvälineitä. Toisaalta saamme käsiteltyä asioita
myös nopeastikin hyödyntäen erilaisia
työvälineitä.
Luontomme monimuotoisuus ja siitä
nauttiminen voi olla yksi keino löytää
vaihtelua elämään. Haastankin teidät
miettimään ja löytämään jokaiseen päivään jonkin iloa tuottavan, jopa itsellekin uuden asian. Kavereita voi kutsua
virtuaalikahville tai vaikkapa virtuaalilenkkiseuraksi.
Pidetään yhteyttä, huolehditaan toisistamme ja kilautetaan kaverille.

Vallitsevan tilanteen
takia yhdistyksen
kevätkokous pidetään
syyskokouksen
yhteydessä.
Paikasta tai ajasta
ei ole tietoa.

Arja

VIHTIPARK
TAPAHTUMAT
Seuraa tulevia mahdollisia
tapahtumia
ilmoitustaululla ja
nettisivuilla
www.sfchyvinkaa.net
Laatta asennettu paikoilleen.

Vankkurihymiö
■ VihtiPark sai toistamiseen SF Caravan ry:n Vankkurihymiö-tunnustuksen vuosille 2020-2022. Ansaitun Vankkurihymiön saimme Oulussa puheenjohtajapäiviltä 8.2.2020 tuliaisiksi VihtiParkiin.
Laatta asennettiin näkyvälle paikalle, ohjeistustauluun
heti alueelle tultaessa. Vallitsevan poikkeustilan takia
tämäkin tapahtui hiljaisissa olosuhteissa.
Aurinkoista ja lämpöistä kevään jatkoa kaikille. Toivottavasti näemme pian, ehkä jo ensi kesänä
T. VihtiParkin väki

22.2.2020 Hepparalli
■ Vuosittainen talvirieha tapahtuma
muutti tänä vuonna muotoaan, koska
täällä Etelä-Suomessa ei lunta olla nähty
kuin aina vilauksella. Nuorisotoimikunta päätti järjestää talviriehan tilalle Hepparallin. Tapahtuman pidettiin 22.2 Etelä-Suomen hiihtolomaviikolla. Tapahtu-

Innokkaat lapset odottavat pääsyä ratsastamaan.

VihtiParkin keppihevoset.

massa lapset sekä myös aikuisetkin pääsivät testaamaan taitojaan.
Paikalle saapui poni ja Norjan vuonohevonen Vuonotalli Solsikesta.
Lapset jonottivat innolla talutusratsas-

Heppatytöt innokkaana hoitamassa poneja.

tusta. Sade ja tuuli eivät intoa haitanneet.
Alueelle oli myös järjestetty hevosenkengän heittoa ja hieman oudompaa lassonheittoa. Keppihevoskisaan osallistui innolla kaikkia tapahtumana osallistuvat
lapset. Lopuksi kaikki innokkaat lapset
palkittiin osallistumisesta.
-Tuula-

SFC VIHTIPARK
TOIMIKUNTA
Lasson heittoa.

Hevosenkengän heittoa.

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

Timo Tarvainen ojentaa laatan SF Caravan puheenjohtajapäivillä SF-Hyvinkään seutu ry:n
rahastonhoitajalle ja puheenjohtajalle.

Sihteeri
Kanerva Tuula 
040 352 0832
tuulakanerva1@gmail.com

161160
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Taipuu, taipuu….

JES, hienosti meni!!!

Leikkimielinen talvicaramba ajettiin
sateisessa säässä Rajamäellä 22.2.2020
■ Vuosi 2020 on TalviCaramban 10. juhlavuosi, jonka kunniaksi hieman ”leikkimielisen” kisan päätteeksi juotiin Sääksin
Riemiksessä kakkukahvit ja vietettiin leppoisaa iltaa yhdessä.
ISO KIITOS kaikille, jotka ovat näinä
vuosina olleet apunani tapahtuman järjestämisessä.
T. Jari Nurmi

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

Kiitos Jari Nurmi!!

164473

160200

Jonotuslistan hoitaja, kausipaikat
Antti Östman
68803
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com
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Kevät on Sääksissäkin ollut haasteellinen kaikin puolin. Silti tulevaan kesään
valmistaudutaan toiveikkaissa ja odottavissa tunnelmissa.

Seuraa tulevia mahdollisia tapahtumia ilmoitustaululla ja
nettisivuilla www.sfchyvinkaa.net

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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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
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
ja Kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571
Toimikunta
Jari Piskonen
050 311 4373
Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
Sihteeri, jäsenkirjuri,
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Tapahtumat 2020
Skeppars triathlon la 6.6.
Juhannus pe-su 19.-21.6.
Syystalkoot
la 24.10.
Isänpäivä
su 8.11.
Valojuhla
la 28.11.
Itsenäisyyspäivä su 6.12.
Uusi Vuosi 
to 31.12.

TREFFIT

Possutreffit pe-su 14-16.8.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys karavaanarit

O

ikein hyvää kevättä. Talvi oli ja
meni vai pitäisikö sanoa neljän
kuukauden marraskuu on taka-

na.
Yhtä kaikki valon määrä on jo paremmalla tasolla.
Meitä kurittaa tällä hetkellä korona
virus. Se on asettanut meidät kaikki
uuteen tilanteeseen. Mekin olemme yhdistyksessä joutuneet tekemään erilaisia
päätöksiä mitä tulee yhteisten tapahtumien järjestämisessä. Olemme peruneet
kaikki tapahtumat toukokuun loppuun
asti. Samaten vuosikokous on siirtynyt
kesäkuulle. Yhdistys ilmoittelee koti- ja
FB sivuilla asioista. Käykää katsomassa
jos mahdollista sieltä. Ilmoitustaululla
ja kioskin ikkunassa on myös infoa siitä
missä mennään.
Toivottavasti Skeppars voi olla avoinna pandemiasta huolimatta. Seurataan
viranomaisten ohjeita ja noudatetaan
niitä maalaisjärkeä käyttäen. Toivottavasti me suomalaiset selviämme mahdollisimman hyvin pandemiasta.
Maaliskuussa vietettiin kevätpäivää
Skepparsissa. Jäitä ei ollut, joten ohjelmassa oli laiturilta pilkki-/ongintakilpialut. Talvimölkky pelattiin jo perintei-

Pentti Oksanen
sesti. Grillimakkaraa nautittiin tottakai.
Tulevana vuosikokous päivänä hallitus toivoo runsasta osanottoa. Vuosikokous pidetään väentuvalla poikkeus
tilanteesta johtuen. Tässä lehdessä on
siitä ilmoitus.
Toivottavasti pandemia menee ohi ja
pääsemme normaaliin toimintaan alueellamme. Kotimaan matkailu arvellaan
tulevana kesänä lisääntymään. Ajellaan varovasti siellä teillä ja muistetaan
moikkailla kun kohdataan. Kaikesta
huolimatta haluan toivottaa oikein aurinkoista ja lämmintä kesää teille.
Terveisin Pentti Oksanen

Hej på er caravanare

N

i önskas riktigt god vår. Vinter
var och for eller kanske man
borde säga att vi har fyra månaders november bakom oss. Hur som
haver så har vi sedan mera dagsljus.
Vi pinas nu av coronaviruset. Det har
försatt oss i en helt ny situation. I föreningen har vi också varit tvungna att
annullera alla tillställningar till slutet
av maj månad. Årsmötet flyttas troligen
äventill juni. Föreningen informerar på
sina hem- och Facebook sidor om detta. Följ med där om ni har möjlighet. På
anslagstavlan och kioskfönstret i Skeppars finns det också info.
Vi hoppas kunna hålla Skeppars öppet
trots pandemin. Vi följer myndigheternas direktiv och tillämpar dem med sunt
förnuft. Hoppeligen klarar vi finländare
oss så väl som möjligt trots viruset.

I mars var det med vårdag i Skeppars.
Någon is fanns det inte, men isfiske- och
fisketävlingen från bryggan stod på programmet. Vintermölkky spelades nog
enligt tradition. Förståss smakade grillkorven väl.
Styrelsen hoppas på flitigt deltagande
i det årsmötet. Som undantag hålls årsmötet på stugan i Skeppars. Annonsen
finns i denna tidning.
Hoppas att pandemin är fort förbi
och vi kan återgå till normal vardag på
området. Det spås att den inhemska turismen kommer att öka i sommar. Vi får
köra försiktigt och komma ihåg att hälsa
då vi möts. Trots allt vill jag önska er alla
en solig och varm sommar.
Hälsningar Pentti Oksanen.

Tervetuloa uudet jäsenet
Välkomna våra nya medlemmar
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Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

Talvimölkyn voittajat 1. Reijo Hartikainen, 2. Pentti Olkkonen, 3. Pia Heikkinen.

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
Pilkkikilpailun jaettu voitto Miia Jylhä ja Paula Lundström.

Sf- Caravan Itä- Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Sunnuntai 7.6.2020 klo 11. Skeppars väentupa,
Hummelpärantie 161, 06200 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat
Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus klo 10.00
Tervetuloa! Hallitus

SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)

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

Sf- Caravan Östra- Nyland Rf:s stadgeenliga

Mittarisähkö
ilman mittaria k/t

Skeppars väentupa, Hummelpärantie 161, 06200 Porvoo
söndag 7.6.2020 kl 11.
Mötet behandlar föreningens lagstadgade frågor
Kaffe och medlemskort incheckning klockan 10
Välkommen! Styrelse

MUUT PALVELUT

ÅRSMÖTE

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€
15

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

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

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€

7 999€

●
●

-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
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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

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Y

hdistystoiminnassa on nyt seisahtunut ajanjakso. Kaikenlainen yhteistoiminta on kielletty asia. Aktiivisesti yhdistyksissä toimivat henkilötkin
saavat nyt vapaata aikaa. Nautitaan nyt siitä, kun on mahdollista ja kerätään voimia,
jaksamme taas jatkaa yhdistystoiminnassa.
Yhdistyksen vuosikokous oli tarkoitus
pitää 14.5.2020. Kyselin hallituksen jäseniltä mielipiteitä kokouksen siirtämisestä kesäkuulle ja yleinen mielipide oli
siirtämisen kannalla. Uusi kokousaika
on 15.6.2020. Uusi kokousilmoitus löytyy
lehdestä.
Syksyn treffit pidetään Vuotinaisissa
11.-13.9.2020. Olemme myös varanneet
Vuotinaisten leirikeskuksen juhannukseksi 19.-21.6.2020.
Ajatus on, että pidetään taas oman yhdistyksen jäsenille tarkoitetut treffit. Järjestimme v. 2018 vastaavat treffit, ne olivat
antoisat, mutta osallistujia olisi saanut olla
enempi. Kyselyjä on kutenkin tullut asiasta ja mielenkiintoa tuntuu olevan, joten
päätimme järjestää oman yhdistyksen jä-

Leo Kylmä
senille omat treffit juhannuksena.
Nyt täytyy vain toivoa, että tämä kieltoaika menisi nopeasti ohi ja kaikki SFCalueet voisivat turvallisesti jatkaa toimintaa ja me liikkujat pääsisimme alueille.
Pysytään terveenä ja liikutaan iloisella
mielellä mieluiten kotimaassa ja kannatetaan kotimaan yrittäjiä.
Hyvää ja turvallista matkaa!
t. Leo 94210

SF-Caravan Karkkila ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Nummelanharjun hiihtomajalla (Tarmon maja)
Hiidenvedentie 30, Nummela
maanantaina 15.06.2020 kello 19.
Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt
vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkastus alkaa kello 18.30
TERVETULOA
Hallitus

Aino Kylmä 
94210-1
050 5014517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi

SF-Caravan Karkkila ry järjestää

YLEISET TREFFIT

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

Vuotinaisten leirikeskuksessa 11.-13.9.2020.

Tervetuloa
uudet jäsenet

OMAN YHDISTYKSEN JÄSENILLE
Vuotinaisten leirikeskuksessa 19.-21.6.2020
Treffimaksu 25,00 €
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SF-Caravan Karkkila ry järjestää

JUHANNUSTREFFIT

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, Roope 040 845 6178, nimi@hati-yhtiot.fi
Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

SF-CARAVAN KERAVA Ry

SF-C

KER A V A

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

VARAPUHEENJOHTAJAN PALSTA

T

ervehdys kaikille. Kuten tiedätte,
alkava kevät on ollut täynnä suuria
mullistuksia ja asioita, joita ei monikaan uskonut voivan tapahtua ”täällä
meidän lintukodossamme”. Jokin uusi virus Kiinassa? Ei kai sellainen tänne meille
voi tulla. Tuli silti, eikä pelkästään meille
vaan koko maailmaan. Hattua täytyy nostaa maamme poliitikoille, joilla on riittänyt rohkeutta vaikean tilanteen keskellä
viedä läpi rajujakin päätöksiä, jotka varmasti tulevat jakamaan mielipiteitä kansalaisten keskuudessa. Aina on joku jälkiviisaana sanomassa että rajoittaviin toimiin
olisi pitänyt ryhtyä jo aiemmin – toisaalta
on myös niitä joiden mielestä kaikki rajoitukset ja suositukset ovat vain kiusantekoa
ja vapauden rajoittamista vailla järkeviä
perusteita.
Meidän yhdistyksen toimintaan tilanne
vaikuttaa siten, kuin monessa muussakin
yhdistyksessä, kevätkokous joudutaan
perumaan ja siirtämään myöhempään
ajankohtaan. Alustavasti kalenteriin on
nyt lyöty lauantai 13.6., mutta jos poikkeustilanne on silloin vielä päällä, voi olla
että joudutaan siirtämään vielä uudestaan.
Pyydämme jäseniä seuraamaan tiedotusta
nettisivuillamme.
Kangaslammella on uuden vapaa-ajanrakennuksen rakennustyöt saatu hyvään
vauhtiin. Suuret kiitokset kaikille projektiin niin työn kuin rahoituksenkin muodossa osallistuneille.

Timo Raita
Mielenkiinnolla odotamme, mitä tuleva
kesä tuo tullessaan. Paljon riippuu tietysti siitä, kuinka pitään koronaviruksen aikaansaama poikkeustilanne kestää. Kun
tilanne joskus aikanaan on ohi, voimme
ehkä olla toiveikkaita sen suhteen että
tultaisiin näkemään jonkinlainen piikki
kotimaanmatkailussa. Lentoliikenteen ja
ulkomaanmatkailun elpyminen kriisin
jälkeen takaisin entiselle tasolleen kestää
varmasti jonkin aikaa.
Keväisin terveisin,
Timo Raita, varapuheenjohtaja

Kangaslammin hinnasto Voimassa alkaen 1.1.2020
Hinnat sisältävät alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
18,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 90,00 € (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
25,00 €/kk
Aluemaksut muille, kuin SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 26,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 130,00 € (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
35,00 €/kk
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

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

23,00 €
20,00 €
15,00 €

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen 044 984 3245

SF-Caravan Kerava ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

SF-C

KER A V A

pidetään lauantaina 13.6.2020 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.
Huom! Päivä muuttunut. Tämänhetkisen tiedon mukaan
päivä on tuo 13.6. , mutta jos liikkumisrajoitukset ovat silloin
vielä voimassa, siirretään edelleen. Pyydämme jäseniä
seuraamaan tiedotustamme nettisivuilla www.sfckeravaanari.fi .
Tervetuloa!
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Tarvikeverkkokauppa
avattu!
www.procaravan.fi
Koodilla ‘kuutoset’
saat alennusta -10%
ensimmäisestä
ostoskerrastasi!*

* Koodi voimassa
31.5.2020 saakka
24

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2020

T

ällä kertaa kun aloittelen kirjoittamaan puheenjohtajan palstaa on
tunnelma aivan jotain muuta kuin
yleensä. Viimeisten päivien aikana niin
minulla kuin varmasti kaikilla muillakin
on huulilla ollut yksi sana koronavirus.
Virus, mikä on laittanut koko maailman
polvilleen ja kukaan ei pysty tällä hetkellä
arvioimaan milloin tämä päättyy ja miten
se päättyy. Kun yrittää hahmottaa itselleen kaikkea tätä, niin vallitseva olotila on
hämmennys. Vaikka kehitys kulkee aimo
harppauksin eteenpäin, niin kaikkea ei ihminenkään hallitse. Toki tämä on meille
kaikille selvää, mutta kun se tuppaa kaiken tohinan keskellä aina välillä unohtumaan. No nyt on tullut muistutus, mikä
jää mieliin ja historian kirjoihin.
Voiko tällaisessa tilanteessa nähdä mitään positiivista. Jos ei muuta, niin ainakin
tämä pakottaa meidät kaikki pysähtymään
ja ajattelemaan mikä elämässä on oikeasti
pysyvää ja tärkeää. Kun varmana pidetyt
rakenteet murtuvat, niin onko mitään
sellaista, mitä meille on annettu ja sitä ei
voi mikään mahti maailmassa ottaa pois.
Meille kristityille se on raamattu ja sen sanoma. Ikiaikainen ja aina ajankohtainen
Jumalan sana. Siitä löytyy lohdutusta ja
rohkaisua kun maailman tuulet heittelevät.

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

Petri Hartman
Tällä hetkellä on kaikki yhdistyksemme tilaisuudet kevään osalta peruttu. Sen
aika näyttää milloin pystymme jälleen tilaisuuksia järjestämään. Se on selvää, että
mitään riskejä emme yhdistyksenä halua
ottaa ja seuraammekin tarkasti valtiovallan ja Sf-caravan liiton suosituksia. Toivotaan ja rukoillaan, että tilanne viruksen
kannalta helpottaisi ja pääsisimme koko
maailmassa taas normaaliin arkeen. Seuraamalla nettisivustoamme www.sfckristityt.net pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista!!!
Terveyttä ja kevään odotusta
Siunauksin
-petri-

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
43634-0
040 567 2990
Voudinkatu 25 As 7
21200 Raisio
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

Aamuhartaus Päiväkummussa.

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

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.
23.-26.7.

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

19.-24.9.

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

114150

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

Muistoja menneiltä treffeiltä, tulevia odotellessa

Retki Riisitunturille.

Lapissa Kutturassa.

Tauko Raattamassa.
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Nousu Pyhä-Nattaselle.

Oron laavulla.

Turvassa!
■ Lapsuuteeni kyläreissuille ajeltiin
Heinäveden hiekkateitä metsätaipaleiden halki, peltojen ja talojen välissä kiemurrellen! Tien varrella oli harmaa hirsimökki, jonka kulmasta löytyi
päivän polttama peltilätkä, jossa oli puhutteleva sana; ”TURVA”.
Tuo vakuutusyhtiön mainos kertoi
paikallisen asiamiehen löytyvän pirtistä. Koko ihmiskunta näyttää kevään
myötä ajautuvan tilanteeseen, jossa sen
turvaverkostot ovat kovalla koetuksella. Vaikka meillä on turvamiehet, turvavälit, turvalukot, turvasäilöt ja varastot, niin huoli tulevasta, omasta ja läheisten terveydestä, näyttää horjuttavan koko maailmaa, Korona viruksen
myötä. Tämän ahdingon keskellä mei-

tä kaikkia herätellään kysymään missä
on se ”TURVA”, joka kestää elämässä
ja kuolemassa? Vieläkö voimme laulaa virren sanoin; ”Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa…!”
Se ei merkitse vapautusta ihmisen
osasta, virus tartunnoista, elämän kivuista ja taisteluista! Sen vahvistaa
myös virtemme; ”Käyköön myötä taikka vastaan, eipä Isä hylkää lastaan!”
Siis elämään oli löytynyt turva, joka
kantoi kaikissa vaikeuksissa ja vastoinkäymissäkin. Tästä turvasta kerrotaan Psalmissa 90; ”Herra sinä olet
meidän turvamme polvesta polveen..!”
Siinä on uskomme perusta, joka ei
rajoitu vain tähän elämään, vaan se
jatkuu kuolemankin jälkeen! Sillä tä-

män turvan vakuutena on se Vapahtaja, joka sovitti kuolemallaan meidän
kaikkien synnit ja tahtoo tänäänkin
armahtaa jokaisen ihmisen, joka Häneen sydämestään uskoo ja turvaa! Siinä osallisuudessa voimme yhtyä Psalmin sanoihin; ”Häneen minun sydämeni turvasi, ja minä sain avun!” Tätä
apua Jumala tarjoaa meille, että meillä
olisi turva tuomiopäivänä ja voisimme
sydämestämme yhtyä virtemme sanomaan; ”Iloitse siis auttajasta, Herran
kansa Jumalasta! Maahan lyö Hän vainoojamme, sanansa on voimanamme!”
Esko Räsänen
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kesää kohti

T

alven selkä on taittunut – jos nyt
kunnon talvea täällä Etelä-Suomessa olikaan. Monissa pihoissa jo
matkailuvälineitä varustetaan kesän reissuja varten, lakanoita pingotetaan peteihin, uusia astioita asetellaan kaappeihin.
Kovasti halajaa mieli tien päälle varmasti
meillä jokaisella.
Kevät on ollut poikkeuksellinen kaikkien tietämästä syystä, mutta hei: lukemattomia tapahtumia on varmasti vielä
edessä. Tulee mahtavia matkoja, upeita
nähtävyyksiä, kauniita kesäiltoja samanhenkisten matkailijoiden seurassa. Pyörämme pyörivät kyllä jatkossakin kohti
uusia seikkailuja, siitä ei ole epäilystäkään.

Tätä kirjoittaessani en vielä tiedä lehden
ilmestymisen aikaan olevaa maailmantilannetta, mutta sen uskallan luvata, että
toimintamme ei lamaannu, vaikka sen vireyteen notkahdus tulikin. Kovasti olemme jo suunnitelleet tulevaa. Mielessämme
on monia kivoja juttuja, joiden toteutumisesta tiedotamme paitsi täällä lehdessä,
myös kotisivuillamme ja Facebookissa.
Sääntömääräinen kevätkokouksemmekin
jouduttiin siirtämään ja uusi ajankohta on
tässä vaiheessa vasta suunnitteilla. Tiedon
tästäkin laitamme ajallaan, jotta pääsemme yhdessä taas keskustelemaan yhdistyksemme toiminnasta ja ennen kaikkea
näkemään toisiamme jälleen.

Eeva Ahervuo
Toiveikkain karavaanariterveisin
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 
143562-1
puh. 045 231 0610
e.ahervuo@gmail.com

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

Hallituksen jäsen, tarvikemyynti
Ismo Ahervuo 
143562
puh. 040 511 2606
i.ahervuo@kolumbus.fi

157063-0

Hallituksen jäsen,
sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen 
24617
puh. 040 524 6030
erkki@ejrautiainen.fi

Hallituksen jäsen
Helena Inkinen 
puh. 046 534 3385
helenainkinen1@gmail.com

Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo 
101823-1
puh. 0500 472 362
volvis5@hotmail.com

Hallituksen jäsen, kalustovastaava
Mika Yliportimo 
101823
puh. 050-651 46
mika.yliportimo@saalasti.fi

Varapuheenjohtaja
Jukka Aalto 
puh. 040 546 1041
jukka@aalto.ax

Yhdistyksen sähköpostiosoite: sfcaravan049@gmail.com
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SF-CARAVAN PORKKALA Ry
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

orkkala
HALLITUS 2020

E

lämme poikkeuksellisia aikoja. Tätä
kirjoittaessani Valmiuslaki säätelee
vahvasti elämäämme, ja saattaa olla,
että sen mukaisia rajoituksia jatketaan vielä 13.4 jälkeenkin.
Yhdistyksemme hallitus tekee aikanaan
tarvittavat päätökset muunmuassa kokousten ja varsinkin toukokuulle suunnitellun jäsentapaamisen suhteen.
Poikkeusoloista johtuen lähes kaikki kevään tapahtumat, konsertit ja markkinat
on jo nyt suurelta osin peruttu. Tänään
(24.3) saimme kuulla, että valtioneuvosto
suunnittelee ravintoloiden ja kahviloiden
sulkemista sekä liikkumisten rajoittamista, muunmuassa Uudenmaan eristämistä.
Myös SF-Caravan ry on siirtänyt Liittokokouksen ajankohdan kesäkuulle. Samalla
SF-Caravan Lahden seutu ry:n 50-vuotisjuhlat ja Liittokokoustreffit on peruttu
tällä hetkellä.

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
Ollaan kuulolla ja noudatetaan viranomaisten antamia suosituksia, ohjeita ja
määräyksiä.
Kari Nurminen

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
0400 442 746
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

Luonto on jälleen näyttänyt voimansa.

Toukokuun 15. - 17. pv suunniteltu SF-Caravan Porkkala ry:n

JÄSENTAPAAMINEN Lautsian kartanolle
Hauholle on PERUTTU poikkeusolojen ja erilaisten rajoitusten takia.
Hallitus

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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SF-CARAVAN

orkkala

SF-CARAVAN PORKKALA Ry

Yhdistyksemme 10-vuotistreffeille ja lippumme naulaus- ja vihkimistilaisuuteen osallistuneita juhlavieraita vuonna 2001.
Myös varuskunnan päällikkö kommodori Heikki Salmela oli kutsuttuna yhdeksi lippumme naulaajista.

Myös Kirkkonummen kunnan johtoa tutustui usein Maanpuolustustreffeihimme. Kuvassa kunnanjohtaja Kaj Gustafsson vaimonsa
kera 1999.

Toimikuntana Matkamökin Naiset ahersivat usean vuoden ajan.
Kuvassa Pirjo, Sirpa ja Anneli

Vuonna 1998 yhdistyksen pikkujoulua vietettiin Jolkbyn
Päiväkodissa. Mukana oli myös yhdistyksemme ulkojäseniä.

Perinteisesti treffit ovat lähes aina päättyneet palkintojen
jakoon ja arpajaisiin. Niin myös vuonna 1999.
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Maanpuolustustreffeillä oli aina ohjelmaa myös lapsille.

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU Ry

SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

www.sfc-riihimaki.net

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2020

Tervehdys Riihimäen
Seudun karavaanarit

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

T

alvi on ollut ilmastollisesti ihmeellinen, viherpiiperot ovat ihmeissään, kun lunta ei vaan näy eikä
kuulu. Leuto sää jaksaa hämmästyttää ja
kummastuttaa, lapset eivät pääse pulkkamäkeen ainakaan täällä pönttövuoren
tunnelin eteläpuolella. Pohjoisessa olisi kuulemma lunta yllin kyllin, kunnon
kevättulvia kuulemma odottavat. Mutta
eiköhän sitä viimeistään parin vuoden
päästä saada taas oikein kunnolla, voidaan
sitten porukalla vaunujemme u-ryhmissä
miettiä, miksei kukaan auraa lumia pois.
Kiinalaiset yleensä kopioivat kaiken hyvän
itselleen, autot, varmaan vaunutkin ja paljon
muutakin mukavaa. Nyt ne ovat keksineet
itse jotain uutta, nimittäin tämän koronaviruksen, kuulemma erittäin inhottava tauti, jos omalle kohdalle sattuu. Toivottavasti
ei satu, yritetään pitää tauti loitolla kaikin
mahdollisin keinoin. Tätä kirjoittaessa saa
samalla miettiä, laitetaanko leirintäalueet
kiinni vai pidetäänkö rajoitetusti käytettävissä. Lallulla ainakin ollaan hyvin eristyksissä, naamaa ei viitsitä verhon raosta
näyttää, jokuhan saattaa vaikka sanalle tulla.
Muistetaan pestä käsiä ahkerasti ja olla köhimättä päin toisia.
Vaunun ja muun omaisuuden vakuutusturvaa tuli tarkalteltua ja päivitettyä erään
yli-innokkaan vakuutusmyyjän toimesta.
Yhtiötä ei tarvinnut vaihtaa tähän
karavaanareitten yhteistyökumppaniin,
omasta yhtiöstä vastatarjousta kysyttäessä hinnat tuntuivat vähän tippuvan. Eli
kannatta kysellä tarjousta siitä omastakin
yhtiöstä, aina saattaa jotakin viilattavaa löytyä. Omavastuuta nostamalla hinta saattaa
tippua useita kymmeniä euroja. Taas saa
turvallisin mielin liikkua ja elää. Muistakaa
pitää kaskot vaunuissa voimassa, koskaan ei
tiedä mitä vahinkoja sattuu, vaikka itse ei
olisikaan syyllinen tai paikalla. Esimerkiksi
puun kaatuminen matkailuajoneuvoa päin,
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vain voimassa olevasta kaskosta voi korvausta saada. Edelleen katsastus pitää olla
voimassa, vakuutusyhtiö voi keksiä tästäkin
jonkin verukkeen korvausten eväämiseen.
Tuli tämäkin vakuutusmyyjältä kysyttyä.
Toimintamme yhteisissä tilaisuuksissa on
viime vuosien aikaan muuttunut lapsiystävälliseen suuntaan, enää ei yhdistys tarjoile
alkoholipitoisia juomia samaan malliin kuin
aikaisemmin on kuulemma ollut tapana.
Ilmaisen viinan bileet ovat loppuneet. Eli
tervetuloa kaikki jäsenet perheineen, rohkeasti mukaan tapahtumiin.
Ohessa on uusi kevätkokouskutsu, lauantaina 13.6 olisi seuraava suunniteltu
ajankohta. Sunnuntaina 14.6 onkin sitten
Lahden liittokokous vuorossa. Toivottavasti maailman tilanne on siihen mennessä
vakiintunut. Seuratkaa yhdistyksen nettisivuilta lallun tilannetta, tätä kirjoittaessa
(22.3) saunominen ja grillimutterin käyttö
on kielletty, sekä kaikki yhteiset tilaisuudet
peruttu toukokuun loppuun asti. Määrä-aikaa saatetaan joutua jatkamaan, yhdistyksen
hallitus toimii liiton ja suomen hallituksen
ohjeiden mukaisesti. Alueella saa olla oireettomana, muistakaa hygienia, nyt viimeistään
jokaisen tulisi alkaa pesemään käsiään esimerkiksi vessareissun jälkeen.
Haluan toivottaa hyvää kevään odotusta
sekä paljon turvallisia kilometrejä kaikille
karavaanareille, toivottavasti tulee taas paljon mukavia muistoja eri alueilta. Moikataan
kun tavataan.
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Tervetuloa
uudet jäsenet
Talvipäivä Lallulla.

34

Talvipäivä lallulla 13.4.2020

■ Lauantaina 14.03 pidettiin
perinteinen talviulkoilupäivä
mukavassa pikkupakkasessa,
tosin navakka tuuli järveltä
päin sai kelin tuntumaan ajoittain jopa viileältä.
Lallutoimikunta oli jälleen
kehittänyt oikein mukavaa
ajanvietettä pikku pelien ja kisailujen muodossa. Pilkille ei
uskaltautunut kukaan, näyttiköhän jää liian heikolta.
Porukkaa oli kohtuullisen
vähän, 38 rohkeaa oli sentään
lähtenyt säätä ja koronaa uhmaamaan. Hernekeitto teki taas

Naisten sarjan voittajat.

Kuka voittikaan.

Miesten sarjan voittajat.

Lasten sarjan voittajat

kauppansa, kattilan pohjia ei
saatu näkymään, vaikka kuinka yritettiin soppaa kitoihimme ahtaa.
Kiitos näistä kuuluu ahkerille talkoolaisille, ilman teitä tämäkään ei olisi ollut mahdollista. Jokelan VPK:n porukan piti
tulla päivittämään meidän alkusammutustaitojamme, mutta koronan takia kaikki tällainen toiminta oli kielletty ylemmältä taholta. Katsotaan josko
kesällä tai viimeistään syksyllä
tämäkin toteutuisi.
Tuppervaarojakin esiteltiin,
taisipa joku jonkin purnukan
ostaakin. Illalla saunomisten
jälkeen saatiin vielä lämpimiä
voileipiä ja grillimakkaraa mahamme täyteen.
Kiitos kaikille mukavasta päivästä ja yhdessä olosta, yritetään syksyllä taas jatkaa yhteistä toimintaa lallulla. Ohessa tyytyväiset palkintojen saajat kuvissa.
Timo Sulin
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Hej på er caravanare!

N

u har vi den så kallade vintern
förbi och väntar på sommaren
och att vi får röra oss normalt.
Någon snö har vi inte fått på hela vintern, endast den 21 mars hade vi några centimeter. Jag hoppas ändå, att
ni haft en bra vinter, varit ute och rört
på er med era vagnar och bilar. Jag
har flera veckoslut varit någonstans,
nu senast på Meri-Caravan i Salo. Ett
fint lägerområde med bra service så
kom ihåg att besöka det när ni har
möjlighet. Det är ett förmånsområde
för oss Väst-nylänningar, rabatt får vi
genom att visa vårt giltiga medlemskort. Ägarna till området är också
Väst-Nylands medlemmar så genom
att campa där understöder ni dessa fliVårmöte.
tiga
personer.
På grund av coronaviruset är vi tvingade att flytta fram vårt vårmöte och
inhibera Påskträffen. Det är regeringen som försöker skydda oss från det
livsfarliga viruset. Det gäller alla sammankomster med flera än 10 personer,
dessutom måste alla som är 70 år och
äldre vara i karantän och inte röra sig
i varuhus med mera. Det här gäller nu
tillsvidare till den 13 april, men blir
troligtvis förlängd. SF-Caravans re-

kommendation är till utgången av maj
månad. SF-Caravan har redan inhiberat Caravan mässan i Åbo samt förbundsmötet som var planerat till slutet
av maj. Nytt datum för förbundsmötet
är den 14 juni och platsen Lahtis skidstadion.
Vi började Caramba säsongen i Rajamäki den 22 februari med vinter caramba i ruskigt höstväder där flera av
våra medlemmar deltog. Sommarsäsongen var planerad att börja vid valborg i Jämijärvi den 2 maj men den
blir flyttad till en senare tidpunkt då
coronaviruset tillåter, samma sak gäller för följande cup som var planerad
till Pargas.
Finska mästerskapet som var planerat att ordnas i Lahtis i samband
med Förbundsmötet och Lahtis föreningens 50 års jubileum ordnas vid en
senare tidpunkt på samma plats.
Nordiska Camping Träffen ordnas i
Kuopio Rauhalahti, 6 - 10.7.2020 om
coronaviruset det tillåter och gränserna är öppna. Det är nu en möjlighet att
åka till Kuopio, anmäl er till träffen.
Därefter går det att göra en rundtur i
hemlandet.
Så har jag också en sådan informa-

Olof Bussman
tion att från maj månad kommer den
nya trafiklagen med ett stort antal nya
trafikmärken och regler, Bland annat
får man dra en lätt släpvagn med en
vikt under 750 kg med en hastighet
om 100 km/h. För husbilar med en
totalvikt på 3500 kg är det tillåtet att
köra enligt begränsningarna på vägen,
för husbil över 3500 kg förblir hastigheten 80 km/h om inte ändringar
görs så att man får köra samma hastigheter som bussarna.
Jag önskar er alla en trevlig vår och
sommar, låt hjulen rulla och sök er till
säkra platser inom landet. Då jag skrev
detta har det säkert kommit nya restriktioner och förbud med eventuellt
resande och annat som hör till detta
mycket tråkiga virus.
Olof

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
abmhelena@gmail.com
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Träffnytt
■ En glad Första Maj till er
alla. Så som situationen ser ut
i hela världen och i vårt land
kan vi inget åt saken, bara att
lyda statsmaktens direktiv, vilket innebär begränsningar för
alla och envar i stuga och koja,
resande med husbil och husvagn. Inskränkningar av det
sociala livet och mycket annat
som hör till fri samvaro i glatt
sällskap. Men så är det nu bara.

Föreningen ordnade en ”vinterträff” på Meri-Caravan i Salo
28.2 -1.3. Ordet Corona hade
alla hört om men ingen kunde nog förstå då att allt skulle
blir så omfattande. Om jag har
uppfattat rätt via sociala medier
så blev träffen lyckad, alla blev
väl mottagna med sol, trots att
hemfärden blev en snöig sådan med dåligt före. Bastu i
rena och fina utrymmen och

hungriga behövde ingen vara
och denna gång var det bingo
som gällde. I framtiden kan
det även tänkas att göra en ny
tripp till Salo. Sen när Nylands
gränsen är öppnad igen!! Tänk
att man skriver så här år 2020!
Meddelade tidigare på höstmötet att jag lovade att sköta
om tidningen nr 1 och 2, detta
år. Nästa gång skall materialet

levereras i medlet på augusti
och då står jag nog inte längre
till förfogande. Har ingen hemdator och materialet till denna
tidning har jag fått sammanställa hos en bekant. Styrelsen
gör säkert ett beslut i saken.
Sköt om er och ha det bra.
Hälsningar
Anne

Borgvik 2016.

Verksamhetsplan för år 2020, behandlats på höstmötet

ÅTERSTÅR ATT SE VAD SOM BLIR FÖRVERKLIGAT DETTA ÅR,
SÅ SOM SITUATIONEN SER UT FÖR TILLFÄLLET
INHIBERAT
Påskträff
(vårmötesträff)
9 - 12.4. Påminne Vårmöte			
Med Körövning på
övre parkeringsplatsen 10.4.
(långfredag) Påminne

11.4.

FÅ SE HUR DET GÅR MED JUNI OCH AUGUSTI TRÄFFARNA ??
Försommarträff
med petanque
12. - 14.6.
Björkudden, Ingå
Forneldsträff
28. - 30.8.
Lagmansstrand
Höstmötesträff
16. - 18.10.
Påminne
Höstmöte
17.10.
Halloween
30.10. - 1.11. platsen ännu öppen
Julfest
28.11.
platsen ännu öppen
Följ med situationen via djungeltelefonen och våra hemsidor samt på facebook
SF-CARAVEN VÄST NYLAND, som i detta nu har över 80 medlemmar.
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Evitskog julfest 2016.

Björdkudden 2018.

Lagmans 2019.
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Hostmöte 2018.

Skatafe 2018.

ACTION

ACTION

ACTION

Rakastu uuteen alkuperäiseen.
Action, muotoilultaan alkuperäisen ikoninen, kevyt ja tyylikäs vaunu aktiivisiin lomiin. Vaunu joka saa aina hymyn huulille, ja tarjoaa tilaa,
mukavuutta ja käytännöllisyyttä. Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.

ASTELLA

ADORA

ALPINA

ALTEA
Jyväskylä
Kokkola.*
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Raisio
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vantaa
Vantaa

#INSPIRING ADVENTURES

Jyväs-Caravan Oy
Kokkolan Vaunupalvelu
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
Caravankeskus Reatalo
J. Rinta-Jouppi Oy
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy
Helsinki Caravan
J. Rinta-Jouppi Oy

AVIVA
0400 214400
040 5158159
017 368 3000
020 788 1310
020 788 1352
020 7881 460
045 128 1128
(06) 420 1800
020 755 9960
(02) 274 9880
0300 472 370
(09) 2525 7500

Adria-jälleenmyyjät
www.jyvascaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.reatalo.net
www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.helsinkicaravan.fi
www.rintajouppi.fi
*vain Adria -vaunut

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

