
Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy   09-2766560  www.helsinkicaravan.�  
• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy    (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 
• Lahti   J. Rinta-Jouppi Oy   020 7881310 www.rintajouppi.� 

• Lappeenranta  J. Rinta-Jouppi Oy     020 7881340 www.rintajouppi.� 
• Turku   Turun Länsi-Vankkurit Oy  (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula   K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.�  
• Vantaa   J. Rinta-Jouppi Oy     (09) 25257500 www.rintajouppi.� 

www.kabe.se/fi

Uusi Kabe liikkuville tai paikallaan pesiville.
Meitä on moneksi ja Kabe sopii kaikille, jotka 
arvostavat laatua, asumistasoa, teknologiaa ja 
design-muotoilua.
Tervetuloa Kabe-kauppiaiden luo. 
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12 Caravan yhdistyksen jäsenlehti   No 4/2018
SFC KUUTOSET+



2HÄMEENLINNA    |    HELSINKI    |    KOTKA    |    KUOPIO    |    LAHTI    |    LAPPEENRANTA    |    SEINÄJOKI    |    TAMPERE    |    VANTAA      |      rintajouppi.fi

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)
puh. 09 2525 7500  /  Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15 

Teemu Jaatinen paikallispäällikkö p. 040 519 0611  /  Hannu Korhonen p. 040 519 0610   /  Kristian Holmström p. 040 519 0613   /  Anton Ylä-Autio p. 040 823 3061  /  

Matkailuautot ja -vaunut  
ympärivuotiseen käyttöön

Rinta-Jouppi Caravanilta

Ylellinen ja käytännöllinen vaunu kaikkiin vuodenaikoihin. 
Suosittu vaunu joka on suunniteltu Pohjoismaiden olosuhteisiin.

– investointi elämänlaatuun BÜrstner Harmony Line
THERMO FLOOR -kaksoispohja ja 

alaslaskettava vuode 

Kabe-matkailuautot 
ja -vaunut ALDE-
nestekeskuslämmityksellä.
Nestekiertoinen lattialämmitys. 
Optimoitu VarioVent-ilmanvaihtojärjestelmä.

Adria Alpina-mallistossa on 
Alde nestekiertoinen lattialämmitys

Adria Plus ja Supreme -mallit ALDE-nestekeskuslämmityksellä.
Nestekiertoinen lattialämmitys, erillisvuoteet tai saarekevuode ja iso takatalli.
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Mestarintie 2, 01730 Vantaa
0300 472 370 • helsinkicaravan.fi

Tervetuloa tekemään 
hyvät kaupat!

Atso Muuronen 
0500 450 735

2019 uutuudet esillä!

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Pekka Sivonen 
050 545 2950

Joni Peltonen 
050 330 0470

HC_Caravan_2018_elokuu_255x180.indd   2 15.8.2018   15.54
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

SF-
CARAVAN

FORSSAN SEUTU
 R

Y.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Puheenjohtaja
Reino Talvitie 040914
0400 122148
reino.talvitie@hotmail.fi

Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen 20251-1
040 7335805
pekkaolehtonen54@gmail.com

Sihteeri/jäsenkirjuri
Matkailu/mat.autoasiamies
Pasi Penttilä 134918
0504397377
pasi.penttila@lounea.fi

Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen 037867
0500 485348
ismo.airaksinen@surffi.net

Jäsen / Hämyedustaja
Jani Tamminen 144961
040 5114180
jani.tamminen@autokeidas.fi

Jäsen / Hämyedustaja
Janne Tamminen 39719
040 8214429
janne.tamminen@mbnet.fi       

Lehtiyhteyshenkilöt
Reino Talvitie , Jani Tamminen

Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

HALLITUS 2018

Syksynlehti maahan ehti, siinäkin soi 
blues. Todellisuudessa se on kylläkin 
harava ja lehtipuhallin.

Näillä sanoilla on hyvä aloittaa ja toi-
vottaa kaikille lukijoille Hyvää syksyä ja 
alkutalvea.

Selasin tuossa viimevuoden Kuutoset 
lehteä ja siinä oli otsikko. Talvi tuli Ma-
jamäkeen 25.10.2017, mutta kesti vain  
3 päivää. (lunta monta senttiä).

Tätä kirjoittaessa 25.10.2018 maisema 
näyttää syksyiseltä, puissa vielä lehtiä  eikä 
lumesta tietoakaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt lähes 
entisellään, pientä liikkumista edes takaisin 
on ollut, mutta hyvältä näyttää.

Alueelle rakennettiin muutama uusi kiin-
teä kausipaikka ja nyt niistä on jo suurin osa 
saanut uudet asukkaat, sekin asia näyttää 
hyvältä.

Alueella järjestettiin ns. siivousviikon-
loppu syyskuun lopulla ja osallistujia oli 
runsain joukoin. Työt tuli tehtyä ja naiset 
laittoivat huikopalaa mukana olleille.

Että KIITOS kaikille osallistujille. Tämä 
jos mikään luo sitä kaivattua ME henkeä.

Eipä silti kyllä alueella on hyvä ilmapiiri, 
että Tervetuloa vaan uudet asukkaat, on 
meillä tilaa.

Ensivuodesta en malta olla kertomatta, 
että perinteisten tapahtumien lisäksi olem-
me suunnitelleet ns. teemaviikonloppuja 
liittyen turvallisuuteen ja harrastuksiin.

Mutta näistä seuraavassa lehdessä, jossa 
on koko vuoden tapahtumat.

Joulu on aika lähellä kun tämä lehti il-
mestyy, siksipä hallitus toivottaa jäsenille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Terv. Reiska  040914

Clas Henrik  
Siiman

s.  26.06.1937
k.  19.09.2018

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Forssan seutu ry

Pysähtyneet vankkurit

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Vuotta 2019!

t. SF-Caravan Forssan Seutu ry

Reino Talvitie
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BOAT YARD

Andy Nyström, 0500 851 585, 
andy.nystrom@hby.fi      

Georg Berger, 0400 445 555, 
georg.berger@hby.fi 

Oy Hanko Boat Yard Ab   
info@hby.fi, 010 5833 760, www.hby.fi

MATKAILUAUTON JA -VAUNUN 
HALLISÄILYTYS HANGOSSA 

Tarjoamme karavaanareille kausisäilytyspaikkoja hallissamme.

• Lämmin hallimme on puhdas ja turvallinen.

• Tarjoamme pesupalvelua, vahausta, akkujen latausta
ym. huolenpitoa tarpeen mukaan.

• Matkailuvaunusi pysyy puhtaana ja kuivana,
eikä jäätyminen tai sammal aiheuta ongelmia.

• Myös maalipinta ja teippaukset pysyvät kirkkaina.

• Voit hakea vaunun tai auton käyttöösi kesken säilytyskauden,
esimerkiksi talviloman ajaksi.

Kysy erikoishintojamme kaudelle 2018–2019!

KULUNVALVONTA •  SPRINKLER  •  VARTIOINTI

 myynti, huolto, korjaukset
 varaosat ja tarvikkeet
 pesut ja vahaukset
 kaasuasennukset
 ilmastointihuollot
 lasinvaihdot ym...

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!
010 321 0161

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ 
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

AIDOT SUOMALAISET 
KÄRRYSAUNAT! 
KATSO SIVUILTAMME! KOTI-MAINEN UUTUUS!

Hämeentie 39, 30100 Forssa | www.forssanvankkuri.f i
PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

AVOINNAMa-Pe: 8:00-17:00Myös sopimuksen mukaan,
vaikka viikonloppuisin.Paas poiketen!

OTAMME
MYYNTIIN!

KAIKENKUNTOISIA 
VAUNUJA JA AUTOJA

Matkailukeskus SOMERO
www.hovimakicamping.fi

Hovimäki camping

Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi 
Puh. 040 757 2132 hovimaki@hotmail.com

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

Hovimäki
Hyvää Joulua  

ja  
Uutta Vuotta!
Toivottaa SFC Kuutoset+ toimikunta

Kiitokset  kuluneen vuoden mainiosta yhteistyöstä.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Puheenjohtaja, Ordförande                           
Lea Gustafsson 18083-0
0400 488 869

Varapuheenjohtaja/
Viceordförande
Anita Wasström 127389-1
anita.wasstrom@gmail.com

Alf Boström 127349-0
040 5206948
alf.bostrom@gmail.com

Sihteeri /rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti           
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning         
Marlene Holmström 4576-1
044 342 3105   
malle.holmstrom@gmail.com

Richard Hyvönen 36481-0
040 809 5737               
rikhyv2009@gmail.com
 
Johtokunnan ulkopuolella
Matkailuasiamies, 
Reseombudsman
Göran Holmström 4576-0
0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com

Tekninen asiamies                                       
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg 81642-0
040 865 2831                     
thsundberg@gmail.com  

Yhdistyksen puhelinnumero 
040 575 9503
Föreningens telefonnummer 
040 575 9503

HALLITUS 2018 / STYRELSE 2018

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra  
nya medlemmar

Tervehdys kaikille
S uuret kiitokset Vuohensaaren syystreffeille 

osallistujille. Samaten kiitos sille pienelle jou-
kolle, joka jaksaa uurastaa niin ohjelman kuin 

ruokatarjoilun parissa. Iloinen treffiväki ja tämä pieni 
järjestäjien joukko tekivät taas ”Oktoberfestistä” erit-
täin onnistuneen. Näin olen kuullut ja uskon siihen.

Yhdistyksen loistavan Liettuan matkan tuliaisina 
toimme hellekesän. Helteisistä kauniista päivistä 
saimme myös nauttia Ähtäriin ja Vaasan saaristoon  
suuntautuneen syysretken, ns Pandamatkan aikana. 
Jo kysellään seuraavan kevään matkasuunnitelmia, 
eiköhän jotain taas keksitä. Olemmehan yhdistyksen 
nimissä tehneet jo 9 Baltian maihin kohdistunutta matkaa 
sekä 8 Suomen matkaa. Näiltä matkoilta löytyy kuvia koti-
sivuiltamme www.sfchankohangoudd.net.

Tulevan talven ohjelmien tarkemmat tiedot löydät tämän 
lehden sivuilta. Helmikuisen Talvijuhlan tarjoilu on vielä 
”mietintämyssyssä”, mutta eiköhän se selviä ennen ilmoit-
tautumispäivää …….

Toivotan kaikille kaunista talvea sekä Hyvää Joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta.

Lea
PS. Hanko Boat Yard muistuttaa, että yhdistyksemme jä-

senillä on erikoishinta matkailuauton ja – vaunun talvisäi-
lytykselle heidän lämpimässä hallissaan.

Hejsan alla
E tt stort tack till alla som tog del i höstträf-

fen i Vuohensaari. Även ett tack till de få 
som orkar knoga så väl med programmet 

som med matserveringen. De glada träffgäster-
na och den lilla gruppen arrangörer gjorde åter 
”Oktoberfesten” mycket lyckad. Så har jag hört 
och jag tror på det.

Vi hämtade med oss från vår strålande resa 
till Litauen en sommar med solgass. Av den het-
tan och vackra dagar fick vi även njuta under 
vår höstresa till Etseri och Vasa skärgård, s.k. 

Pandaresan. Det frågas redan efter nästa vårens 
reseplaner, månne vi inte hittar på något. Vi har ju inom föreningen 
gjort redan 9 resor till de baltiska länderna samt 8 resor i Finland. 
Du finner bilder från dessa resor på våra hemsidor www.sfchanko-
hangoudd.net.

Närmare uppgifter om den kommande vinterns program finner du 
på sidorna av denna tidning. Serveringen för Vinterfesten i februari 
funderar vi ännu skarpt på, men nog blir det klart förrän anmäl-
ningstiden......

Jag önskar er alla en vacker vinter samt God Jul och Gott Nytt År.

Lea
PS. Hanko Boat Yard påminner om, att föreningens medlemmar 

har specialpris för vinterförvaring för husbil och husvagn i deras 
varma hall.

Lea Gustafsson
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Panda-matka 31.8. – 3.9.2018
Panda-resan 31.8. – 3.9.2018

Olimme jo aikaisin keväällä 
päättäneet, heti Ähtärin pandojen 
tultua eläinpuistoon, että Pyry 
ja Lumi on nähtävä.  Meitä oli 7 
vaunukuntaa eli 14 eläkeläistä ja 
mukaan saimme myös 4 lastenlasta.

 ■ Perjantaina osa suunnisti suoraan Vank-
kurimännikön leirintäpaikalle, osa ko-
koontui ensin Humppilan Lasin pysäköin-
tipaikalle ja jatkoi sieltä pienen ruokailu-
tauon jälkeen Vankkurimännikköön Vir-
roille. Viikonlopun aikana alueella oli ”Ve-
netsialaiset” eli kesän päät-
täjäiset, mutta meille järjes-
tyi kuitenkin ”oma alue”. Il-
lalla oli perinteinen terve-
tuliais -, tutustumis-, että 
info-tilaisuus. 

Lauantaina jatkoimme 
aikaisin matkaa Ähtäriin, 
jotta olisimme siellä Pan-
da-talon avautuessa. Li-
put oli hankittu edullises-
ti etukäteen netin kautta, 
joten ei tarvinnut jonot-
taa. Eläinpuistoon odotet-
tiin sinä päivänä n. 1200 kä-
vijää Teollisuusliitosta, jo-
ten meidät neuvottiin kier-
tämään ensin eläinpuiston 
puistokierroksen ja tutustu-
maan karhuihin ja muihin 
metsän eläimiin ennen Pan-
da-talolle siirtymistä. Koska 
ei ollut enää huippukausi, me saimme va-
paasti käydä tutustumassa pandoihin eikä 
meillä ollut mitään aikarajoituksia eikä kel-
loaikoja. Pandat olivat söpöjä ja laiskoja, 
makasivat vain ja söivät Hollannista tuo-
tettua bambua kukin omalla tontillaan.

Ähtäristä jatkoimme matkaa Veljek-
set Keskisen kyläkauppaan ja Onnelaan, 
missä me yövyimme.  Taisimme jokainen 
käydä ”mahtavankokoisessa kyläkaupas-
sa” ja jotain pientä päätyi kassiin. Lapset, 
nuorin kohta 5 vuotta täyttävä ja vanhin 
12 vuotta, saivat aikansa kulumaan kier-
tämällä Onnelaa polkuautoilla. Yöpymi-
seen sisältyi myös mahdollisuus saunoa 
ja löylyt olivat kuulemma hyvät.

Sunnuntaina meillä oli kohteena mm 
Saltkaret niminen näköalatorni Svedje-
hamnin kalasatamassa Vaasan saaristos-
sa. Ajoimme pitkin Suomen pisintä siltaa 
(1045 m) Raippaluotoon. Tummaksi ter-
vattu torni kohoaa 20 m korkeuteen Me-
renkurkun maailmanperintöalueen mo-

Vi hade redan tidigt på våren 
bestämt oss, genast efter det att 
Etseris pandorna hade anlänt till 
djurparken, att vi måste se Pyry och 
Lumi. Vi var 7 ekipage således 14 
pensionärer och med fick vi även 4 
barnbarn.

 ■ På fredagen styrde en del direkt till 
Vankkurimännikkö lägerplats, en del 
samlades först på Humppilas Glas par-
keringsplats och fortsatte efter en liten 
matpaus till Vankkurimännikkö i Vir-

dois. Under veckoslutet fira-
de de ”Venetsianer” således 
sommarens avslutning, men 
det ordnades ändå ”ett eget 
område” åt oss. På kvällen 
hade vi det traditionella väl-
komst-, bekantskaps- samt 
info-tillfället.

På lördagen fortsatte vi ti-
digt på morgonen till Etseri, 
för att vara på plats då Pan-
da-huset öppnar. Biljetterna 
var anskaffade förmånligt 
via nätet på förhand, så vi 
behövde inte köa. Till djur-
parken väntades den dagen 
c 1200 besökare från Teol-
lisuusliitto, så de rådde oss 
att först runda djurparkens 
parkrunda och bekanta oss 
med björnar och andra sko-
gens djur förrän vi skiftade 

oss till Panda-huset. Då det inte var nå-
gon högsäsong mera, fick vi fritt besöka 
pandorna och vi hade ingen tidsbegräns-
ning eller klockslag. Pandorna var söta och 
lata, de bara låg och åt på bambu inhäm-
tat från Holland på varsin tomt.

Från Etseri fortsatte vi resan till Vel-
jekset Keskinens Kyläkauppa och Onne-
la, där vi övernattade. Vi alla besökte nog 
troligen ”den mäktiga bybutiken” och nå-
got smått hamnade i kassen.  Barnen, den 
yngsta som snart skulle fylla 5 år och den 
äldsta 12 år, fick sin tid att gå med att run-
da Onnela med trampbilarna. Övernatt-
ningen inkluderade även bastu och badet 
lär har varit bra.

Söndagens mål var bl a ett utsiktstorn 
med namnet Saltkaret i Svedjehamns fis-
kehamn i Vasa skärgård. Vi körde över 
Finlands längsta bro (1045 m) till Replot. 
Det mörka utsiktstornet i tjära når upp till 
20 m på Kvarkens världsarvets moränryg-
gar. Här beundrade vi magnifika vyer över 

Pyykkilautamoreeniselänteitä�
Tvättbrädesmoränryggar�

Lumi vaiko Pyry?
Lumi eller Pyry?

reeniselänteellä. Täällä ihailimme  upei-
ta maisemia pyykkilautamoreenien muo-
dostamille laajoille kentille, jotka ovat 
todiste viimeisimmän jääkauden mahta-
vasta voimasta Merenkurkussa. Jatkoim-
me matkaa Sundomiin, Stigin ja Gertru-
din isolle pihalle, jonka Stig oli tarjonnut 
meille yöpymispaikaksi. Jätimme ”kotim-
me” pihalle ja jatkoimme kimppakyydil-
lä Söderfjärdeniin, Suomen kauneimpaan 
meteoriittikraatteriin. Siellä näimme elo-
kuvan kraatterin synnystä ja tutustuim-
me Söderfjärdenin kuivatushankkeeseen 
1920-luvulta. Kraatterialtaassa on peltoa 
säteittäin ympyrän muodossa yhteensä 
2300 ha ja latoja oli enimmillään 1940-
1950 luvuilla 3000 kpl. Söderfjärden on 
Natura 2000-alue.

Illalla oli ”pitkä pöytä” ja Stig tarjosi 
meille maistiaisia Sundomin savustetusta 
siiasta, hyvää oli. Lapset saivat energiansa 
purettua jalkapallon parissa.

Maanantaina oli kotiinlähdön aika. Jo-



8

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

kainen päätti itse oman 
reittinsä ja mahdolliset yö-
pymiset.

Matka oli mielestäni hy-
vin onnistunut. Kiitos Stig 
ja Gertrud, että ehdotit-
te meille Ähtäri matkal-
lemme poikkeamista sinne 
teidän seudulle. Opimme 
taas paljon uutta ja mie-
lenkiintoista paikoista, joi-
ta tuskin itse löytäisimme.  

Teksti ja kuvat 
Malle ja Göran 

vida fält av tvättbrädesmoräner, vilka är 
ett bevis på senaste istidens enorma kraft 
i Kvarken. Vi fortsatte vår resa till Sun-
dom, till Stigs och Gertruds stora gård, 
som Stig hade bjudit ut för övernattning 
åt oss. Vi lämnade våra ”hem” på gården 
och fortsatte med samskjuts till Söderfjär-
den, Finlands vackraste meteoritkrater.  
Där såg vi en film om kraterns uppkomst 
och bekantade oss med Söderfjärdens tor-
rläggning på 1920-talet. På kraterområ-
det finns odlingar tillsammans 2300 ha 
strålformigt i cirkelform och lador fanns 
det som mest på 1940-1950-talet 3000 st. 
Söderfjärden är ett Natura 2000-område.

På kvällen hade vi ”lång bord” och Stig 
bjöd oss smakprov på Sundoms rök-
ta sik, smakade ypperligt. Barnen gav 
utlopp åt sin energi med fotboll.

På måndag var det tid för hemfär-
den. Var och en bestämde själv sin 
hemfärds rutt och möjliga övernatt-
ningsställen.

Resan var i mitt tycke mycket 
lyckad. Tack Stig och Gertrud, att 
ni föreslog för vår Etseri resa en avs-
tickare dit till era trakter. Vi lärde oss 
igen mycket nytt och intressant om 
platser, som vi knappas själv skulle 
ha kommit på.

Text och bilderna 
Malle och Göran

Tanssilava muussa käytössä� / Danslavan i annat bruk� Kalakilpailun aamu� / Fisketävlingens morgon�

Meteoriittikraatterin pellot� / Meteoritkraterns åkrar�

”Formula 1” asettuvat lähtöviivalle�
”Formel 1:na” placerar sig på startlinjen�

KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA: / VÅRENS PROGRAM PÅ KLUBBHUSET:
TIISTAITAPAAMISET ovat
HUOM! Helmikuun tiistaitapaaminen on perjantaina 
08.02.2019 klo 19:00 ohjelmana Talvijuhla 
 ja soppatarjoilu.
05.03.2019  klo 19:00 Keskustelemme yhdistyksen ’ 
 mahdollisesta kevät/kesämatkasta.
02.04.2019  klo 19:00 Pelaamme bingoa.

TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är
OBS! Tisdagsträffen i februari är på fredagen 
08.02.2019  kl 19:00, som program Vinterfesten 
 och soppservering.
05.03.2019 kl 19:00 Vi diskuterar föreningens 
 möjliga vår/sommarresa.
02.04.2019 kl 19:00 Vi spelar bingo.
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Lauantai 19.01.2019 
MATKA HELSINGIN MESSUKESKUKSEEN
Tutustumme Matka 2019 messuihin 
sekä Caravan 2019 näyttelyyn.
Lähdemme kokopäiväretkelle linja-autolla 
Hangosta klo 08.00  ja olemme takaisin Hangossa 
n. klo 18.00. Perillä n 5 tuntia omaa aikaa 
tutustua Messukeskuksen tarjontaan. Matkan 
hinta  20 €/henkilö sisältää matkat ja pääsylipun 
Messukeskukseen. Toivomme runsasta osanottoa, 
jotta matka voidaan järjestää. Varattuna on 50 
hengen linja-auto. Sitovat ilmoittautumiset 14.01.19 
mennessä 040 - 575 9503. 

Muista myös kertoa missä nouset linja-autoon:
Lähtö Hangosta
 klo 8.00 Frimanin autotallilta ja linja-auto ajaa:
 Hanko Pohjoinen – Kappelisatamantie 
 – Kalastajankatu – Rivil 
 -  Hangonkyläntie – Esplanaadi
klo 8.15 Rautatieasema – Tori  – Esplanaadi 
 - Santalantie
klo 8.35 Lappohjan hautausmaan pysäkki
klo 9.00 Tammisaari linja-autoasema (
 tarvittaessa)
klo 9.20  Karjaa linja-autoasema (tarvittaessa)
Linja-auton tunnistat SFC-kyltistä.

Lördagen19.01.2019 
RESA TILL HELSINGFORS MÄSSCENTRUM
Vi bekantar oss med Resa 2019 mässan samt 
med Caravan 2019 utställningen. Vi startar på en 
heldagsutfärd med buss från Hangö kl 08.00 och vi 
är tillbaka i Hangö ca. Kl 18.00. Vi har ca. 5 timmar 
egen tid att bekanta oss med Mässcentrets utbud. 
Resans pris 20 €/person inkluderar resorna och 
inträdesbiljetten till Mässcentrum. Vi hoppas på rikligt 
deltagande, så att resan kan genomföras. En buss för 
50 personer har reserverats. Bindande anmälningar 
före 14.01.2019 040-575 9503. 

Glöm inte att berätta var du stiger på bussen: 
Avgång från Hangö
kl 8.00 Frimans garage och bussens rutt är:
 Hangö Norra - Kapellhamnsvägen 
 – Fiskaregatan – Riviln  
 -  Hangöbyvägen - Esplanaden
kl 8.15  Järnvägsstationen – Torget 
 – Esplanaden -  Sandövägen
kl 8.35  Lappvik, gravgårdens busshållplats 
kl 9.00  Ekenäs busstation -  (vid behov)
kl 9.20  Karis busstation  (vid behov)

Bussen känner du från SFC- skylten.

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:n 

TALVIJUHLA
Perjantaina 08.02.2019 klo 19.00 
Tapaamme keittolautasen ääressä. Haluamme saada 
sitovat ilmoittautumiset 04.02.2019 mennessä ettei keitto 
lopu kesken, puh  040–575 9503 Malle Holmström.
Illalliskortti 9,00 € sisältää sopan +  
2 lasia viiniä/1 pullo olutta + arvan. Lapset 4,50 €. 

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:s 

VINTERFEST
Fredagen 08.02.2019 kl 19.00 
Vi träffas vid soppstallriken.  Vi vill få de bindande 
anmälningarna före 04.02.2019, så att soppan inte  
tar slut i mitten, tel. 040-575 9503 Malle Holmström.
Supekort 9,00 € innehåller soppan +  
2 glas vin/1 flaska öl + en lott. Barn 4,50 €.

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 
pidetään sunnuntaina 14.04.2019 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 de14.04.2019 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

Sunnuntaina 14.04.2019  Kerhotalolla tapahtuu:
Kerhotalon ja pihan kunnostustalkoot klo 15:00.  

Omat haravat mukaan. Grilli on kuumana.

Det händer på Klubbhuset 14.04.2019:
Klubbhusets renoverings och gårdens städningstalko  

kl 15:00. Egna krattor med. Grillen är het.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

HALLITUS 2018

Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen     17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3, 
04440 Järvenpää
jari.nurmi1@gmail.com 

Sihteeri
Jäsenrekisterinhoitaja
Riitta Lempiäinen 36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com 

Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen  77129
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
miettinen.sirkka@outlook.com

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

Petri Eloranta  133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi

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

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

Mika Stig  86748
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi

I varajäsen
Arja Sirén  23001
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi

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

SÄÄKSI- 
TOIMIKUNTA

Kotorannantie 45,  
05250 Kiljava  
p. 050 526 4897

Puheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508 441
jari.nurmi1@gmail.com 

Varapuheenjohtaja/sihteeri
Riitta Lempiäinen 36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com 

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

Raimo Kosonen

V uosi 2018 on kalenterin mukaisesti 
kääntynyt urheilutermiä käyttääkseni 
niin sanotusti loppusuoralle. Kaikille 

meille on tullut aika katsoa mitä kaikkea 
sitä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana.

  Yhdistyksemme toiminnassa vuosi on 
ollut useassa mielessä varsin monipuolinen.  
Se on sisältänyt valtavan paljon pyyteetöntä 
talkootyötä alueiden ja yhdistyksen toimin-
nan pyörittämisessä.  Alueilla tehdyt kun-
nostamis- ja ylläpitotehtäviin on käytetty 
lukuisia tunteja. Parhaimmat kiitokset 
kaikille mukana olleille.

Kesäkausi oli molemmilla alueilla erin-
omaisen vilkasta. Osasyynä tähän oli omalta 
osaltaan varmaankin se paljon meitä kaik-
kia puhuttanut vallinnut säätila.  Toisaalta 
uskon alueiden viihtyisyydellä, asioiden 
toimivuudella ja isäntien palvelualttiudella 
olevan erittäin suuren merkityksen. Näistä 
lähtökohdista on hyvä jatkaa eteenpäin.

Alueilla vietettiin vuoden mittaan run-
saasti eri ajankohtiin liittyviä tapahtumia. 
Treffejä vuoden mittaan järjestettiin kolme; 
Sääksin Säpinät, Rantatreffit ja VihtiParkin 
10v juhlatreffit. Kaiken lisäksi, ehkä yksi toi-
minnan kannalta tärkeimmistä asioista, oli 
helmikuussa tapahtunut VihtiPark-alueen 
sopimuksen jatkamisen allekirjoittaminen 
Vantaan kaupungin kanssa.

Paljon positiivisia seikkoja. Toki pari 
asiaa askarruttaa kuitenkin mieltä, itse 
Vankkurihymiö-prosessin kehittäminen 
ja tämän jäsenlehtemme jatkuvuuden 

turvaaminen.
Vankkurihymiö sinänsä on jo osoittanut 

selkeästi olemassaolon oikeutuksen ja tar-
peellisuuden.  Itse prosessin jatkuva kehit-
täminen ei tapahdu ilman siihen pistettäviä 
panoksia.  Meidän tulee aktivoitua tämän 
tiimoilta yhteistoimin, sekä liiton että Hy-
miöalueiden edustajien kesken.

Jäsenlehti kaipaa uusia tekijöitä, tai mah-
dollisesti uusia toimintatapoja.  Emme ole 
tehdyistä yrityksistä huolimatta onnistu-
neet tässä.  Mikäli olet kiinnostunut ja 
tunnet mielenkiintoa lehden tekemiseen, 
niin ota yhteyttä!

  Näissä merkeissä hyvää talven jatkoa ja 
joulun odotusta!

Terveisin Rami 

Sääksissä  
tapahtuu
31.12. Uuden vuoden 
vastaanottamiseen valmistaudutaan 
Kotorannan rantasaunalla, 
avannossa ja takkahuoneessa  
kello 14-18.

Tapahtumatiedot ilmoitustaululla ja 
nettisivuilla www.sfchyvinkaa.net
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Tervetuloa  
uudet jäsenet

Kaisa ja Esko Vuorinen ovat asuntovaunuilleet jo 40 vuotta� Ensimmäiset vuosikymmenet he viettivät kaikki kesälomat Saksassa, Hollannissa ja 
muualla Euroopassa, kaukaisimmillaan Ranskassa ja Italiassa� Vuotuisten vierailuiden aikana monilla leirintäalueilla tultiin tutuiksi sekä isäntien 
että myös toisten vierailijoiden kanssa� Viimeiset 10 vuotta Vuoriset ovat viettäneet paljon vapaa-aikaa Sääksin kausipaikalla� Reissuaminen 
jatkuu yhä, mutta henkilöautolla ja hotellimajoituksessa�

Kaisa ja Esko 
40 vuotta  
asunto- 
vaunuillen

Kuvassa Esko maaliskuussa 
1978 tuliterän italialaisen Rollei 

Alice -merkkisen vaununsa 
edessä� 
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Welhonpesästä elokuussa koekäytössä olleet SUP-laudat herättivät 
innostuksen hankkia Sääksiin omia lautoja ensi kesäksi�

Lämmin ja aurinkoinen sää kokosi runsain määrin hyväntuulisia karavaanareita Sääksin Säpinöille�

SUP-lautailu ja Velhonpesä
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SFC VIHTIPARK
TOIMIKUNTA

vihtipark@luukku.com
Rauhaniementie 391,  
03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625

Puheenjohtaja, 
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig 86748
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi

Varapuheenjohtaja
Timo Punnonen 82119
0400 453 169
tj.punnonen@elisanet.fi

Sihteeri
Sirkka Miettinen 77129
040 524 1416
miettinen.sirkka@outlook.com 

SFC VihtiPark vuoden 2019 näkymät
Syystalkoissa vanhan laiturin purku�

 ■ Vuosi 2018 alkaa olla lopuil-
laan. Kiireisen kesän jälkeen on 
hyvä kääntää katse tulevaan.

SFC VihtiParkissa toteutetaan 
loppuvuoden 2018 ja alkavan 
2019 vuoden aikana useita pro-
jekteja alueen uudistumisen ja 
viihtyvyyden parantamiseksi.

Paikkojen määrää lisätään, te-
kemällä uusia kausipaikkoja sekä 
vieraspaikkoja.

Hajuhaittojen ehkäisemisek-
si, alueen ulko wc kokee muu-
toksen, veden ja viemäröinnin 
osalta. 

Vuoro saunan läheisyyteen on 
suunnitteilla wc tila, saunojien 
tarpeita palvelemaan.

Alueelle lisätään myös kesä-
vesipisteitä.

Kokonaisuutena aluetta pa-
rannellaan erinäisillä toimilla, 
kasvaneen asiakaskunnan viih-
tyvyyttä ja tarpeita ajatellen.

Talkoiden ja tapahtumien 
ajankohdista ilmoitellaan tar-
kemmin yhdistyksen nettisivuil-
la ja alueen ilmoitustaululla. 
www.sfchyvinkaa.net sekä www.
facebook.com/VihtiPark

Mukavaa loppuvuotta kaikil-
le, hyvää joulua ja antoisaa sekä 
tapahtumarikasta vuotta 2019 

T. Vihtipark toimikunta

Uusien paikkojen  
tekeminen on jo aloitettu�
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

HALLITUS 2018
Hummelpärantie 
161, 06200 Porvoo                                                                              
p.040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Puheenjohtaja, 
henkilövastaava, tiedotusvastaava                                                                                                 
Jorma Teittinen 
040 547 8501

Varapuheenjohtaja, SFC-Kuutoset+                                                                                              
Pentti Oksanen  
041 432 4037

Sihteeri, jäsenkirjuri
nuorisovastaava                                                                                                                        
Leena Maho 
044 257 4608

Rahastonhoitaja                                                                                                                     
Kari Salojärvi 
040 736 5761 

Kioskivastaava, toimintatoimikunta                                                                                  
Åsa Stenbäck 
040 840 2974

Aluevastaava                                                                                                                         
Alvar Alatalo 
0400 941 663

Turvavastaava                                                                                                                               
Mauri Savolainen 
0400 456 693

Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
040 554 9305

Tulossa vuodenvaihteen 
risteily tammikuussa 
2019. Aika vielä avoin.

TAPAHTUMAT  2018

Hei kaikille!

S iinä sitten sekin kesä sitten meni. 
Lämmintä riitti, mutta ei sovi vali-
tella. Joku viisas on sanonut, että kes-

kilämpötilat vuositasolle eivät kuitenkaan 
hirveästi heilahtele. Saa nähdä onko talvi 
sitten poikkeuksellisen kylmä.

Menneenä kesänä Skepparsissa on vierai-
ta riittänyt ja se on tietysti hyvä. Tyytyväiset 
vieraat vievät sanaa eteenpäin ja näin mark-
kinoivat kaunista aluettamme tutuilleen. 
Toivokaamme, että saamme ensi kesänäkin 
nauttia iloisista mukavista vieraista. Vierai-
ta on ollut ulkomailtakin asti, eli hyvä sana 
on kantanut kauaksi. Kiitos tyytyväisistä 
vieraista kuuluu tietysti alueisännällemme, 
sekä kaikille kesäisännillemme, jotka ovat 
olleet vastaanottamassa vieraita iloisena. 

Vielä on vuotta jäljellä ja valmistaudum-
me juhla-aikaan. Edessä on joulu ja uusi 
vuosi, molempia juhlia voi myös viettää 
alueellamme Skepparsissa, väkeä alueella 
on vuodet ympäriinsä.

Olen päättämässä puheenjohtajakauttani 
yhdistyksessä. Hivenen haikea mieli, mutta 
kaiken täytyy uudistua ja mennä eteenpäin. 
8 vuotta puheenjohtajana ja muutama vuosi 
hallitustyöskentelyä, riittää yhdelle ihmisel-

Hej på er allesammans!

S å gick den sommaren. Det var varmt, 
men vi ska inte klaga. Någon klok 
person har sagt att medeltemperatu-

rerna för året inte ändå varierar så mycket. 
Få se om vintern nu blir exceptionellt kall.

Under den gångna sommaren har vi haft 
gott om gäster i Skeppars och det är ju gi-
vetvis bra. Nöjda gäster för ordet vidare 
och marknadsför vårt vackra område till 
sina bekanta.

Vi får hoppas att vi även nästa sommar 
får njuta av glada, trevliga gäster. Vi har 
även haft utländska gäster, så vårt goda ryk-
te har spridit sig långt. Tacket för de nöjda 
gästerna går givetvis till vår områdesvärd 
och till alla sommarvärdar, som så glatt har 
tagit emot våra gäster.

Ännu är det lite kvar av det gamla året 
och vi ser fram emot festligheterna jul och 
nyår. Dessa båda kan du fira på vårt område 
Skeppars, där det finns folk året om.

Jag avslutar mitt ordförandeskap i före-
ningen vid årsskiftet.

Det känns en aning vemodigt, men allt 
ska ju förnyas och utvecklas. 8 år som 
ordförande och några i styrelsen får räcka 
för en person. Jag får nu konstatera att ni 
alla har varit alldeles underbara, utan er 
skulle det inte ha blivit något av det hela. 
Tack till styrelsemedlemmar, tack till våra 
medlemmar.

Jag önskar Pentti, som nu tar över, allt 
gott. Jag tror och hoppas att Pena får sam-
ma stöd och hjälp av er, som jag har fått 
njuta av.

Föreningens lillajulfest har igen på begä-
ran ersatts med nyårskryssningen. Det lönar 
sig att komma med i vårt roliga sällskap. 
Vi ses ombord.

Alla medlemmar önskas ett trevligt slut 
på året, God Jul och Gott Nytt År 2019!

Hälsningar, Jorma

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra  
nya medlemmar

Jorma Teittinen

le. Totean tässä, että te kaikki olette olleet 
aivan mahtavia, ilman teitä, hommasta ei 
olisi tullut mitään. Kiitokset hallituskump-
paneille, kiitokset jäsenistöllemme.

Toivotan Pentille, joka nyt ottaa ohjat 
käsiinsä kaikkea hyvää. Uskon ja toivon, 
että Pena saa teiltä kaikilta saman tuen ja 
avun, kun itse sain. 

Yhdistyksen pikkujoulu on korvattu toi-
vomuksesta taas vuodenvaihteen risteilyllä, 
kannattaa lähteä mukaan mukavaan seu-
raan. Nähdään risteilyllä.

Kaikille jäsenille mukavaa loppuvuotta 
Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2019 !

terv Jorma
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Skepparsin alueen talvikausipaikat  
haettavissa syyskuun aikana. 

Hakemuksia saatavana kioskilta.  
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä 

aluevastaavaan Alvar Alataloon  
puh. 0400 941 663 

Talvikausipaikka 325€ +sähkö
Kesäkausipaikka 350€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet:
Kuukausipaketti 150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk    85€ + sähkö
Vuorokausi     15€ + 2€ sähkö minimi
Ajalla 1.10.2018-30.4.2019 alennettu  
leirintämaksu. 12€/vrk sis. valosähkön.

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

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

Lisätietoja 
www.sfc-iu.fi

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

ajankohdasta riippuen. 

SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA ry:n jäsenille!

TULE MUKAAN RISTEILYLLE!
Päiväristeily Tallinnaan, mukaan mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta!

Tapaamme Katajannokan terminaalissa ryhmäselvityksessä 12.01.2019 
klo 9.00 - 9.30, jossa jaetaan matkaliput.

Laiva on Viking XPRS. Laivalla on varattu hyttejä  
matkatavaroiden säilytystä varten.

Bussikuljetus: lähtö Skepparsista klo 7.45 ja  
Porvoon turistipysäkki klo 8.15.  

Paluu illalla n. klo 20.00 samaa reittiä takaisin ( kuljetus sis. hintaan).

Klo 10.30  Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa.  
 Laivalla käytössämme on kokoustila, jossa tarjolla  
 hedelmiä, kahvia/ teetä kahvileivän kera.

Klo 13.00  Viking XPRS saapuu A- terminaaliin.  
 Vapaata aikaa Tallinnassa käyntiin.

Klo 16.15  Pitää olla laivalla takaisin.

Klo 17.00  Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä.
 Buffet ateria varattu ruokajuomineen hanasta.

Klo 19.30  Laiva saapuu Katajannokan terminaaliin. 

Sitovat ilmoittautumiset Åsa Stenbäckille 8.12.2018  
mennessä joko: astenback59@gmail.com tai 040 355 8825.

Lähtijöistä tarvitaan nimi, syntymäaika ja puh.numero.
Hinta aikuiset 50€, lapset 6-11v,15€ ja 12-17v 35€.

Osallistumismaksun voi suorittaa yhdistyksen tilille
FI26 5358 0620 1624 84  
(viestikenttään nimi ja sana risteily)  
tai Skeppars kioskilla.
Osallistujilla on oltava mukana joko  
passi tai kuvallinen henkilökortti. 
Hallitus
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Possutreffit 17.-19.8. Aamu alkoi 
aurinkoisessa tunnelmissa lämpöä 
oli +22. Lippuja oli nostamassa 
Terttu ja Raimo Katela, Taina ja 
Timo Katela sekä Kristiina ja 
Kari Salojärvi. Avajaispuheen piti 
puheenjohtaja Jorma Teittinen.

 ■ Suuren suosion saanut frisbeen heitto-
kilpailu sai myös paljon osallistujia. Ai-
kuisten kilpailun voitti Erkki Holmlund. 
Lapsiakin oli mukana, mutta ne on niin 
nopeita poistumaan paikalta, että nimet 
jäi ottamatta ylös. Palkinnon sai kyllä 
kaikki, joten onnea voittajille ja kaikille 
osallistujille.

Possutreffien mölkkykisa pidettiin tot-
takai. Osallistujia oli runsaasti ja kannus-
tushuudot ja -neuvot tietenkin kuuluivat 
asiaan. Voittajaksi selviytyi Katja Saari-
nen. Onnea voittajalle. 

Treffien pääesiintyjä saapui vaikkakin 
vähän myöhässä, mutta hyvää kannattaa 
aina odottaa. Tarjolla ollut ruoka lisuk-
keineen oli hyvää ja savustettu possu oli 
erittäin maukasta. Kiitos ruoan jakajil-
le ja muutenkin sen onnistumiseen joka 
osa alueella. 

Kauniin ilman siivittämänä pitkiä pöy-
tiä syntyi useampia alueelle. Tunnelma oli 

Voittajan tyylinäyte�

Arpajaisten voittaja Jussi Eskola�

Lipunnosto�

Lasten frisbeen heitto�

Pitkä pöytä kalliolla�

Tapahtumia 
Skepparsissa
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Voittajan tyylinäyte�

Kaivon asennusta kentällä�

Mölkkykisan voittaja Katja Saarinen� Possu lavetilla�

hyvä ja ruoka maistui juomi-
neen hyvin. 

Illalla vietettiin karaoketans-
sit väentuvalla. Siellä oli hyvä 
tunnelma. Iso kiitos vetäjälle 
Jylhän Miialle.

Sunnuntaiaamu alkoi satei-
sena joten siirryttiin sisätiloi-
hin jakamaan arpajaisvoittoja. 
Päävoiton eli matka TV:n voit-
ti Jussi Eskola. Onnea voittajil-
le. Kiitos myös palkintojen lah-
joittajille. Kiitos myös Railille ja 
Åsalle palkintojen arvonnasta.

Elokuun lopulla kävi metsurit 
kaatamassa puita alueella. Nyt 
ne kuivuu kasattuna ulkona.

Isäntäiltaa vietettiin myös vä-
entuvalla. Kiitos Alvarin. Ruo-
katarjoilu oli hyvää. 

Lokakuussa tehtiin 2 kaivoa 
kentälle, jotta saataisiin kevään 
sulamisvedet nopeammin pois. 
Timppa hoiti kaivuutyön kai-
vurilla ja iso joukko avustajia 
oli mukana talkoissa. Kiitos 
porukalle.

Syystalkoot pidettiin vielä lo-
kakuussa ja hyvin oli osallis-
tujia mukana. Kaikki saatiin 
tehtyä. Iso kiitos kahvitukses-
ta ja ruokailusta vastanneille 
henkilöille. 

  
Kuvat ja teksti:  
Pentti Oksanen
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HALLITUS 2018 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Puheenjohtaja, 
edustaja ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä  94210-0
044 3087780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Aulis Ahonen  85978-0
0400 814 503
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi

Sihteeri, edustaja 
lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola  97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi 

Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen  34477-0
050 4152 154
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

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

Keijo Kaukelin 23818-0 
050 5982710
Koikkalantie 66, 03400 Vihti
keijo.kaukelin@kolumbus.fi

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

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

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Leo Kylmä

Nyt täytyis kääntää kaikki kivet ja kai-
vaa esiin jutun juurta.

Tyhjää kumisee pää tällä hetkellä, 
mutta yritetään.

Karkkilan yhdistys järjesti syystreffit 
Vihdin Pääkslahden leirintäalueella 31.8.-
2.9.2018. Treffit onnistuivat hyvin kaikin 
puolin ja osallistujia oli runsaasti.

Samoin Pääkslahden osalta kaikki sujui 
mallikkaasti. Kiitokset leirintäalueen hen-
kilökunnalle ja tietenkin myös yhdistyksen 
PuuhaPeteille.

Karkkilan yhdistys viettää ensi vuonna 
40-vuotis synttäreitä. Juhlatoimikunta on 
perustettu ja sen tehtävänä on suunnitel-
la juhlakokonaisuus yhdessä hallituksen 
kanssa.

Esmy kokoontui Vihtiparkissa 12.9.2018, 
vieraana kokouksessa oli liiton puheenjoh-
taja Olli Rusi. Keskusteluilta oli antoisa ja 
mielenkiintoinen. Rusi kertoi liiton suun-
nitelmista ja valotti meille mitä lähitule-
vaisuus tuo tullessaan. Henkilökohtaisesti 
toivon, että Esmy säilyy jatkossakin ja näin 
pystymme yhdessä vaikuttamaan asioihin, 

mitkä edistävät meidän kaikkien yhteistä 
hyvää. 

Pikkujoulua emme ole suunnitelleet tänä 
vuonna järjestettäväksi. 

”Hiljaa helkkää joululaulu, 
hiljaa tähdet loistaa.
Hiljaa saapuu joulurauha, 
arjen huolet poistaa”
Rauhallista, Lämpöistä ja Tunnelmallista 

Joulun aikaa kaikille ♥

toivottaa  ~ Leo ~ 94210
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Syystreffit 
Vihdin Pääkslahdessa 31.8.-2.9.2018

 ■ Vietimme iloisen alkusyksyn viikon-
lopun syystreffien merkeissä Pääkslah-
den leirintäalueella. 

Treffien järjestelyjä varten saavuim-
me paikalle jo torstaina.

Perjantaina otimme vieraat vastaan, 
paikalle saapui 50 auto/vaunukuntaa, 
kausipaikkalaisetkin osallistuivat ak-
tiivisesti treffeille. 

On kiva olla ottamassa vastaan täl-
laista porukkaa, rento, iloinen mei-
ninki ♥

Kun leiri on pystytetty ja päällim-
mäiset kuulumiset saatu purettua, on 
mukava lähteä saunan leppoisiin löy-
lyihin. Illalla meitä sitten tanssitti To-
nika Duo. 

Lauantaina kisattiin Mölkkytyrnaus. 
Kolme parasta joukkuetta palkittiin:

1. Veijo Vanhala, Reijo Virtanen
2. Maarit Heinonen, Aki Pehkonen
3. Pekka Fjällström, Ami Vahtera 
Sen jälkeen maistuikin lämmittävä 

Hernekeitto.
Vielä jaksettiin pelata; oli Renkaan-

pyöritystä ja lapsille pihalla Muisti-
peliä.

Renkaanpyörityksessä kunnostau-
tuivat:

Miehet: Juha Paasonen 15,64 m
Naiset:  Marianne Valli 11,06 m
Lapset tytöt: Linea Valli 4,28 m
Lapset pojat: Leevi Valli 11,11 m
  
Kiitos kaikille, teitte treffeistäm-

me kunnon karavaanihenkiset treffit!

*  Aino *
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN KERAVA RY 
www.sfckeravaanari.fi

SF-C

KERAVA

HALLITUS 2018
Puheenjohtaja, Esmy-  
ja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen 114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com

Varapuheenjohtaja,  
jäsenasiat ja lehti
Timo Raita
045 160 7447

Alueisäntä
Erkki Stranius 150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com

Alueen rakennusvastaava
Keijo Myllykangas  0400 494 161

Huvitoimikunta
Reijo Matilainen 
Hannu Virtanen
Kaija Salonen
Annikka Rakkolainen

Hallituksen varajäsenet
Tiekunta, Hämy- ja Esmy-edustaja 
Olavi Lahtinen

Varajäsen
Matti Saulo

Kaasun myynti on kaikilla 
hallituksen jäsenillä sekä 
Jari Kettusella

Kangaslammen hinnasto vuodelle 2019 sis. alv:n

Perttu Tiikkainen

 ■ Pidimme vierailijoitten kesken asiakas-
palautteen ja lupasimme kahdelle matkai-
lukunnalle kaksi vuorokautta ilmaiseksi ja 
nyt arvonta on suoritettu.

Voittajat ovat:
Mikko Sjöroos, Hämeenlinna ja Sirpa 

Lehtinen, Huittinen.  Onneksi olkoon ja 
voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yh-
teydessä.

SF-Jäsen hinta Ei SF-Jäsen hinta  
Vuorokausimaksu 18.00 €/vrk 26.00 €/vrk sis. valosähkön
Sarjalippu 6 vrk 90.00 € 130.00 €  voimassa 12 kk
Säilytyspaikat 25.00 €/kk 35.00 € /kk ei oleskeluoikeutta
Kausipaikat edellyttävät SF-jäsenyyden yhdistys 63 kuulumisen
tai erisopimuksella. Vaatii hallituksen hyväksynnän.
Kuukausipaikka 1 kk 120.00 €
Kuukausipaikka 3 kk 210.00 € Ei voimassa 1.6 – 31.8. välillä
Kuukausipaikka 3 kk kesä 275.00 € Ajalle 1.6. – 31.8.2018
Kuukausipaikka 6 kk 295.00 € Ajalle 1.9. – 31.5 tai vuosipaikan 
   hinnan jakaminen kahteen osaan.
Vuosipaikka 12 kk 480.00 €
Kausipaikan hintaan lisätään 
sähkö mittarin mukaan  0,30 €/kWh 
ilman mittari kesällä  5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk

Sähkön hinnat 
Valosähkö kuuluu kesällä hintaan
Mittarilla 0.30 € /kWh
Ilman mittaria  5 € /vrk
Lämmityssähkö ei mittaria  8.50 € / vrk
Lohkolämmitin 3.00 € / 1 tunti

Muut maksut
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo 23.00 €
Tilaussauna 50 min 20 €, ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron.
Kärrysaunan hinta on 50 min ja 15 euroa, omatoimi lämmitys.

Alueisäntä  Erkki Stranius  044 292 2231
Puheenjohtaja Perttu Tiikkainen 040 148 3757

Pankkiyhteys  Nooa Säästöpankki Oy IBAN FI44 4405 0010 3888 69

Moi kaikille
T alvi tulee pikkuhiljaa myös Kangas-

lammelle. Syyskokous on takanapäin 
ja sitä myöten asiat hoidossa.

Yhdistyksemme jäsenet luottavat edelleen 
ja näin ollen minä jatkan puheenjohtajana 
seuraavat kaksi vuotta. Suuret kiitokset po-
rukalle luottamuksesta.  Hallitus ei paljoa 
muuttunut ainoastaan yksi henkilö vaihtui. 

Toivotan Raijan tervetulleeksi halli-
tukseen ja esitän Harrille ison kiitoksen 
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä 
sekä hallituksen tukemisesta omalla isolla 
työpanoksella. 

Vaunualueemme laajennushanke etenee 
pikkuhiljaa. Kaapelit ym. tarvikkeet on 
hommattu ja näin kaapelointityö pääsee 
käyntiin. Pienenä lisähankkeena päätimme 
leventää alueelle tulevaa tietä ja ennen kaik-
kea viimeistä ahdasta risteystä. Levennyk-
sen myötä ei isoillakaan matkailuautoilla 
ole vaikeuksia tulla alueellemme. 

Kesä 2018 oli Kangaslammelle ensimmäi-
nen kesä yleisenä alueena. Saimme paljon 
hyvää palautetta vierailta. Vierailijoiden 
määrä kasvoi vuodesta 2017 yli 300% mikä 
oli pienoinen yllätys, mutta mukava yllätys. 
Vaikka turistit ovat löytäneen alueemme ei 

meillä ole edelleenkään tarvetta isäntävel-
voitteeseen, koska homma pyörii kausipaik-
kalaisten voimin talkoo periaatteella hyvin.

Syyskokouksessa sovimme pienistä, mut-
ta hyvin maltillisista hinnan korotuksista 
mitkä olivat hyvin perusteltuja kasvaneilla 
kuluilla. 

Talvikaudella meillä ei ole isäntäpäivys-
tystä varsinaisesti, mutta päivystys hoide-
taan puhelimitse ja aika harvoin on tilanne, 
että alueella ei olisi ketään. Tulevan talven 
suurimmat tapahtumat ovat meillä täällä 
pikkujoulut ja uudenvuoden vastaanotto. 

Syysterveisin 
Per ttu Tiikkainen SF-C Kerava Ry.  

 

Hannu Have 
E

s
k

m
a

n



21

SIHTEERIN PALSTA

 ■ On kaksi vuotta kulunut siitä kun 
minut valittiin ja on aika antaa uusille 
tuulille tilaa. Kiitoksia SF-Caravan Ke-
ravalle, Kuutoset+ lehdentoimitukselle 
sekä kaikille joiden kanssa olen ollut te-
kemisissä näiden kahden vuoden aika-
na. En malta olla kertaamatta syksyn ja 
kesän tapahtumia. Teetimme asiakas-
palaute kyselyn vieraille, palautettuja 
kyselylomakkeita saimme 39 kpl ja nii-
den tulos oli loistava. Isännäntoiminta 
100 % ja siivous lähes samaa luokkaa 

98 %, alueesta tykättiin ja sen rauhalli-
suudesta ja siitä ettei se ole liian suuri. 
Yksi miinus oli palautteissa ja se oli että 
roskakatoksen astiat ottavat vieraat vas-
taan kun nousevat mäelle, viikon pääs-
tä tuokin asia oli korjattu. Uusi alue on 
nyt päässyt vauhtiin ja uskon sen val-
mistuvan ennen vuodenvaihdetta, osa 
paikoista on jo varattu  uusille vuosi/
kausipaikkalaisille. ja myös että saim-
me muokattua entisestä sihteerin tilas-
ta majoituksen 4 – 6 hengelle. En kiu-

saa teitä pitkillä kirjoituksilla ja ajatuk-
silla vaan tässä lehdessä on meidän alu-
een uudet hinnat, ensikesän tapahtuma 
kalenteri ja mahdollisesti uusi hallitus. 
Kesällä kävijöitten kesken arvottiin kaksi 
viikonloppu olemista ja nimet löytyvät 
täältä. Toivotan onnea uudelle hallituk-
selle ja kaikille kausi/vuosipaikkalaisil-
le että olette jaksaneet raataa ja jaksatte 
raataa alueen eteen, onnea.

Harri Stenberg

Treffeillä on sovittu seuraavat artistit  
Sani Hillo esiintyy toukokuussa, 
Juhannuksena esiintyy Lahti & Karjalainen, 
Hannu Have Eskman elokuussa, 

Vuoden 2019 treffi- ja tapahtuma-aikataulu
Kevättreffit  17.5 – 19.5.2019
Juhannustapahtuma  20.6. – 23.6.2019

Hämyjen karaoken loppukilpailu  16.8. – 18.8.2019
Elotreffit  23.8. – 25.8.2019

Sani H
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Täyden palvelun Caravan-talo

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

Pansiontie 6, 20200 Turku
Puh. (02) 2749 880
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Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

www.carpojat.fi

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.
Erityisosaaminen mm. Fiat, Toyota, Hyundai, Alfa Romeo.
Takuunalaisten autojen huollot, määräaikaishuollot.
Ajoneuvojen ilmastointihuollot ja -korjaukset.
Asuntoautot.

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

Täyden palvelun mopoautotalo
Chatenet, Casalini mopoautot sekä 

uuden karheat käytetyt

TUUSULAN
MOPOAUTOT OY

Sulantie 17, 04300 Tuusula (Hyrylä)
050 370 6424 info@mopoautotalo.fi 

www.mopoautotalo.fi

Huollot • Korjaukset • Kolarikorjaukset • Varaosat  
Kaikkiin merkkeihin saman katon alta.

Löydät meiltä uudet  -mopoautot sekä  
laadukkaat vaihtoautot 3kk:n käyttötakuulla.

OSTETAAN MYÖS ASUNTOVAUNUJA JA -AUTOJA

TÄYDEN PALVELUN MOPOAUTOTALO!

H
H
H
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www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

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

SFC jäsenetuliike

l  Matkailuvaunujen vuokraus
l  Vaunujen varaosat ja  
 lisätarvikkeet kaikkiin  
 merkkeihin

  

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

Autot & vaunut

Solifer 500, leveä -90
Primus keskuslämmitys vaunu.  
Todella siisti yksilö.
Pituus: 6,16 m
Leveys: 2,24 m
Kokonaismassa: 960 kg
Omamassa: 800 kg
Vuodepaikkoja: 5

2 950 € 
Olet sydämellisesti  
tervetullut  
Kipparimaailmaan!

Eura Mobil Ducato 2,5 TD -96
Huippusiisti hyvillä varusteilla  
oleva Euramobil
Aj. 148 000 km
Pituus: 4,66 m
Leveys: 2,28 m
Kokonaismassa: 3 200 kg
Vuodepaikkoja: 5
Henkilömäärä: 5

11 500€

KOKENUT

&  
KATTAVA

 
&

Tule tutustumaan!

WWW.KKKIVINEN.FI
 

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 533 3619

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

NELIÖKUJA 5, TUUSULA

NYT ON PARAS AIKA
tilata uusi vaunu tai auto ensi kevääksi!

Huippuedulliset XGO -matkailuautot

Loput 2018-esittelyajoneuvot

ULOSHEITTO- 
HINNOIN!
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Knaus SPORT 
Silver Selection
kampanjavarusteilla!

• AL-KO-AAA premium jarru
• Nokkapyörä, jossa integroitu aisapainon 
näyttö
• Vahvistetut tukijalat
• 17” alumiinivanteet
• Kokonaispainon nosto
• Sivuseinissä valkoinen sileä pelti
• Harmaavesisäiliö 25ltr pyörillä
• COZY HOME -paketti
• Tunnelmavalaistus ja keittiön 
takaseinäverhous työtason materiaalilla
• Pistorasiat Plus -paketti

KNAUS SPORT SILVER SELECTION kampanjavarusteet:
• Ulkopistorasia (sähkö + TV)
• TV-teline
• Hyönteisverkko-ovi
• Ulko-ovi Knaus Style Plus
• Heki II-kattoikkuna
• Palovaroitin
• Verhoilu ja erikoisteippaukset “Silver Selection”
• Lisävalaistus keittiössä
• Lattialämmitys
• Lämmittimen sähkövastus Truma Ultraheat
• Vetoaisan kate
• Suihkusetti kylpyhuoneeseen

ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi

NUMMELA

Säästä jopa7.364€
Pohjaratkaisut: 15
Kokonaispaino: 1.300 - 2.000 kg
Pituus: 828-1.174 cm
Hinta alk. 20.900€
Mallit nähtävillä myymälöissämme



28

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Puheenjohtaja/Nettivastaava 
Juhani Virtanen 127132-0 
040 198 9508 
juhani@virtanen.biz  

Varapuheenjohtaja/ 
Matkailuautovastaava 
Tapio Varjokunnas 30150-0 
050 358 1525 
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi 
 
Sihteeri  
Anne Seiluri 133181-0 
0400 462 949 
anne.seiluri@gmail.com

Matkailuasiamies/kotimaa 
Nettivastaava 
Tuomo Virtanen 50235-0 
040 764 8948 
tumppi65@gmail.com 

Matkailuasiamies/ulkomaat 
Tero Ojala  132796-0 
040 747 2969 
tero.ojala@pp.inet.fi

Jäsenkirjuri/Lehtivastaava 
Pentti Virtanen 01560-0 
050 385 5115 
pjv.virtanen@gmail.com

Jäsen
Kari Köngäs  39058-0 
0400 415 424 
kari.kongas@live.com 

HALLITUKSEEN KUULUMATON
Taloudenhoitaja   
Riitta Lindfors  10802-0 
040 719 5270 
riitta.lindfors@gmail.com

HALLITUKSEN KOKOUKSET  
JA YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
pidetään osoitteessa: 
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää 
alkaen klo 18.00 seuraavasti:
seuraavat hallituksen kokoukset   
12.12.2018, 16.01.2019, 13.02.2019
13.03.2019, 10.04.2019, 15.05.2019

Yhdistyksen kevätkokous
15.05.2019 klo 19.00

HALLITUS 2018

Tervetuloa 
yhdistykseemme 

liittyneet  
uudet jäsenet

Juhani Virtanen

Sydänlammen  
alueelle investoidaan

Juhlat on juhlittu ja yhdistyksemme on 
nyt virallisesti neljäkymmentä vuoti-
as. Juhlista lisää seuraavassa kuutosten 

numerossa.
Olemme saaneet Sydänlammen saneera-

usta varten rahoituksen kuntoon ja lammen 
osalta työt ovat jo käynnistyneet.

Päärakennuksen öljylämmitys tullaan 
muuttamaan ympäristöystävälliseen maa-
lämpöön, sekä vesijohdot uusitaan. Näil-
täkin osin urakoitsija on valittu ja työt on 
aloitettu.

Lampi ruopataan, laitetaan pohjalle 
kangas, sekä soraa. Lisäksi laiturin oikeal-
le puolelle rajataan hienohiekkainen lasten 
uimaranta.

Lammen kunnostamisen uimakelpoiseksi 
lapsille, uskomme lisäävän alueen käyttöä 
ensi kesänä. Lapsille soveltuvan rannan 
puuttuminen on ollut suuri puute, joka 
nyt korjaantuu.

Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin mm. 
alueen laittamisella talvikuntoon.

Tammikuussa teemme tänäkin vuonna 

yhteisretken Helsingin Caravan-messuille 
linja-autolla.

Kyytiin pääsee reitiltä: Kellokoski-Järven-
pää-Kerava-Hyrylä. Paluumatkan pysäkit 
ovat päinvastaisessa järjestyksessä. Hinta 
on jälleen saatu niinkin edulliseksi, kuin 
10 €/henkilö.  Hinta sisältää messulipun.

Samalla sisäänpääsyllä pääsee tutustu-
maan samanaikaisesti oleviin Matkames-
suihin.

Kevään muista tapahtumista löydät tietoa 
nettisivuiltamme tammikuun alkupuolella.

Ei muuta kuin ilmoittautumaan mes-
sumatkalle. Mukaan sopii viisikymmentä 
ensiksi ilmoittautunutta.

Toivotan kaikille hyvää ja rauhallista 
joulun odotusta.

Teemme yhteismatkan linja-autolla

Helsingin CARAVAN – MESSUILLE
lauantaina 19.01.2019 (myös matka-messut)

Kuljetus tilausbussilla messuille. Menopaluu 10€/hlö. Messulippu 
sisältyy hintaan. Mukaan sopii 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoita myös montako henkeä ja mistä nousette autoon. 

Ilmoittautumiset P.Virtanen puh. 050 385 5115 tai sähköpostilla
pjv.virtanen@gmail.com  viimeistään ti 08.01.2019

Linja-autoon pääsee seuraavilta pysäkeiltä Kellokoski:  
PS-bussin talli 8.15, Sheriffin kohdalta 8.20 Jokelantien risteys 8.25,  

Järvenpää: Wärtsilänkatu 8.30,
Linja-auto asema 8.40, Hesburger 8.45, City-market 8.47,  

Sipoontien risteys 8.50,
Kerava: Kalevan kukkakioski 9.05  Rautatieasema 9.10,  

Hyrylä: Linja-auto asema 9.15, Messukeskuksesta paluu 15.00 
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Kesäkauden päättäjäiset 
Sydänlammella

ENSI KEVÄÄN TOIMINTAKALENTERI NETTI-SIVUILLAMME TAMMIKUUN ALUSSA

Piha-alueen suurimman roskaajan kaataminen vähentää ensi syksyn haravointia

Lauantaina Kari ennätti vielä ukkojen kanssa 
klapien tekoon�

Paula ja Paulan säkki, kyllä lehdet 
lähtivät joutuisasti�

 ■ Kesäkauden päättäjäisia vietettiin Sy-
dänlammella 19.-21.10.2018 osittain kun-
nostustalkoiden merkeissä, osan porukas-
ta tullessa paikalle jo torstaina. Varsinai-
sena talkoopäivänä lauantaina sää suosi 
aurinkoisena.

 Aikaan saatiinkin melkoisesti. Keskus-
alueella oleva valtava kolmihaarainen vaah-
tera oltiin todettu keskeltä lahoksi ja säh-
kölinjoja uhkaaviksi. Karin johdolla puu 
kaadettiin, pätkittiin ja kuljetettiin klapien 
tekopaikalle. Oksat vietiin polttopaikalle 
johon olikin kerääntynyt jo aikaisemmin 
viisi isoa kasaa poltettavaa.Eija ja Aki hoi-
telivat pyromaanin tehtäviä pari päivää ja 
kaikki tuli poltettua.Esko moottoripuhal-
timella ja muu porukka haravoiden saa-
tiin tipahdelleet lehdetkin koko alueelta 
kompostiin.

Perjantai-iltana saunottiin hiet pois pe-

rusteellisesti. Lauantaina jatkettiin hom-
mia heti aamusta. 

Puoleltapäivin Martta sai valmiiksi tal-
koo sopan jota syötiin nälkäisinä  koko 
porukalla. Olipa hyvää makkarasoppaa.

Iltapäivällä päästiinkin biljardin pariin. 
Toiset osallistuen turnaukseen ja toiset 
kannustusjoukkoihin.

Tiukkojen otteluiden jälkeen saatiin tur-
nauksen paremmuusjärjestykseksi:

1. Paula Laakso
2. Esko Peiponen
3. Pentti Virtanen
4. Senni  Peiponen
Lauantai saunojen jälkeen oltiin valmiit 

osallistumaan iltakahvitilaisuuteen ja pal-
kintojen jakoon sekä arpajaisten arvontaan.

Arpajaisten pääpalkintona olleen tela-
kallisen kelloradion onnellinen voittaja 
oli Eija Pehkonen

Lampikin saatiin pumpattua 
lähes tyhjäksi ruoppausta varten
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

Puheenjohtaja 
Esko Haanpää 4198-0 
0400 179 789 
haanpaaenator@gmail.com  

Jäsen 
Riitta Lindfors 10802-0 
040 719 5270 
riitta.lindfors@gmail.com

Marjatta Lindström 12045-1 
050 321 9662 
marjatta.lindstrom@elisanet.fi
 
Pekka Leinimaa 12045-0 
050 337 4744 
pekka.leinimaa@elisanet.fi

Hannu Mikkonen 148969-0 
044 201 4008 
hanski1300@gmail.com

Hallituksen edustaja  
(läsnäolo- ja puheoikeus) 
Juhani Virtanen  127132-0 
040 198 9508 
juhani@virtanen.biz

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 SF-

Caravan ry:n jäsenyhdistysten 
jäsenille. Alueella on 
isäntäpäivystys 15.05 alkaen 
15.08 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 pihalle:

 N 60° 43’ 3.233’’
 E 17° 19’ 3.124’’

Ajo-ohje Sydänlammelle
Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä 
Riihimäen kohdalle. josta liittymästä 
käännytään LOPELLE. Lopen kohdalla 
jatketaan edelleen kohti Forssaa.

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 vieres-
sä olevaa latoa. Risteyksessä on kyltti 
HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on ollut 

jo hieman aikaisemmin kyltti Hyrsyn-
kulma 6, mutta älä käänny vielä siitä.)

Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin aja 
kunnes tulet T-risteykseen, käänny va-
semmalle. Jonkun matkaa ajettuasi tu-
lee toinen T-risteys/mutka josta kään-
nyt oikelle Laurilantielle. (Risteyksessä 
on pieni punainen koppi, tähän men-
nessä olet ajanut kymppitieltä noin 3,9 
km.) Tästä etenet noin 700m ja käännyt 
vasemmalle.

Tämän jälkeen ajettuasi mutkitellen 
noin 800m ja mm. ajettuasi aivan yh-
den  pihapiirin läpi, kohteesi on tien 
oikealla puolella.

Katso Sydänlammen hinnasto 
yhdistyksen nettisivuilta 
www.sfckeskiuusimaa.fi

Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!

SYDÄNLAMMEN ALUE-
TOIMIKUNTA 2018 Sydänlammen saneeraustyöt

Matkailuajoneuvon renkaista
 ■ Liikuitpa sitten matkailuvaunulla tai 

-autolla kannattaa renkaiden kuntoa tark-
kailla jatkuvasti.

Ei riitä ainoastaan kulutuspinnan tark-
kailu, vaan renkaiden ikä vaikuttaa niiden 
kestävyyteen hyvin ratkaisevasti. Renkaissa 
oleva  valmistuspäiväys kannattaa tarkis-
taa uudenkin vaunun renkaista.

Kuvassa olevat räjähtäneet kumit ovat 
ovat reilun neljä vuotta käytössä olleesta 
uutena ostetusta vaunusta. Vaunua oli ve-
detty hyvin vähän.

 ■ Sydänlammen ruoppaus ja kunnostus-
työt  on aloitettu ja lehden ilmestyessä jo 
lähes tehty. 

Päärakennuksen maalämpöön siirtymi-
sen osalta lämpökaivon poraukset myös 
on varmaankin saatu jo suoritettua.

Sisäpuoliset muut lämmitykseen ja ve-
sijohtojen uusimiseen liittyvät työt hait-
taavat rakennuksen käyttöä pidempään 
talven aikana.

Etenkin keittiön käyttö ajoittain vai-

keutuu.
Alue on avoinna kausipaikkalaisille nor-

maalisti.
Kuten alueoppaassa olemme ilmoitta-

neet alue on satunnaisille kävijöille avoin-
na tänä talvena vain sopimuksen  mukaan. 
Aikoessasi alueelle tulee Sinun ottaa yh-
teyttä esim. puheenjohtajaamme tai alue-
toimikunnan jäseniin niin saat tietoa sen 
hetkisistä haitoista.



360°-KUVAT KAIKISTA MALLISTOISTA
ADRIA.FI

Uudet upeat Adriat 
vm 2019.

TWIN

ALPINA CORAL

Adria – minne sinä matkustaisit? 
Adrian suurimmat uutuudet mallivuodelle 2019 ovat uudet retkiautot – nyt myös Twinissä kolme hienoa sarjaa: Axess, Plus ja malliston huippuna ainutlaatuinen 
Supreme. Coral (puoli-integroitu) - ja Matrix (cross-over) -tuotesarjat ovat saaneet uuden Nordkapp-erikoismalliston. Nordkapp-mallistot on edullisia, erinomai-
sesti varusteltuja ALDE-autoja, joita valmistetaan rajoitettu määrä. Vaunuissa on mielenkiintoisia uutuusmalleja, kuten mm. kaksiovinen Adora 673 PK ja uusi 
etukeittiömalli lapsiperheiden ympärivuotiseen käyttöön, Alpina 753 HK. 

Adria-jälleenmyyjät 
 Jyväskylä	 Jyväs-Caravan	Oy	 0400	214400	 www.jyvascaravan.fi
 Kokkola* Kokkolan	Vaunupalvelu	 040	5158159	 www.vaunupalvelu.fi
 Kotka	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 040	7120491	 www.rinta-jouppi.fi
 Kuopio	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 017	368	3000	 www.rintajouppi.fi
 Lahti	 J.	Rinta-Jouppi	Oy			 020	788	1310		 www.rintajouppi.fi	
 Lappeenranta	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 020	788	1352	 www.rintajouppi.fi	
 Rovaniemi Caravankeskus Reatalo 045 128 1128 www.reatalo.net 
 Seinäjoki	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 (06)	420	1800	 www.rintajouppi.fi		
 Tampere	 Caravan	Erälaukko	Oy	 020	755	9960	 www.eralaukko.fi		
 Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com 
 Vantaa			 Helsinki	Caravan				 (09)	2766	560			 www.helsinkicaravan.fi
 Vantaa	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 (09)	2525	7500	 www.rintajouppi.fi

*vain Adria -vaunut

Adria_Kuutoset4_2018_210x297.indd   1 29.10.2018   9.16
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HALLITUS 2018 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net

Puheenjohtaja
Petri Hartman  114150
050 353 3202
Rantaharju 8 B 25, 02230 Espoo
petri.hartman@gmail.com

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

Sihteeri
Olavi Savolainen  90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com

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

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

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren 43634
040 567 2990
Jahtilähteenkatu 5 A 29,  
20320 Turku
salmelundgren@gmail.com

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

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä  21654 
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450  Siivikkala  
erja.ojanpera@suomi24.fi 

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen 34085
0400 481 350
Karantie 150, 11120 Riihimäki
heikki.jo.leinonen@iki.fi

V uosi caravan elämää alkaa olemaan 
takanapäin. Enää on jäljellä yhdistyk-
sen pikkujoulut Vilppulassa, jonka 

jälkeen kausi onkin taas kerran paketissa. 
Välillä tuntuu, että vuodet menevät niin 
nopeasti, ettei oikein huomaakaan. En tie-
dä koetko lukijani samoin?! Vai onko se 
niin, että kun ikää tulee lisää niin vuodet 
vain alkavat kulkemaan nopeammin. No 
samaa vauhtia ne taitavat mennä, mutta 
tunne on eri!

Kuluvan vuoden tapahtumakalenteri on 
noudattanut aikaisempien vuosien hyväksi 
koettua rytmitystä. Maaliskuun lapin reis-
su, kauden avaus ja vuosikokous keväällä, 
jonka jälkeen treffien osalta keskikesä rau-
hoitetaan. Syksyllä sitten on vilkkaanpaa 
erilaisten hengellisten päivien, syysretken, 
kauden päättäjäisten ja pikkujoulujen ta-
pahtumien täyttäessä kalenterimme. Olem-
me hallituksessa tulleet siihen tulokseen, 
että nykyinen määrä tapahtumia on juuri 
sopivasti yhdistyksellemme. Tällä määrällä 
saamme järjestelyt hoidettua ja osallistu-
jatkaan eivät kyllästy. Treffien sisältökin 
on löytänyt tietyn ohjelmarungon, mistä 
pyrimme pitämään kiinni. On aamunava-
ukset, musiikilliset iltaohjelmat ja yleensä 
mukaan mahtuu vielä raamattutuntikin 
lauantaille. Itsestään selvyytenä on saunat, 
makkaran paistot ja muut yhdessäolot. Täl-
laisella kausiohjelmalla olemme nyt muuta-
man vuoden menneet eteenpäin ja palaute 
jäsenistöltä on ollut hyvää. Osallistujien 
määrä treffeille on lisääntynyt samalla 
kun koko yhdistyksen jäsenmääräkin on 
noussut. Tästä olemme olleet ilahtuneita ja 
saaneet rohkeutta jatkaa eteenpäin nyt va-
litulla linjalla. Kaikkein paras palaute tulee 
silloin, kun joku ensikertaa tulee mukaan ja 
kokee, että juuri tällaista on etsinyt. Tulee 
siunattu olo ja kiitollisuus Taivaan Isälle 
tästä yhdistyksestä. Tulemme eri seurakun-
nista, teemme matkaa yhdessä ja koemme 
olevamme yhtä suurta perhettä…. 

Ensivuoden kalenteri pyritään saamaan 
viimevuoden tapaan jo ensimmäiseen Kuu-
toset lehteen. Suunnittelu on jo aloitettu, 
mutta niin kuin edellä kerroin kalenterin 
runko tulee noudattamaan aikaisenpien 
vuosien rytmitystä. Jotain uuttakin voi olla 
luvassa, mutta siitä sitten kun suunnitelmat 
tarkentuvat.

Yhdistyksen jäsenmäärä on siis edelleen 
noussut ja 500 lähestyy. Jäsenmäärä ei ole 
itse tarkoitus, mutta kasvu kertoo kuitenkin 
siitä, että moninaisessa caravan yhteisös-
sä on meillekin tilaus. Talous on edelleen 
vankalla pohjalla ja mitään muutoksia tai 
rajoitteita se ei aiheuta tulevaan vuoteeen. 
Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin 
jäsentuloista. Tämän lisäksi tulopuolella 
on arpajais- ja satunnaiset treffituotot. 

Nyt tahdon kiittää kaikkia vuodesta 2018 
ja toivottaa kaikille oikein rauhaisaa Joulun 
odotusta ja siunattua Uutta vuotta 2019.

-petri-

Petri Hartman

Kiitokset!
Kiitokset kaikille  
kaudesta 2018.
Rauhaisaa Joulun
odotusta ja siunattua
vuotta 2019
 Hallitus

Tervetuloa  
uudet jäsenet

008953-0 Auranen Arto
164199-0 Kaarniemi Risto
163955-0 Laakso Kaj
164159-0 Larsen-Halmela Solveig
063799-0 Saikkonen Jyrki
153655-0 Salminen Jarmo
128372-0 Terho Tuomo
022092-0 Uski Raimo 
164042-0 Väliverronen Matti

Ei kääntää voi
kelloja taaksepäin,
menneisiin vuosiin
tai aikoihin uusiin.

On kukin saanut vuorollaan,
oman aikansa ulottuvuuden.
Kuka milloinkin syntyy,
on salaisuus suuri.

Sukupolvien tuoma mahdollisuus,
ja jokaisen eväät on ennalta saatu.

Ne joilla on pitänyt elää,
vaikka enkeli olisit tahtonut olla
tai syntyä ruumiiseen uuteen,
se sallittu ei ole kenellekään.
Kun on kulkumme täällä
kädessä suuren
Luojamme Vapahtajamme.
 SFC 70855
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MUISTATHAN!
30.11.-02.12.  

PIKKUJOULUT 
Evankelistakoti

Tervetuloa!

Jotoksella Ruunaan kosken maisemissa�

Tauko Airovirran tulipaikalla�Lettukestit 
Oronmyllyllä�
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net

 ■ Adventin kynttilät ja lasten kalenterit muistuttavat jälleen 
siitä, että pian on aika koristella kodit ja vaunut suurta juhlaa 
varten! Toki kaupat ovat aloittaneet jo aikaisemmin esitte-
lemällä tarjouksiaan tuttujen joululaulujen soidessa tunnel-
man kohottajina! Yksi monille rakkaimmista alkaa sanoin; 
”Taas kaikki kauniit muistot, mun tulee mielehen…!” Toki 
ihmiselo ei koskaan rakennu ainoastaan kauniista muistoista, 
vaan siihen sisältyy myös ne pettymysten ja murheen päivät, 
jotka tahtoisimme unohtaa. Markettien tavoin, myös kirkois-
sa näkyy runsaammin liikettä, kun väki saapuu kuulemaan 
joulunsanomaa! Tunnelma on huipussaan, kun alttarilta kai-
kuu jouluevankeliumin sanoma: ”Minä ilmoitan teille suu-
ren ilon, tänä päivänä teille on syntynyt Vapahtaja…!” Va-
litettavan usein käy niin, että juhlahumun haihduttua, ilo-
sanoma unohtuu ja sen myötä Jeesus laitetaan lauluvihkos-
ten kanssa kaappiin, odottamaan seuraava joulua! Jeesus ei 
kuitenkaan saapunut ainoastaan juhlavieraaksi, vaan ennen 
kaikkea ihmisten Vapahtajaksi, todelliseksi matkakumppa-
niksi, arjen kipujen ja elämän taisteluiden keskelle! Hän tuo 
meille elämän tarkoituksen, tulevaisuuden ja toivon, valon 
pimeyden keskelle! Tähän liittyen Jeesus sanoo; ”Minä olen 
elämän valo. Se, joka minua seuraa, ei kulje pimeässä, vaan 

hänellä on elämän valo!” Vanhastaan on seuratuvissa ja ru-
koushuoneissa julistettu hengellistä totuutta: ”Minkä valo 
paljastaa, sen veri puhdistaa!”. Siinä tuodaan esiin Joulun 
evankeliumin pääsanoma Vapahtajasta, joka matkaa sei-
mestä ristinpuulle, vuodattaen verensä meidän syntiemme 
sovitukseksi! Saman sanoman kertoo myös joululaulu: ”Ris-
tillä rinnalla ryövärin, nukkuu uhri puhtahin. Enkelparven 
tie, kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan!” Tämän 
kaikkein suurimman rakkauden omistamiseen Jumala mei-
tä arjen ja juhlan keskeltä kutsuu! Elämään todeksi sen rak-
kauden, jonka turvissa saamme Jumalan armosta käydä si-
sälle iankaikkiseen elämään.

Siunattua Joulun rauhaa!

Esko Räsänen

Juhlan aikaa!

Opastetulla käynnillä 
Kerimäen puukirkossa�

Syysretkeläisiä Manamansalossa�

Seuraväkeä SFC Lohenpyrstö�
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Pentti Suihkonen

HALLITUS 2018
Puheenjohtaja, Kuutoset+ 
lehtitoimikunnan edustaja, ESMY:n 
edustaja
Pentti Suihkonen 113943
045 871 6880      
sfcaravan049@gmail.com 

Varapuheenjohtaja, Kuutoset+ 
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus
Eeva Ahervuo  143562-1
045 231 0610
e.ahervuo@gmail.com

Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo  101823-1
0500 472 362
volvis5@hotmail.com 
Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen  135031
johanna.pylvanen@gmail.com

Hallituksen jäsen, 
Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Tuula Aistola  24617-1
050 413 3844
tuula.aistola64@hotmail.com

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

Hallituksen jäsen, tarvikemyynti, 
kalustovastaava, ESMY:n edustaja
Jukka Aalto  157063-0
040 546 1041
jukka.aalto@saunalahti.fi

Hallituksen jäsen
Mika Yliportimo  101823
050 651 46
mika.yliportimo@saalasti.fi

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

Se olisi sitten tämän vuoden viimeinen lehti, ehtii 
mennä painoon ennen meidän syyskokousta ja jou-
lukahvitusta. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja 

yhdistykselle ja hallituksen jäsenet taas tulevalle kaudelle, 
eli nyt on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Toivon runsasta 
osanottoa syyskokoukseen, lisää infoa kokouksesta sitten 
Facebookissa ja kotisivuilla. 

Sittenhän se on tämä kausi paketissa ja ensi kevään treffejä 
suunnitellaan jo kovaa vauhtia. Paikaksi valikoitui Salakallio 
Salossa, ajankohta on viikonloppu 24.-26.5.2019. Sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään samassa yhteydessä 25.5.2019.

Kerhoiltoja jatketaan kevään aikana, niistä tarkemmin 
kunhan ohjelmia saadaan varmistettua.

SR Caravan Nurmijärvi ry  
Facebook-ryhmä yhdistyksen  

jäsenille löytyy  
www.facebook.com/groups/ 

SRCNurmijarviRy/

Tervetuloa 

mukaan!

Liity Facebook-ryhmäämme

 Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS 25.5.2019

Kokous alkaa klo 12.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät  
asiat sekä muut asiat, jotka on toimitettava 30 vrk ennen kokousta yhdistyksen  
puheenjohtajalle. Jäsenkorttien tarkastus ennen kokousta.
Paikka: SF-Caravan Salakallio, Salaistentie 782, 24800 HALIKKO Tervetuloa!
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HALLITUS 2018

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

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

T ämä vuosi on ollut monellakin ta-
paa vaiherikas. Liittotasolla tehtiin 
keväällä kauaskantoisia päätöksiä ja 

muutoksia sääntöihin ja toimintatapoihin. 
Muunmuassa liiton puheenjohtaja nauttii 
nyt palkkaa aiemman palkkion sijasta. 
Liittohallituksen jäsenten toimikausi alkaa 
heti liittokokouksen päätyttyä, eikä vasta 
seuraavan kalenterivuoden alusta jne. Nä-
mä ovat varsin kauaskantoisia muutoksia. 
Liiton puheenjohtaja Olli Rusi osallistui 
ESMY:n keskustelutilaisuuteen 12.9 Vihti-
Parkissa Vihtijärvellä. Keskustelu oli varsin 
rakentavaa ja selvensi monia asioita liiton 
ja yhdistysten välillä.

Tätä lukiessasi on jäsentemme yhtei-
nen retki Tallinnaan takanapäin. Omasta 
puolestani kiitän mukanaolleita mukavasta 
yhdessäolosta. Tapahtumia on kiva järjes-
tää, kun osallistujia on riittävästi. Tälläkin 
kertaa yhdistys sponssasi retkeä melkoisen 
avokätisesti.

Myöskin yhdistyksemme vuosikokous on 
jo pidetty. Tiedämme nyt ensivuoden toi-
mihenkilöt sekä suunnitelmat yhdistyksen 
suuntaviivoista. Vuosikokouksen päätök-
sistä kerrotaan varmaankin sitten vuoden 
2019 ensimmäisessä lehdessä.

Lokakuun alussa saimme Kirkkonum-
men Sanomista lukea, miten Inkoossa Kop-
parnäsin ulkoilu- ja virkistysaluetta koskeva 
suunnitelma muuttaisi joiltain osin alueen 
käyttömahdollisuuksia. Parannuksiakin 
varmasti suunnitelmaan sisältyy, mutta 

ainakin p-alueen rakentaminen (300 au-
tolle??) 1 – 2 km:n päähän rannasta ei tuo 
muuta kuin pitkän kävelymatkan. Jo se ra-
joittaisi oleellisesti alueen virkistyskäyttöä. 
Alueelle mahdillisesti rakennettava p-alue 
matkailuautoille ja -vaunuille tulisi myös 
kauas rannalta, eikä se näin palvelisi tarkoi-
tustaan. Mielestäni nykyisiä p-alueita voisi 
parantaa ja tarvittaessa laajentaa. Siitä oli-
si hyötyä kaikille osapuolille.  Ja rahaakin 
säästyisi.

Kehoitan jäseniä tarkkailemaan Uuden-
maan Virkistysalueyhdistys ry:n nettisivuja. 
Sieltä löytynee uusinta tietoa Kopparnäsin 
alueen suunnittelusta.

Tätä lukiessasi talvi on jo tuloillaan.
Toivotan vaimoni ja itseni puolesta jäse-

nistölle Rauhaisaa Joulua ja Uutta Vuotta 
2019

Kari Nurminen

Onni on joulupuurossa kauha
ja ihmisellä sydämessä rauha   
               Anneli ”Neli” Nurminen

Tervetuloa 
yhdistykseemme 

liittyneet  
uudet jäsenet

Kari Nurminen
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Jäsenistön syysretki
Osa matkalaisista rantautuneena Tallinnan satamassa�

 ■ Retki suuntautui tänäkin vuonna Tal-
linnaan. Lähdimme reissun päälle lauan-
taiaamuna 29.9.2018 Eckerö Linen M/S 
Finlandialla. Ilo oli saada joukkoomme 
sellaisia jäseniä, jotka eivät aikaisemmin 
ole osallistuneet Tallinnan matkoillem-

me. Laiva oli aivan täynnä ja porukkamme 
hajaantui. Suurin osa kuitenkin istui Bar 
Nosturissa kuunnellen loistavaa bilebän-
diä, jonka nimeä en valitettavasti muista. 
Yhteen kokoonnuimme toisen kattauksen 
meriaamiaiselle, jossa ruokailimme laivan 

perille saapumiseen asti. Osa porukasta otti 
Tallinnan satamasta taksin ja osa käveli 2,7 
km:n matkan hotelli L´Ermitageen. Sää oli 
lämmin ja aurinkoinen. Päivällä jokaisel-
la oli vapaata aikaa shoppailuun, kävelyyn 
kaupungilla, kiertelyyn kahviloissa ja pu-

Kokoonnuimme hotellin aulaan 
illälliselle lähtöä varten�
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beissa tai vaikkapa päikkäreiden ottami-
seen hotellihuoneessa. 

Kokoonnuimme klo 18  hotellin aulaan, 
josta lähdimme kävellen Toompean lin-
noituksen kautta kohti Vanaema Juures- 
ravintolaa, jonka voisi kääntää Suomeksi 
”Mummon kanssa”. 

Tunnelma pienessä ravintolassa olikin 
kuin olisi ollut mummolassa.

Olin tehnyt meille pöytävarauksen klo 
19. Ravintolan omistaja otti meidät läm-
pimästi vastaan, vaikka olimme etuajas-
sa. Huikean hauskan 20 hengen porukan 
nauru hersyi keskuudessamme. Kun ky-

seenalaistimme kattauksesta puuttuvaa 
veistä tai leipälautasta, saimme lempeän 
napakan ja humoristisen etikettikoulutuk-
sen pöydän kattauksesta emännältämme. 
Tämä upea nainen sai jopa tippiä koulu-
tuksestaan ja sekös häntä nauratti. Tämä 
oli kuulemma hänen ihka ensimmäinen 
koulutustippi. Nautimme herkullisen kol-
men ruokalajin menun virolaista perinne-
ruokaa. Saimme kehuja siitä, miten mu-
kava porukka olimme ja meidät toivotet-
tiin lämpimästi tervetulleiksi uudelleen. 
Kiitimme ja hyvästelimme ”mummolan”.

Päätimme jatkaa iltaa hotelliamme vas-

Illallisvieraita�

Illallisvieraita�

tapäätä olevan viihtyisän ravintola 
Pööbelin tiloissa. Meidät lyötiin älli-
källä, kun emme päässeetkään sisäl-
le, vaan meidät käännytettiin ovelta 
pois. Tarjoilija tuumasi, että on ai-
van täyttä. Osa porukasta lähti nuk-
kumaan ja osa jäi hotellin baariin ja 
kyllä taas saimme nauraa vedet sil-
missä – oli mielettömän hyvä fiilis ja 
kerrassaan upea ilta.

Sunnuntaina runsaan ja herkulli-
sen aamiaisen jälkeen porukka ve-
täytyi vielä huoneisiinsa. Huoneet 
luovutettiin klo 12 ja oli tarkoitus 
lähteä yhdessä Toompean kierrok-
selle. Mutta satoi vettä, joten poruk-
ka ei innostunut tästä retkestä. On-
neksi emme olleet tilanneet opasta, 
vaikka sitäkin vaihtoehtoa olimme 
harkinneet. Opas hylättiin mm. sik-
si, että emme olisi päässeet Toompe-
an linnaan, jossa nykyisin toimii Vi-
ron eduskunta, sisälle, vaan opas olisi 
kierrättänyt meitä ainoastaan ulkona 
kertoen Tallinnan historiasta ja näyt-
tämällä merkityksellisiä rakennuksia 
ulkoa päin. 

Toompealla on pari hyvää näköala-
paikkaa kuten Patkuli, jolta voi nähdä 
sataman ja meren lisäksi osan vanhaa 
kaupunkia sekä Kohtuotsa, josta voi 
yhdellä silmäyksellä nähdä melkein 
koko vanhan kaupungin. Toompealle 
pääsee Lühike jalg ja Pikk jalg- katu-
ja pitkin, joista Lühike jalg on jyrkkä 
portaikko yläkaupunkiin ja Pikk jalg 
on loivempi ja helpompi reitti. Jou-
kostamme yksi pariskunta lähti sa-
detta uhmaten Toompean näköala-
paikoille.

Osa porukasta suuntasi kävellen tih-
kusateessa upeaan Balti Jaama Turg 
ostosparatiisiin. Vihannestorin pöy-
dät pursuivat erilaisia vihanneksia, 
sieniä, hedelmiä ja marjoja upeassa 
väriloistossaan kauniisti esille laitet-
tuina. Oli vaatteita, laukkuja,kenkiä, 
kristallia, lahjatavaraa, leluja, liha- ja 
juustotiskejä, valtava ruokakauppa ja 
useita pikaruokapaikkoja, pubeja ja 
ravintoloita. Siellä pari tuntia vieräh-
ti sadetta pidellessä. Porukka hajaan-
tui entisestään shoppailuretkilleen ja 
seuraava kohtaaminen olikin laivalla. 
Käytössämme oli laukuillemme yksi 
hytti. Laivan myymälöissa vielä vii-
meiset shoppailut, jonka jälkeen suu-
rin osa oli Bar Nosturissa kuuntele-
massa Bianca Moralesta. Bianca on 
upea jazz-, soul-, swing-, gosbel- ja 
pop-laulaja.

 
Omasta puolestani kiitän reissuun 

osallistuneita ja toivotan kaikille hy-
vää loppusyksyä.

Kirsi ”Kipa” Varinen, 
SF-Caravan Porkkala ry:n sihteeri
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SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Puheenjohtaja, Hämyjen- ja 
lehtitoimikunnan edustaja
Kaija Tuompo 038231-1
045 639 2288
kaijatuompo@hotmail.com

Varapuheenjohtaja, Hämyjen 
edustaja, alueen sähkövastaava
Antti Laurila 111492-0
040 510 6530
antti.laurila@pp6.inet.fi

Sihteeri, rahastonhoitaja, 
jäsenkirjuri
Timo Sulin 149527-0
045 255 4313
sfc.rmk2@gmail.com 

Nettisivujen ylläpitäjä,  
alueen sähkövastaava2
Markku Koski 77548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com

Eija Latvala 056015-1
045 625 1621
eija.latvala@kiertokapula.fi 

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski 121867-0
0400 451 468
sfc.rmkpaikat@gmail.com 

Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä 082557-0
040 0408 839
ollisiiria@netti.fi 

Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi 035099-0
050 052 8307
suomirai@gmail.com 

Lallutoimikunnan puheenjohtaja, 
matkailuasiamies
Tuula Törhönen 029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com   

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

Tervetuloa 
uudet jäsenet

STYRELSE 2018
HALLITUS 2018

Hei kaikki  
SFC-Riihimäen  
Seudun jäsenet!

L ämmin kesä ja värikylläinen syksy on 
takana, talvi tekee pikkuhiljaa tulo-
aan. Kulunut vuosi on ollut mainio 

säitten suhteen. Kevät toi jo tullessaan 
lämpimät kelit ja niitä on riittänyt vielä 
pitkälle syksyyn. Tätä kirjoittaessani, on 
ulkona lämmintä vielä lähes kymmenen 
astetta. Toki tässä välillä on ollut satun-
naisia pakkasaamujakin ja onpa lumikin jo 
käväissyt maassa. Tällä hetkellä kuitenkin 
vettä satelee ja maisema on tasaisen har-
maa. Nyt on hyvä hetki istahtaa koneen 
ääreen ja miettiä menneitä ja ehkä vähän 
tulevaakin.

Syksyn aikana on vietetty valojuhlaa ja 
talkoiltu. Sää on suosinut ja väkeä on ol-
lut runsaasti. On vietetty aikaa yhdessä ja 
saatu Lallulla paikat siihen kuntoon, että 
talvi saa tulla. Pilkkeitä on liiterit täynnä, 
joten saunanautinnot jatkuvat ja avantoui-
marit odottavat innolla kunnon talvikelejä. 
Mukavaa yhdessäoloa on siis luvassa jat-
kossakin.

Puheenjohtajuuteni on nyt kestänyt 
kaksivuotiskauden ja on aika siirtää vies-
tikapula seuraavalle. Tämä  kaksi vuotta 
on ollut mielenkiintoinen, työntäyteinen 
ja opettavainenkin. Vaikka kokemusta 
yhdistystyöskentelystä olisi paljonkin, on 
jokainen yhdistys aina omanlaisensa, jä-
sentensä ”näköinen”. Tämän yhdistyksen 
tarkoitus on jäsentensä vapaa-ajan harras-
tukseen perustuvan toiminnan tukeminen. 
Tämä on pidettävä mielessä, kun toiminnan 
suunnittelua vuosittain tehdään. Toimin-
ta ja tekeminen täytyy olla sellaista, että 
siihen on helppo osallistua oman halun ja 
jaksamisen mukaan. Toiminnan rikkaus on 
myös hyvin erilaiset ihmiset. On opittava 
hyväksymään monenlaisia tapoja toimia, 
kunnioitettava erilaisuutta ja totuttava aja-

tukseen, ettei omat toiveet aina toteudu. 
On tehtävä kompromisseja ja oltava valmis 
joustamaan omista mielipiteistä yhteisen 
viihtyvyyden nimissä. Yhdessä tekeminen 
on kuitenkin myös sitä parasta antia. Kun 
asioihin suhtautuu avoimin mielin ja pilke 
silmäkulmassa, huomaa, että yhteisöllisyy-
destä saa lisävirtaa omaankin arkeen.

Nämä reunaehdot tiedostaen pyrin omal-
la puheenjohtajakaudellani kehittämään 
yhdistyksen toimintaa niin, että kaikki 
jäsenet tulisivat tasapuolisesti huomioi-
duksi ja tasa-arvoisesti kohdelluksi. Ilok-
seni huomasin, että ihmiset lähtivät hyvin 
mukaan erilaisiin touhuihin ja tapahtumiin. 
Tekemiseen ei tarvita isoa budjettia eikä 
tarkkaan organisoitua ohjelmaa, riittää kun 
ollaan ja tehdään yhdessä. 

Iso kiitos kaikille jäsenille ideoista aja-
tuksista, kannustuksesta ja kritiikistäkin. 
Palaute on aina kehittävää, olipa se sitten 
myönteistä tai kielteistä. Oli ilo ja kunnia 
saada olla pieni palanen Riihimäen karavaa-
niyhdistyksen toimintojen kehittämiskaar-
ta. Uskon, että uusi puheenjohtaja hallituk-
sineen vie yhdistystä eteenpäin ja toivon, 
että jäsenistö tukee heitä tehtävässään. 
Omalta osaltani toivon heille lämpimästi 
onnea ja menestystä tuleville vuosille.

Haluan toivottaa yhdistyksen uudet jä-
senet lämpimästi tervetulleiksi joukkoom-
me.  

Nautinnollista Joulunaikaa ja Mukavaa 
vuotta 2018 Teille kaikille!

Hymyillään kun tavataan,  
toivottelee Kaija 038231-1

Kaija Tuompo
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Lallujärven monet kasvot
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STYRELSE 2018
HALLITUS 2018

SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi

ORDFÖRANDESPALT

Ordförande/Puheenjohtaja,
ESMY:s representant/ESMY:n 
edustaja
Olof Bussman 19756
 050 569 1511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com

Viceordförande/
Varapuheenjohtaja 
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863, 
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

Sekreterare / Sihteeri
Yvonne Grönholm 61520-1
040 751 4920        
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

Stina Amnell 111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com

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

Jorma Laiho 28845-0
0400 520 40                   
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 102124
0400 490 569

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

Tidningsansvarig / 
Lehtivastaava  
Anne Backman 46545
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis
anne.backman@raseborg.fi

Olof Bussman

Hej på er Caravanare både nya och gam-
la, vi har ordnat många egna träffar 
med ett rikligt deltagande, dessutom 

är det roligt att se att  våra medlemmar  
verkligen rör sig också på andra träffar. Vårt 
medlemsantal har minskat en aning till cir-
ka 500 medlemmar, orsaken är som i många 
andra föreningar att många gamlingar blir 
borta och nya ungdomar är det verkligen 
svårt att få med i föreningslivet.  Vi får se 
hur fortsättningen blir då förbundet tog 
tillbaka sitt beslut att indriva förbundets 
andel av medlemsavgiften  för sådana med-
lemmar som hör till flera föreningar.

När jag skriver detta så väntar jag på 
Halloween träffen som i år ordnas på Mal-
måsa i Trollböle.  Vi hade Forneldsträffen 
i Bromarv, Padva på Skatafé, med  vårt 
traditionella stövelkastnings- mästerskap 
med  goda resultat och ett gott deltagande. 
Mästare blev vår värd Stefan Mannström.

Höstmötes träffen ordnades i Påminne i 
Pojo med ca. 30 ekipagen i ett fint höstvä-
der. Många av våra duktiga förare körde på 
lördagen livligt med backbilarna.

Höstmötet hade 58 röstberättigade på 
plats och vi fick en ny medlem invald till 
styrelsen, Ray Björklund från Karis. Som 
ordförande blev det enhälligt återval av 
undertecknad.

Från SF-Caravans del kan jag berätta att 
år  2018 är ett år där vi satsat på trafiksä-
kerhet, med kurser och märkeskörnings-
tillfällen. Vi har också inom Läger- och 
säkerhetskommittén gjort några förslag 
om lagändringar som är skickade till Tra-
fikministeriet. Riksdagen har redan godkänt 
några av förslagen, bland annat gällande 

hastigheter och vikter. De nya lagarna gäller 
från och med maj månad nästa år. 

Körövningsträffen har i år igen fått vå-
ra medlemmar att öva sin körskicklighet 
med många avklarade märken som resultat. 
Körning av märken är inte det viktigaste 
utan det är viktigare att komma med och 
övningsköra. I märkeskörningen är vi en 
stor ledning inom landet med en procent 
som är ca. 87%, följande förening har ca 
50 %.

Vi har också haft många förare och andra 
medhjälpare i Caramba-cupen med goda 
resultat, det märks att övning ger färdighet.

I SFC- Väst-Nylands Caramba mästers-
kap fick vi Eero Mustonen som mästare i år. 
Tävlingen kördes i Horsbäck den 6 oktober.

När ni läser detta har vi haft vår julfest.
Tack till er alla som har ställt upp som 

värdar på våra träffar, tack till styrelsen för 
ett gott sammarbete och jag önskar Er alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Olof

Fastställda träffar år 2019 (med förbehåll för ändringar)

Vinterträff 1. – 3.3. Kasnäs
Vårmötesträff 18. – 21.4. Påminne
Vårmöte 20.4.
Körövning 18. – 19.5. Horsbäck, besiktningskontoret
Försommarträff 14. – 16.6. Björkudden, Ingå
Forneldsträff 23. – 25.8. Lagmans
Höstmötesträff 18. – 20.10. Påminne ?
Höstmöte 19.10.
Halloween 1. – 3.11. Borgvik, Pickala ?
Julfest 30.11. Utreds olika alternativ och platser

Värdar finns redan fastställda för träffarna och vill redan nu meddela, att 
det kan vara bra att kontakta styrelsen i förväg före träffen ifall det kom-
mer familjer med barn, så att värdarna kan fixa program för dem.
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TRÄFFNYTT
Forneldsträffen i Bromarv  
på Skatafé 24–26.8.2018

Topp tre i stovelkastning.

 ■ Årets forneldsträff bjöd på fint och rätt 
så varmt väder. Vår värd i Bromarv Stefan 
Mannström tog emot oss på bästa tänkba-
ra sätt. Litet regn kom det på fredagskväl-
len men det störde nog ingen. 

På lördagen var bastun varm och mån-
ga passade också på att ta morgondopp i 
havet. Många passade på att gå till färdigt 
matbord på restaurangen och den smaka-

de såå gott sååå. Till och med på kvällsk-
visten passade många på att äta räksmör-
gås eller hamburgare. 

På eftermiddagen genomfördes förenin-
gens stövelkastningsmästerskap.

Stövelkastningen förlöpte bra med va-
rierande resultat och stöveln flög ettde-
ra högt, långt och mindre långt, i sidled 
och till och med bakåt. Men så skall det ju 

vara och inte heller någon överraskning 
att Vonne knep första plats på damsidan 
och Stefan första plats på herrsidan. 

Lotteridragningen hölls i samband med 
prisutdelningen av stövelkastningen och 
senare på kvällen tändes fornelden och 
sedan var några hugade och dansade till 
musik av Sam Zimon.

Höstmötesträffen med höstmötet på 
Påminne skidcenter 12 - 14.10.2018

 ■ Höstmöteskallelsen hade nått alla gam-
la och nya medlemmar igen en gång i tid-
ningen Kuutoset+. 

Höstmötet förlöpte bra med goda val, 
bra beslut och livliga diskussioner. Olof 
blev enhälligt återvald till ordförande för 
år 2019-2020. Styrelsen ändrade litet, i 
stället för Vonne, som hade meddelat att 
hon inte ställer upp för återval, valdes Ray 

Björklund. Styrelsen år 2019 består sålun-
da av följande personer: Olof Bussman, 
ordf., med medlemmarna Stina Amnell, 
Ray Björklund (nyinvald), Margareta Hie-
taniemi, Sari Karaus, Ronny Råberg samt 
Jorma Laiho.

Föreningens verksamhet (träfflista för 
år 2019) och budgeten spikades fast och 
medlemsavgifterna för år 2019 bibehålls 

ännu oförändrade. (10 / 7/ 10). Dessutom 
uppdaterades fest- och trafikkommitténs 
medlemmar för nästa år. 

 Under mötet gång fördes en diskussi-
on igen en gång angående värdarnas roll 
på våra träffar. Alla värdar kör sitt eget 
race och gör det som man bäst känner för. 
Det som framfördes var att då det kom-
mer barn till träffar, bör det nog ordnas 
något sorts program också för dem.  Fes-
tkommitténs uppgifter fortsätter som fö-
rut och om värdar och julfestfixarna behö-
ver hjälp av dem så är det bara att föra en 
öppen dialog. Alla hjälper nog till, där det 
behövs. Ankomsten till träffarna klockan 
3 har många gånger varit ifrågasatt, också 
nu igen. Så skärpning gott folk!! 

Efter mötet bjöds på goda semlor och 
ankomstgåvan lottades ut och lotterid-
ragningen undanstökades igen en gång 
med gott humör.

Detta var allt nytt från träff fronten 
denna gång och nästa tidning utkommer 
i februari 2019 med Halloween och Jul-
fest händelser.

Då tidningen utkommer förbereder vi 
oss inför föreningens julfest och vi har 
kommit in i adventstider. Kom ihåg att 
anmäla er till julfesten, som äger rum det-
ta år i Ingå, på bygdegården. God Jul och 
Gott Nytt år till er alla!

Viktig information till alla: då ni skickar 
e-post åt mej, så använd inte hotmail läng-
re utan använd adressen anne.backman(at)
raseborg.fi

Anne
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi

Forneldarn i Padva Bromav  
och Påminne höstmöte
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TALVISÄILYTYS- JA 
VARASTOINTIPALVELUT

 Jaakko 040 738 4316
Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

www.hati.fi

Tampere
120 km

Helsinki
70 km

Turku
200 km

Lahti
50 km

Hanko
140 km

Riihimäki 54

E 12

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

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

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

Lisätietoja palveluistamme saat 
soittamalla tai www.hati.fi

Asuntoauto  •  asuntovaunu  •  vene
henkilöauto  •  moottoripyörä  •  mopo
moottorikelkka  •  mönkijä  • golfauto jne.  
Meille mahtuu.



PARHAAT MERKIT
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

ESPOO   TURKU   PORI   TERVAJOKI   KEMPELE   JYVÄSKYLÄ 

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat 
liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja 
Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri 
vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille 
yhteistä: ne näyttävät hyvältä.

Hobby-asuntovaunut ovat 
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

Kaikissa LMC-vaunuissa ja -autoissa on Long Life 
Technologie -korirakenne ja 12 vuoden tiiviysturva.

Koko kansan autokauppaa
Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15 Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), 

matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Helsinki

Rauma

Porvoo

ESPOO 
Koskelontie 21
puh. 020 777 2600

Edustamamme merkit löydätte 
caravan-pisteistämme ympäri Suomen: 
Espoo, Jyväskylä, Kempele, Pori, Tervajoki ja Turku. 
Kun ostat matkailuajoneuvon mistä tahansa toimipisteestämme,
toimitamme sen ilmaiseksi sinua lähimpään myymäläämme.
Rinta-Joupilla on yhteensä 17 toimipistettä ympäri Suomen.
Kysy myös kotiintoimitusta.
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