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Premium-luokan priimus

KABE Imperial 630
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta, kun Kurt Blomqvist rakensi ensimmäisen Kaben. Naapuri vei sen hänen käsistään. Osaava mies teki toisen ja
pääsi perheineen lomamatkalle. Sekin ostettiin loman jälkeen. Sisuuntuneena
Kurt perusti tehtaan. Vuosikymmenien aikana Kabesta on kehitetty vapaa-ajan
asumisen ja liikkumisen design-brändi, jonka asumismukavuus ja tekninen
luotettavuus ovat huippuluokkaa.
Huolimatta Premium-luokan laatutasosta Kaben hintataso on kilpailukykyinen.
KABE Royal 600GLE

Imperial

Hacienda

Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy

Royal

Jalokivi

09-2766560
www.helsinkicaravan.fi
(05) 311 9077 www.kouvolanvaunu.com

• Salo
• Turku
• Tuusula

Classic

www.kabe.se/fi

Auto Simelius Oy
(02) 733 1550 www.auto-simelius.fi
Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
K&K Kivinen Oy
(09) 273 1707 www.kkkivinen.fi
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ADRIA JA BÜRSTNER
MATKAILUAUTOT
Rinta-Jouppi Caravanilta

ADRIA
Suomen myydyin
matkailuauto
2016

NEXXO TIME EDITION 30
T 569, T 660, T 690Galkaen

61.700€

etusi alkaen
6.350€

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN TODELLINEN
VUOSIKORKO AINOASTAAN

Ostamme

Runsaasti uusia
Adria 2017-malleja
varastostamme
heti toimitukseen!

Huippuvarusteltu
Bürstner Edition 30
–juhlamallisto
aivan erityiseen
hintaan

0,99

%
ilman muita kuluja*

Max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia
matkailuautoja ja -vaunuja

Rahoitustarjouksen esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€.
Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

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
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

SFC KUUTOSET

+

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

nro 2/2017
12. vuosikerta

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

Päätoimittaja:
Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri/
ilmoitusmyynti: Riitta Lempiäinen, puh. 040 527 4428, riitta.lempiainen@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA:
Heikki Kulju, Pekka Lehtonen
HANKO:
Marlene Holmström, Mats Welander
HYVINKÄÄ:
Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen
ITÄ-UUSIMAA:
Pentti Oksanen
KARKKILA:
Leo Kylmä, Anneli Sarkola
KERAVA:
Harri Stenberg, Perttu Tiikkainen
KESKI-UUSIMAA: Kari Köngäs, Tiina Korjula
KRISTILLISET:
Petri Hartman
NURMIJÄRVI:
Eeva Ahervuo, Pentti Suihkonen
PORKKALA:
Anneli Nurminen, Kari Nurminen
RIIHIMÄKI:
Eija Latvala, Kaija Tuompo
VÄST NYLAND:
Anne Backman, Olof Bussman
Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com
Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän
vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 2017: Etusivu 640,00, takasivu 460,00, 1/1 sivu 375,00, 1/2 sivua
260,00, 1/4 sivua 200,00, 1/8 sivua 150,00, 1/16 sivua 90,00. Vuosisopimusalennus-20 %.
Mediakortti: www.sfchyvinkaa.net/162
Jäsenten ilmoitukset: Huomionosoitukset yms. sekä teksti-ilmoitukset
mielipidepalstalle veloituksetta.
Muut ilmoitukset 5,00/rivi, max 5 riviä/ilm.
Ilmestymisaikataulu 2017: 24.2., 28.4., 15.9. ja 1.12. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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www.sfcforssa.com
Puheenjohtajan palsta

Kohti kesää
Kevät on kohta ohi. Valmistaudutaan
kevätsiivouksiin ja yhdistyksen kevätkokoukseen toukokuussa. Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja toukokuun
liittokokouksessa Lappeenrannassa.
Nykyinen puheenjohtaja Juha Hämäläinen ilmoitti hyvissä ajoin, että
kuluva kausi on hänelle viimeinen.
Omalta kohdaltani voin sanoa, että
tuli hiukan mutkia matkaan. Pyrin
toimimaan sen mukaan mitä resurssit
antavat myöten.
Pyrimme kehittämään Majamäkeä paremmaksi ja viihtyisämmäksi, tosin on alue jo nyt viihtyisä,
toki aina voi tehdä parannuksia.
Maaliskuun alussa pidimme puun
kaatotalkoot. Saimme ison läjän puita
kasaan. Sää helli meitä, ilman ollessa
ihanteellinen.
Nyt meillä on edessä tukkien
halkominen
jonain
viikonloppuna, jotta saadaan puut kuivumaan.
Kevät kuivattaa puut nopeasti.
Tätä kirjoitusta kirjoittaessani päi-

vä oli taas kerran tuntia lyhyempi.
Kelloja siirrettiin tunnilla eteenpäin,
mikä mielestäni on ihan turhaa. Kohti kesää ollaan menossa. Monella on mielessä tulossa oleva kesä,
ovatko ilmat suotuisia ja lämpimiä.
Näin Suomi 100 v juhlavuotena toivoisin, että me karavaanarit liikkuisimme kotimaassa ja osallistuisimme
suurella joukolla juhlavuoden tapahtumiin, sillä yhteen hiileen puhaltaminen vie Suomea eteenpäin.
Joku meistä miettii, miten me karavaanarit voimme tehdä asialle mitään.
Meitä karavaanareita on yli 60 tuhatta,
kun matkaamme kotimaassa, saadaan
vähän talouden rattaita pyörimään.
Yhdistyksemme on tänäkin vuonna
mukana Hämyrallissa. Rallin yhtenä
kohteena on myös Majamäki. Useat
yhdistykset järjestävät treffejä juhlavuoden Suomi100 teemaan, osallistukaa niihin.
Me pidämme Majamäessä Roudansulattajaiset 28-30.4 2017. Tervetu-

Heikki Kulju
loa mukaan!
Yhdistyksemme ilmoittelua voi
seurata netistä www.sfcforssa.com.
Löydät sieltä tietoa tulevista tapahtumista ja onhan siellä myös kuvia jo
aikaisemmista tapahtumista. Hyvää
kesän odottelua.
Heikki SFC 033097-1

Kevättreffit Majamäessä
Roudansulattajaiset 28.-30.4. Tervetuloa.
hallitus 2017
Puheenjohtaja
Heikki Kulju
040 587 0567
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen
hessukulju@gmai.com
Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen
040 733 5805
Yrjöntie 2 A2 31300 Tammela
pekkalehtonen54@gmail.com
Rahastonhoitaja
Eira Penttilä
0400 749 380
Pispalankatu 1 B 22 30100 Forssa
eirpen@surffi.net

Heikki Seppälä
050 338 7679
Luukkaantie 6 31600 Jokioinen
hesekias@gmail.com
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33097-1

20251-1

7131

146855

Matkailu/Matkailuautoasiamies
Reino Talvitie
0400 122 148
Kotolankatu 5 32200 Loimaa
reino.talvitie@hotmail.fi

Jani Tamminen
040 511 4180
Miilumäentie 3 A 3 31600 Jokioinen
jani.tamminen@surffi.net
Timo Allén
040 578 6626
Helvinkuja 4 31600 Jokioinen
timo.allén@surffi.net
Muut Toimihenkilöt
Sihteeri/ Jäsenkirjuri
Pirkko Kulju
0400 933 255
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen
pirkkokulju@gmail.com

40914

144961

44473

Hämyedustajat
Heikki Kulju
Reino Talvitie
Lehtiyhdyshenkilöt
Heikki Kulju
Pekka Lehtonen
			
Majamäkitoimikunta
Arja Salminen (koolle kutsuja)
Tapani Liimatainen
Clas Siiman
Jarkko Virtanen		
Niina Virtanen
		
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

Sääntömääräinen

kevätkokous

pidetään sunnuntaina 28.5.2017 klo 12.00
Majamäessä, Haapasillantie 64 Tammela
Käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät kevätkokousasiat: käsitellään
toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat,
joista jälkimmäiset on toimitettava hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokouksen alkua.
12.1.2017 Hallitus

KILPAILUKUTSU
Kilpailuaika on
1.1.2017 – 31.12.2017.
Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on
kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta
leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia
yövytystä yöstä.

Hämyalueet koostuvat:
SF-C Forssan seutu ry:
SF-C Kanta-Häme ry:
SF-C Lahden seutu ry:
SF-C Pirkanmaa ry:

SFC Majamäki
SFC Tilkunpelto
SFC Vuorenmäki
SFC Vankkurimännikkö
ja SFC Maisansalo
SF-C Kerava ry:
SFC Kangaslampi
SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta
SF-C Kaakkois-Häme ry:
SFC Leininranta
SF-C Ydin - Häme ry:
SFC Hämeenhelmi
SF-C Länsi-Päijänne ry:
SFC Mylly-Mäkelä

Tapahtumakalenteri 2017
28 - 30.4.

Roudansulattajaiset Majamäki

27.5.

Majamäkipäivä (siivous)

28.5.

Kevätkokous klo 12.00 Majamäki

11. – 13.8. Kaivojuhla Majamäki
19.10.

Syyskokous

Kerättyäsi kilpailupassin
täyteen voit jättää sen
yhteystietojesi kera
viimeiseen yöpymääsi
Hämyalueen isännälle,
joka toimittaa sen
alueensa Hämyedustajalle.
Kaikkien seitsemän
leimaa, isännän kuittausta
tai maksukuittia yövytystä
yöstä palauttaneiden
kesken arvotaan 1000
€ pääpalkinto, joka
arvotaan vuoden
2018 Hämyedustajien
ensimmäisessä
kokouksessa.
Lisätietoja saat
Hämyedustajilta.
Onnea kilpailuun.
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SF-Caravan Forssan Seutu ry:n valokuvat puunkaatotalkoista.
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AVOINNA
ma-to
pe

8-17
8-16

AJANVARAUS 24h

www.katsastuslinja.fi

Hyvinkää
puh. 020 719 96 50

Riihimäki
puh. 020 719 96 55

Muottikatu 5,
05830 Hyvinkää

Teollisuuskatu 22,
11100 Riihimäki
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
HALLITUS 2017 Puheenjohtajan palsta
STYRELSE 2017
Puheenjohtaja, Ordförande
Mats Welander
102096-0
0400 947 005
Perämiehenkatu 3 as. 3, 10900
Hanko
Styrmansgatan 3 bostad 3, 10900
Hanko
welanderjmats@gmail.com
Varapuheenjohtaja/
Viceordförande
Lea Gustafsson
18083-0
0400 488 869
Ahtaajankatu 4, 10940 Hanko
Stuvaregatan 4, 10940 Hangö
Sihteeri/rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström
4576
050 342 3105
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsvägen 5, 10940 Hangö
malle.holmstrom@gmail.com
Tekninen asiamies/Tekniskt
ombud
Tommy Sundberg
81642
040 865 2831
Länsitie 6, 10940 Hanko
Västervägen 6, 10940 Hangö
thsundberg@gmail.com
Lennart Wasström
127389-0
0500 405 145
Rydjeberg 2, 10900 Hanko
Rydjeberg 2, 10900 Hangö
lennart.wasstrom@gmail.com
Johtokunnan ulkopuolella
Utanför styrelsen
Matkailuasiamies
Reseombudsman
Göran Holmström
4576
0440 802 058
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv.5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com
Yhdistyksen puhelinnumero

040 575 9503

Föreningens telefonnummer

040 575 9503
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Morjesta kaikille !

Olemme taas kesän kynnyksellä Hangossa
niin tyypillisen olemattoman talven jälkeen.
Emme saaneet tänä talvena perinteistä
Talvijuhlaa hirvikeittoineen, sillä Hangon
metsissä oli pula hirvistä. Peuroja taas löytyy jopa kerhotalomme pihaltakin, mutta
niitähän ei saa metsästää kaupunkialueella! Meidän oli siis tyydyttävä hernesoppaan ja lämpimään punssiin sekä laskiaispullaan. Ajallisesti vietimme laskiaista
vähän väärään aikaan, mutta ei se meidän
iloisia osallistujia haitannut. Silja Tallinkin
myöntämä arpajaisvoittoristeily löysi onnelliset voittajat ja Nannen kutomat sukat
lämmittivät varpaita.
Ensimmäiset kevään tulosta kertovat kukat ovat jo auenneet ja meri on avoinna.
On taas aika ryhtyä miettimään vaunun/
auton kunnostusta ja suunnittelemaan tulevia matkoja. Kotimaassamme löytyy monia maailmanlaajuisestikin varteenotettavia kohteita, niistä toisaalta lehdessä.

Mats Welander
Matkareitin varrella oleviin turisti-infoihin
kannattaa pysähtyä, heiltä löytyy paljon
mielenkiintoista kerrottavaa oman ympäristönsä kohteista. Aina kannattaa hakea
”elämyksiä ja muistoja” eikä vaan siirtyä
maantietä pitkin paikasta toiseen.
Muistakaa toki syksyllä siirtyä syystreffeillemme Salon Vuohensaareen.
Hyvää kesän odotusta

Morjens !
Sommarn står igen för dörren efter en typisk intetsägande Hangö vinter.
Vi fick inte denna vinter den traditionella
Vinterfesten med älgsoppa, ty det var brist
på älgar i Hangö skogarna. Rådjur finns
det till och med på klubbhusets gård, men
de får ju inte skjutas på stadsområdet! Vi
måste således nöja oss med ärtsoppa och
varm punsch samt fastlagsbulle. Tidsmässigt firade vi fastlagstisdagen en aning fel
tid, men det störde inte våra glada deltagare. Lotterivinstens kryssning, donerad av
Silja Tallink fann sina lyckliga vinnare och
strumporna Nanne stickat värmde tårna.
De första blommorna har redan öppnat
sig berättande om vårens ankomst och ha-

vet är isfritt. Det är igen tid att börja tänka
på igångsättande av vagnen/bilen och planera blivande resor. I vårt hemland finner
vi många även världsomfattande beaktansvärda mål,
om dem mera annanstans i tidningen.
Det lönar sig att stanna vid turist infon
längs resrutten, de har mycket intressant
att berätta om platser i deras omgivning.
Det lönar sig alltid att söka efter ” upplevelser och minnen” och inte bara skifta sig
längs landsvägen från ena platsen till en
annan.
Kom dock ihåg att skifta er på hösten till
vår höstträff i Vuohensaari, Salo.
I väntan på sommaren

Oktober festiä muistuttavat

syystreffit

22.9 – 24.9.2017 Salon Vuohensaaressa
Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, saunan sekä ”festariruoan”.
Lisätietoja www.sfchankohangoudd.net tai Malle Holmström puh. 040-5759503.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 18.9.2017 mennessä puh: 040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi.

Tervetuloa treffeillemme Salon Vuohensaareen!

Tutustumisen arvoisia kohteita
Unescon maailmanperintökohteet Suomessa
Maailmanperintöluettelo on
Unescon ylläpitämä järjestelmä, jonka tarkoituksena on
suojella maailman ainutlaatuista kulttuuri- ja luontoperintöä. Luettelon kohteet katsotaan olevan arvokkaimmat
perintökohteet, joiden suojelulla ja säilyttämisellä on erityinen merkitys ihmiskunnan
kulttuuri- ja luontoperinnön
säilymiselle. Unescon yleissopimus kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseksi allekirjoitettiin vuonna 1972 ja
tämän jälkeen 192 valtiota on
ratifioinut sopimuksen, Suomi vuonna 1987.
Suomessa on seitsemän
tällaista Unescon maailman-

Panoramakuva
Sammallähdenmäeltä
vuonna 2012. Panoramabild
över Sammallähdemäki.

perintökohdetta, kuusi kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde.
Merenkurkku
– Höga kusten
Siihen kuuluu Merenkurkun
saaristo Vaasan lähistöllä ja
Höga kustenin rannikko sitä
vastapäätä Ruotsin puolella. Valintakriteerinä on ollut
poikkeukselliset geologiset
arvot, lahden molemmin
puolin havaitaan maailman
nopeinta maankohoamista ja
saariston 5600 saarta koostuu
jääkauden jättämistä rakenteista, moreenista.
Petäjäveden
vanha kirkko
Puukirkko on rakennettu
vuosina 1763-1764, kellotorni
vuonna 1821. Kirkko jäi käytöstä vuonna 1879 kun uusi
kirkko valmistui keskustaan.
Vanha kirkko on säilyttänyt
alkuperäisen ulkoasunsa ja
sisustuksensa poikkeuksellisen hyvin. Sen arkkitehtoniseen ja historialliseen arvoon
kiinnitti ensimmäisenä huomion itävaltalainen taidehistorioitsija Josef Strzuygowski
1920-luvulla. Tämän jälkeen
kirkkoa on kunnostettu ja se
hyväksyttiin Unescon listalle tyypillisenä itäisen Skandinavian puuarkkitehtuuritradition edustajana.

Petäjäveden vanha kirkko, Petäjävesi gamla kyrka.

Sammallahdemäki
Sammallahdenmäen pronssikautiset röykkiöhaudat ovat
Satakunnassa Raumalla, entisen Lapin kunnan Kivikylässä. Se hyväksyttiin Unescon
listalle 1999 Suomen ensimmäisenä arkeologisena kohteena ja on Pohjoismaiden
edustavin läntisen pronssikulttuurin kohde. Kallioalueella sijaitsee 36 kivistä hautaröykkiöitä, suurimmat ovat
”Kirkonlattiaksi” ja ”Huilun
pitkäksi raunioksi” kutsutut.
Struven ketju
Struven ketju on 1800-luvun
alkupuolella rakennettu kolmiomittausketju Pohjoisen

jäämeren ja Mustanmeren
välillä. Sen tarkoituksena oli
selvittää yhden pituuspiirin
pituus mahdollisimman pitkältä matkalta pohjoisessa
ja tiedon avulla voida laskea
maapallon tarkka muoto ja
koko. Mittaukset kestivät 40
vuotta ja päättyivät 1855. Ketjussa on 265 pistettä, joista 34
parhaiten säilynyttä on valittu
Unescon luetteloon.
Suomen alueen pisteet luettelossa ovat Stuorrahanoaivi (Enontekiö) Aavasaksa,
Alatornion kirkon kellotorni.
Oravivuori ( Jyväskylän Korpilahti) Tornikallio (Lapinjärvi) ja Mustaviiri (Pyhtää).
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Suomnelinna
Suomenlinna (ruots. Sveaborg) on Helsingin edustalla
sijaitseva merilinnoitus, joka
on yksi maailman suurimmista linnoituksista. Linnoituksen rakennustyöt aloitettiin
vuonna 1748 linnoitusupseeri Augustin Ehrensvärdin johdolla. Rakennustöitä
ei koskaan saatu valmiiksi
Ehrensvärdin tarkoittamassa laajuudessa. Se tunnettiin
vuoteen 1918 asti ruotsinkielisen nimensä Sveaborg mukaan Viaporina. Linnoitus on
malliesimerkki 1600- j a1700luvun linnoitusperinteestä,
erityisesti bastionijärjestelmästä. Linnoituksessa on
vuosittain satoja tuhansia
kävijöitä.
Vanha Rauma
Vanha Rauma on Raumalla sijaitseva vanha puutalokaupunginosa. Se on Pohjoismaiden laajin, yhtenäisin ja
parhaiten säilynyt vanha puukaupunkialue, jonka asemakaava periytyy jo keskiajalta.
Vanhin rakennus on 1500-luvun alussa valmistunut Pyhän Ristin kirkko. Viimeisin

kaupunkipalo
Raumalla oli
vuonna 1682,
joten puukeskustan vanha
rakennuskanta ja epäsäännöllinen asemakaava ovat
säilyneet eikä
alueelle
ole
tehty modernia ruutukaavaa. Nykyään
se on vilkas
kaupankäynnin
keskus
lukuisine pikkuliikkeineen,
kahviloineen ja ravintoloineen. Unescon maailmanperintöasemansa vuoksi se on
myös ulkomaisten turistien
suosiossa.
Verla
Verlan tehdas ja ruukkikylä
entisen Jaalan kunnan alueella Kouvolassa toimii nykyisin
puujalostusteollisuuden tehdasmuseona. Maailmanperintökohteeseen kuuluu tehdasalueen lisäksi muun muassa
työntekijöiden asuntoja. Ensimmäinen puuhiomo perus-

Näkymä Suomenlinnan Kustaanmiekkaan matkustajalautalta.
Vy från en passagerarfärja mot Sveaborgs Gustavssvärd.

tettiin Verlan kosken partaalle vuonna 1872 ja se paloi jo
1874. Toinen hiomo rakennettiin 1882 ja sen yhteyteen
pahvitehdas. Yrittäjinä olivat
itävaltalainen ja saksalainen
paperimestari ja viipurilainen liikemies. Vuonna 1922
Verla siirtyi silloisen Kymin
Osakeyhtiön omistukseen.
Vuonna 1960 sitä pidettiin
Suomen vanhanaikaisimpana puujalostustehtaana ja tituleerattiin jo tuolloin ”mu-

seotehtaaksi” .
Tehdas lakkautettiin vuonna
1964 ja sen laitteet ja rakennukset jätettiin koskemattomiksi.
Tällaisia helmiä Maailmanperintöluettelosta löytyy kohdasta Suomi. Monen maailmalla turistina kiertävän
nähtävyyksien ”käsikirjana”
on: Wikipedia Unescon Maailmanperintöluettlo.
MH
Lähde: Wikipedia

Platser värda ett besök
Unescos världsarv i Finland
Listan över världsarv är en
organisation, upprätthållen
av Unesco, vars uppgift är att
beskydda världens enastående kultur- och naturmiljöarv.
Objekten i listan anses vara
de mest värdefulla världsarv,
vars skyddande och bevarande har en speciell betydelse
för hela mänsklighetens arv
av kultur- och naturmiljö.
Unescos generalavtal för
bevarande av kultur- och
naturarv underskrevs år 1972
och efter detta har 192 stater
ratificerat avtalet, Finland år
1987.
- Kvarken – Höga kusten
Området utgörs av Kvarkens
skärgård nära Vasa samt
Höga kusten på andra sidan
vid Sveriges kust. Valets motivering har varit de exceptionella geografiska värden,
på bägge sidorna av viken noteras landhöjningshastighet,
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som är bland de högsta i världen och skärgårdens 5600
holmar består av moräner
skapat av inlandsisen under
istiden.
Petäjävesis gamla kyrka
Träkyrkan är byggd under
åren 1763 -1764, klockstapeln
år 1821. Kyrkan ersattes 1879
av en ny kyrka inne i byns
centrum. Den gamla kyrkan
har bevarat sitt ursprungliga
utseende och interiören undantagsvis bra. Den österrikiska konsthistorikern Josef
Strzuygoksi var den första
som fäste sin uppmärksamhet på kyrkans arkitektoniska och historiska värden på
1920-talet. Efter detta har
kyrkan renoverats och den
blev godkänd på Unescos
lista som en representant av
traditionen för den typiska
östliga Skandinaviens träarkitektur.

Sammallahdenmäki
Bronsåldersgravrösena
i
Sammallahdenmäki är ett
antal gravrösen i Satakunda
Raumo, i Kivikylä, forna Lappi kommun. Sammallahdenmäki skrevs in som Finlands
första arkeologiska objekt
på Unescos världsarvslista
1999 och är Nordens mest
representativa föremål för
den västra bronskulturen.
På bergsområdet finns 36
gravrösen, de största är det
så kallade ”Kyrkgolvet” och
” Huilus långa ruin”.
Struves meridianbåge
Struves meridianbåge är en
på början av 1800-talet byggd
triangelkedja (gradmätningskedja) mellan Norra Ishavet
och Svarta havet. Dess uppgift var att klarlägga längden
av en längdgrad på den möjligaste längsta sträckan i norr
och med den uppgiften kun-

na fastslå jordklotets exakta
form och storlek. Mätningen
gjordes under 40 år och var
klara år 1855. Kedjan består av 265 punkter, av vilka
34 bäst bevarade har valts
till Unescos världsarvslista.
Finlands punkter i listan är
Stuorrahanoaivi (Enontekiö), Aavasaksa, Alatorneå
kyrkans klockstapel, Oravivuori (Korpilahti i Jyväskylä)
Tornikallio (Lapinjärvi) och
Mustaviiri (Pyttis).
Sveaborg
Sveaborg (finska: Suomenlinna) utanför Helsingfors är en
av världens största sjöfästningar. Byggnadsarbetena
på fästningen inleddes 1748
under ledning av överstelöjtnant Augustin Ehrensvärd.
Byggnaden blev aldrig klar i
den omfattningen som Ehrensvärd hade tänkt. Den var
känd på finska ända till 1918

Höstträff påminnande om

oktober fest
22.9. – 24.9.2017 på Salo Vuohensaari

Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström, bastu samt ”festaremat”.
Tilläggsuppgifter www.sfchankohangoudd.net eller
Malle Holmström tel. 040-5759503
Bindande förhandsanmälan senast den 18.9.2017 tel:040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig tack vare matserveringen

Välkommen på vår träff till Salo Vuohensaari!
som Viapori enligt svenska
Sveaborg. Fästningen är ett
modell exempel av 1600- och
1700-talets fästningstradition,
speciellt av bastion systemet.
Fästningen besöks årligen av
hundra tusentals besökare.
Gamla Raumo
Den gamla trädstadsdelen
Gamla Raumo befinner sig
i Raumo. Den är Nordens,
enhetliga och bäst bevarade gamla trädstadsområde,
vars stadsplan går i arv redan
från medeltiden. Den äldsta
byggnaden är från början
av 1500-talet, Heliga Korsets Kyrka.
Den sista stadsbranden
härjade i Raumo år 1682, så
trädcentrumets gamla byggnadsbestånd och oregelbundna detaljplan har bevarats
och man har inte planerat
en modern detaljplan i kvartersform. Nuförtiden är det
ett livligt centrum för handeln
med sina otaliga små butiker,
kaféer och restauranger. Tack
vare sin ställning i Unescos
världsarvslista är den även
omtyckt bland utländska turister.
Verla
Verlas fabrik och brukssamhälle i forna Jaala kommun i
Kouvola fungerar nuförtiden
som träindustrins fabriksmuseum. Till världsarvet tillhör
utom fabriksområdet även
arbetarbostäder, Det första
träsliperiet grundades vid
Verla fors år 1872 och förstördes i en brand redan 1874.
Det andra sliperiet byggdes

Talvijuhla/Vinterfesten.

1882 och i samband med det
en pappfabrik. Som företagarna var en österrikisk och
en tysk pappersmästare och
en affärsman från Viborg. År
1922 såldes Verla till Kymmene AB. År 1960 ansåg man
att den var Finlands mest
omoderna fabrik inom träindustrin och man titulerade
den redan då som ”muséefabrik”, Fabriken lades ner år
1964 och hela anläggningen
bevarades i det skick den var
vid nedläggningen.
Sådana pärlor finner man i
Världsarvslistan under punkt
Finland. Wikipedia Unescos
Världsarvslistan
fungerar
som handbok för mången,
runt världen pendlande turist.
MH
Källmaterial: Wikipedia

28.4.-1.5. Hattu- ja Vapputapahtuma
28.4.-1.5. Vapputreffit
12.-14.5. Äitienpäivätreffit
12.-14.5. Dart- ja Tikkatapahtuma
19.-21.5. Hernerokkatreffit
26.-28.5. Rocktreffit
09.-11.6. Kevätpetanque
16.-18.6. Lastentreffit
28.-30.7. Rantariehat
18.-20.8. Possutreffit
25.-27.8. Syntymäpäiväjuhlat
25.-27.8. Musiikkitreffit
01.-03.9. Sääksin Säpinät
22.-24.9. Syystreffit
22.-24.9. Syyspetanque

Vantaan Tallilla
Kultahiekassa
Hovimäki Camping
Vantaan Tallilla
Skeppars
Pääklahti
Vantaan Tallilla
Vantaan Tallilla
SFC VihtiPark
Skeppars
Kangaslampi
Vantaan Tallilla
Sääksi
Paikka avoin
Vantaan Tallilla

SFC Vantaa
SFC Karkkila
SFC Nurmijärvi
SFC Vantaa
SFC Itä-Uusimaa
SFC Helsinki
SFC Vantaa
SFC Vantaa
SFC Hyvinkää
SFC Itä-Uusimaa
SFC Kerava
SFC Vantaa
SFC Hyvinkää
SFC Hankoniemi
SFC Vantaa

Tervetuloa!
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Puheenjohtajan palsta

muistathan
Yhdistyksen
sääntömääräinen

kevätkokous
pidetään torstaina
4.5.2017 kello 19
Sääksissä.

Jäsenkorttien tarkastus
ja kahvitarjoilu alkaa
kello 18.30.
Aiheena on myös
yhdistyksen hallituksen
esitys sääntöjen
muuttamisesta
vastaamaan
SF-Caravan ry:n
päivitettyjä
mallisääntöjä.

• Katso Pilkkikisa
2017 tulokset
Nurmijärven
yhdistyksen
sivuilta!

Kesäkausi lähestyy valoisan ajan pidentyessä kukon askelin. Edessämme on lukuisia eri
yhdistyksien järjestämiä treffejä ja tapahtumia. Osallistukaa ja tutustukaa mitä kaikkea
yhdistykset ovat suunnitelleet. Liikkuminen
kannattaa aina!
Yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokouksen ajankohta on 4.5.2017 alkaen 19.00. Kokouksen pitopaikkana on tällä
kertaa Sääksin Riemuliiteri. Asialistalla on
perinteisten kevätkokousasioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutosehdotus. Tavoitteenamme on muuttaa yhdistyksemme säännöt
vastaamaan syksyllä SF-Caravanilta saapuneita uudistettuja yhdistyksen mallisääntöjä.
Tule myös mukaan toteamaan, miten yhdistyksellä meni viime vuonna, hyväksymään ja
sulkemaan kirjat viime vuoden osalta. Tervetuloa mukaan kokoukseen!
Heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena
VihtiPark- toimikunta järjestää jo perinteiseksi muodostuneet Rantatreffit, joiden yhtenä kohokohtana on vesilentopalloturnaus.
Syyskuun alussa Rajamäen Sääksissä jär-

Tervetuloa
uudet jäsenet
156562-0 Hamari Antti, Vantaa
157798-0 Hannukkala Minttu-Maaria, Hyvinkää
157877-0 Leinonen Hannu, Hyvinkää
157753-0 Merta Jukka, Selki
154821-0 Olkinuora Anu, Vihti
158027-0 Soikkeli Mika, Hyvinkää
157923-0 Tuohimaa Antti, Mäntsälä
157710-0 Varila Jukka, Rajamäki
157963-0 Vesala Pentti, Jokela

Raimo Kosonen
jestetään Sääksin Säpinät. Tänä vuonna treffien teemana on elokuva. Teemaan liittyen
tässä yhteydessä pidetään treffeillä, jos ei
nyt ihan naamiaisia, niin ”pukeutumiskilpailu”.
Lisätietoa kummastakin tapahtumasta
löydät yhdistyksemme nettisivuilta www.
sfchyvinkaa.net. Osallistu ja tule viettämään
muistorikkaita hetkiä kanssamme sekä VihtiParkkiin että Sääksiin.
Tulevan kesän loma- ja matkailukauden
suunnitelmat ovat varmaankin useimmilla
meistä toteuttamista vailla, uskoisin tilanteen olevan näin.
Ollessamme reissun päällä meidän tulee kaiken aikaa ottaa huomioon, parhaalla
mahdollisella tavalla, muut matkalla olijat.
Muistakaa myös se tervehtiminen kohdatessanne vastaantulijan. Pienestä käden
heilahduksesta molemmat saavat hyvän
mielen.
Hyvää loppukevättä ja tulevaa kesää!
Terveisin Rami

hallitus 2017
Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
PR-henkilö/Matkailuasiamies
Raimo Kosonen
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi	
0400 508441
jari.nurmi@saunalahti.fi
Sihteeri
Katariina Asp
040 4503342
katariina.asp@kolumbus.fi
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17898

Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen
040 5241416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
sirkka.miettinen@pp3.inet.fi
Jäsenrekisterinhoitaja
Minna Karttunen 
040 5179812
minna_karttunen@hotmail.fi

104590

119761

Yhdistyksen tiedottaja
Riitta Lempiäinen
040 5274428
riitta.lempiainen@gmail.com
ESMY edustaja
Mäkelä Kauko 
0400 200534
kaukomakela1@gmail.com

77129

96493

36468

61818

Ari Lehto
050 3706424
ari.l@elisanet.fi

69844

Kalle Paananen 
045 2317709
kalle.paananen@elisanet.fi

60227

I varajäsen/Turvallisuuspäällikkö
Antti Östman
045 8081008
ostman.antti@gmail.com
II varajäsen
Jouko Ahlqvist
0500 486365
jokke46@saunassa.com

68803

31519

VihtiPark

KEVÄT-

TALKOOT
lauantaina 6.5.

Pistetään porukalla
aluetta kesäkuntoon.
Työnjako talolla klo 9.00
VihtiPark toimikunta

www.sfchyvinkaa.net
www.facebook.com/vihtipark

Tervetuloa

Sääksin
Säpinöille
1.-3.9.2017
Rajamäen
Sääksiin

Treffien teemana Elokuva.
Lisätietoa löydät lähempänä
ajankohtana yhdistyksen
nettisivulla www.sfchyvinkaa.net

Kesä saapuu
Sääksiin

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
Jukka Karvonen 85165
0400 795 963
jaajukka@gmail.com

Sihteeri
Sirkka Miettinen77129
040 524 1416
miettinen.sirkka@
outlook.com

Sääksitoimikunta
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava p.050 526 4897
Puheenjohtaja
Sihteeri
Jari Nurmi 
104590 Pirjo Oikarinen 
33954
0400 508 441
045 865 1580
jari.nurmi@saunalahti.fi
pirjo.m.oikarinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Riitta Lempiäinen
36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com

13.5. klo 9 Kevättalkoot,
aloitetaan aamupalalla ja
tehtävien jaolla, päivällä
tarjotaan talkoolounas
klo 15 Isäntäpalaveri,
aiheena isäntien tehtävät
ja turvallisuus
14.5. klo 12
Äitienpäivän
kakkukahvit
10.6. klo 14
Sääksin alueen
kehittämiskeskustelu

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

VihtiPark

RANTATREFFIT
28.7.-30.7.2017

Ohjelmaa luvassa lapsille ja aikuisille
mm. vesilentopallokisa, orkesteritanssit.
Lisätietoa ohjelmasta ja aikataulusta
tulee lähempänä ajankohtaa.

Toimikunta ja edellinen puheenjohtaja päättivät 4.3.
2017, pitkän pohdinnan jälkeen, että Vankkurihymiölaatta kiinnitetään näkyvälle
paikalle toimiston seinään,
aivan ilmoittautumisluukun
yläpuolelle.

Seuraa sivujamme:
www.sfchyvinkaa.net
www.facebook.com/vihtipark
VihtiPark toimikunta

Tervetuloa!

Puheenjohtajat ja maljan
aika.

Ystävänpäivän hiihtolomatapahtuma
VihtiParkissa lauantaina 18.2.
Tapahtumapäivänä oli aurinkoinen ja keväinen sää. Lumitilanteesta johtuen tutut talviset puuhat eivät tänä vuonna
onnistuneet. Sen sijaan alueella oli vieraana poni, jolla
lapset pääsivät ratsastamaan.
Grillillä tehtiin tikkupullia.
Toimikunnan myymien grillimakkaroiden, mehun, kaakaon ja voileipien tuotto meni

alueen nuorisotoimikunnalle.
Saunojen jälkeen vietettiin
iltaa talolla. Pelattiin täydellä
salilla Bingoa, jonka jälkeen
laulettiin karaokea.
VihtiPark toimikunta kiittää
tapahtumassa mukana olleita
ja siitä saadusta positiivisesta
palautteesta.
Tane ja innokkaat
hoitajat.

Sääksin hiihtolomalaiset retkeilivät yhdessä
Lasketteluretkellä
Sappeella.

Jäätä pitkin
saareen
makkaranpaistoon.
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MATKAILUVAUNUT
• Vaunumyynti - huolletut
käytetyt matkailuvaunut
• Ostetaan ja otetaan
myyntitiliin - kysy ja tarjoa!

TARVIKKEET
• Etuteltat ja markiisit
• Suositut Svenska Tältin
StandBy etuteltat vaunuihin
• Caravan-tarvikkeet ym.

SFC VihtiParkissa
on muutamia
kausipaikkoja vapaana
Tiedustelut
kausipaikkavastaavalta,
Mika Stig, p. 040 7662089,
mika.stig@finnfrost.fi.

TUUSULAN
MOPOAUTOT OY

VARAOSAT
• Cabbyn varaosat
• Alde, AL-KO, Trumatic,
Dometic ja Primus
•Yleisvaraosat vaunuihin

HUOLTO
•
•
•
•

Vuosihuollot ja katsastukset
Koeponnistukset ja asennukset
Tiiviystarkastukset
Vahinkokorjaukset ym.

Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan •
Puh. 019 483 181 • Avainkierto 15, 05840 Hyvinkää

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

TÄYDEN PALVELUN MOPOAUTOTALO!

Täyden palvelun mopoautotalo
Chatenet, Casalini mopoautot sekä
uuden karheat käytetyt
Löydät meiltä uudet CHATENET ja CASALINI -mopoautot
sekä laadukkaat vaihtoautot 3kk:n käyttötakuulla.

Huollot • Korjaukset • Kolarikorjaukset • Varaosat
Kaikkiin merkkeihin saman katon alta.
15

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jaakko Häti
Roope Häti

040 738 4316
040 845 6178

www.hati.ﬁ

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m², ovien koko n. 6 x 6 m.
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Puheenjohtajan palsta

hallitus 2017

Hei kaikille !

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

Vihdoin näyttää talvi väistyvän ja kevät tekee tuloaan. Sekin vähän lumi, mitä tänä
talvena satoi, on hävinnyt jo liki kaikkialta.
Nyt on siis viimein hyvä aika alkaa valmistella kesäisempiä juttuja ja asioita.
Kevät on toimeliaisuuden aikaa, näin
myös meillä omassa yhdistyksessämme.
Vielä tässä yhteydessä muistutan ja pyydän osallistumaan sääntömääräiseen vuosikokoukseemme. Uusien sääntöjen mukaan tärkeitä päättäviä kokouksia on vain
yksi. Tule mukaan päättämään asioista.
Kevät käynnistää myös aurinkorannikko
Skepparsin vireän seura- ja rantaelämän.
Seuraavia mukavia yhdessäolon hetkiä on
tiedossa mm. Pääsiäisenä. Silloin järjestetään tuvalla kahvitilaisuus ja askarrellaan
tulvalla virpomisoksia perheen pienimpien kanssa. Pääsiäistä seuraavat sitten kevättalkoot, joihin me kaikki riemumielellä
otamme osaa. Vappua ja äitienpäiviä vietetään juhlallisin menoin, kuten menneinä
vuosinakin. Koska seuraava lehti ilmestyykin vasta kesälomien jälkeen, muistutan

Puheenjohtaja
Henkilövastaava,
tiedotusvastaava
Jorma Teittinen 
034769-0
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com

Jorma Teittinen
tässä vielä ”Hernerokka-treffeistä” toukokuussa ja tietysti Possutreffeistä elokuussa. Näiden kaikkien ohjelmasta ja sisällöstä
tiedotamme kotisivuilla www.sfc-iu ja yhdistyksen Facebook-sivustolla. Käykäähän
tutustumassa.
Toivotan kaikille, oikein mukavaa kesää.
Nostetaan tassua kun kohdataan ja ajellaan varovasti, muu liikenne huomioiden.
- Jorma

Hej allihopa!
Äntligen tycks vintern vika undan och våren vara på kommande. Den lilla mängd
snö, som vi har fått i vinter, har redan försvunnit på nästan alla ställen. Nu om någonsin är det bra att börja förbereda för
sommaren.
Våren är en energisk årstid, så också i vår
egen förening. Ännu i detta skede vill jag
påminna om det stadgeenliga årsmötet
och be alla delta. Enligt de nya reglerna har
vi bara ett viktigt beslutande möte. Kom
med och besluta i frågor.
Med våren börjar också det aktiva
sällskapsoch
strandlivet
på
Skeppars
solkust.
Bl a på påsken har vi chans till nästa trevliga samvaro. Då ordnas en kaffetillställning

på stugan där vi också har påskpyssel för
barnen. Sedan följer vårtalko, som vi givetvis alla med stor iver deltar i. Första maj
och morsdag firas festligt, som tidigare.
Eftersom följande tidning utkommer först
efter semesterperioden, vill jag ännu påminna om Ärtsoppsträffen i maj och såklart
Grisfesten i augusti. Vi informerar om program och innehåll på våra hemsidor www.
sfc-iu och föreningens facebooksidor. Välkommen och bekanta er med informationen.
Jag önskar alla en riktigt trevlig sommar.
Vi hälsar glatt då vi möts och vi kör försiktigt, med hänsyn till den övriga trafiken.

Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja,
Matkailuvastaava
Tuomo Tourunen 
99826-0
0400 429 272
Partiomiehentie 3D 21,
06100 Porvoo
tuomo.tourunen@pp.inet.fi
Sihteeri, toimintatoimikunta
nuorisovastaava, jäsenkirjuri
Leena Maho 
138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3 B 27,
00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck 
104817-1
040 840 2974
Lohentie 9 E 35, 06150 Porvoo
astenback59@gmail.com
Aluevastaava, IT-vastaava
Alvar Alatalo 
106733-0
0400 941 663
Savenvalajakatu 3A 5,
04200 Kerava
alvalatalo-46@suomi24.fi
ESMY-edustaja,SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen
131737-0
041 432 4037
Virpitie 9 C 1, 04260 Kerava
pentti.oksanen@elisanet.fi
Turvavastaava,
ensiapuvastaava
Mauri Savolainen 
90013-0
0400 456 693
Ruokokuja 2 b 6 01300 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com

- Jorma

POSSUTREFFIT pe-su 18.-20.8.
Ne riemukkaat treffit, missä tapahtuu ovat Skepparsissa.
OHJELMASSA: Kilpailuja kaikille.
Lapsille ja aikuisille monenlaista mukavaa ohjelmaa.
Aikuiset 15€, lapset 5€ sisältää aterian.
Tervetuloa possuttelemaan.
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A Vastaanotto, vesi, wc,
kemsa, tiski, pyykinpesu
B Sauna, tupa, keittiö
C Grilli
D Varasto, halot

E
F
G
H
I

Kesäkeittiö
Savustus
Lasten trampoliini
Uimaranta
Leikkikenttä

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

J Wc, kemsa,
henkilökunnan majoitustila
K Roskalaatikot
L Laituri

M Varatie ulos
N Luontopolk
lähtö/paluu
O Masto

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

Vasemmalla. Raimo Katela, Kristiina Salojärvi ja
Petri Oksanen.

Skepparsin alueen kesäkausipaikat haettavissa huhtikuun aikana.
Hakemuksia saatavana kioskilta. Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Alvar Alataloon puh. 0400 941 663

Kesäkausipaikka
350€ +sähkö
Talvikausipaikka
325€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi 15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
– vain Itä-uudenmaan jäsenille

10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uudenmaan jäsenille
SÄHKÖ
Mittarisähkö
ilman mittaria k/t

Muut palvelut
Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

Tervetuloa
uudet jäsenet
157889-0
157874-0
151246-0
157936-0
135540-0
157746-0
151139-0
117474-0
157545-0
157657-0
157509-0
157553-0
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0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Hilbert Hans Pukaro
Korkatti Kyösti Monninkylä
Korpinen Johanna Vihti
Leppä Seppo Porvoo
Liespalo Merja Nuppulinna
Mannerström Johan Illby
Nurminen Samu Vantaa
Nysten Svante Sipoo
Pekkinen Jaakko Askola
Putus Raija Ilola
Rahkonen Petri Lapinjärvi
Ruponen Juha Hyvinkää

10€
2€
2€
22€
Lasse Lundström.

HERNEROKKATREFFIT
pe-su 19-21.5.

Ohjelmamaksu joka sisältää
ohjelman ja rokan.
Aikuiset 5€,
lapset 2€ + vrk hinta.
TERVETULOA

Yhteiskuvassa.

Kevätpäivä Skepparsissa
Aamu alkoi aurinkoisissa
merkeissä. Ensin kokoonnuttiin huoltorakennuksen
terassille ja otettiin yhteiskuva. Sitten kaikilla olikin jo
kiire pilkille. Kilpailuaika oli
3 tuntia. Osanottajia oli tällä
kertaa ilahduttavan runsaasti.
Aurinko helli pilkkijöitä ,joten kehno kalan syönti ei haitannut tunnelmaa vaan mieli

oli kaikilla hyvä. Kun kalastus
aika loppui niin siirryttiin saunan terassille punnitukseen ja
syömään Hannun grillaamia
makkaroita ja mehua. Punnitusta hoiti Leena tarkasti
koska saaliit oli melko pieniä. Pilkkikilpailun 3 parasta
kumminkin löytyi:
Petri Oksanen 47gr.
Kristiina Salojärvi 38gr.

Raimo Katela 33gr.
Lapset Andrei ja Arttu palkittiin mitaleilla ja suklaalla.
Onnea voittajille.
Kaunis sää innoitti porukan
vielä pelaamaan talvimölkkyä. Osanottajia olikin tosi
paljon ja tunnelma oli pelissä
korkealla. Kannustus huutoja
sai kukin vuorollaan ja ehkä

Andrei.

myös neuvoja muilta osanottajilta. Kuten pelissä yleensä
käy niin mölkyssäkin löytyi
talvimölkyn voittaja. Voittaja Lasse Lundström palkittiin Viking Linen lahjakortilla. Onnittelut ensimmäiselle
talvimölkyn voittajalle.
Kuvat ja teksti
Pentti Oksanen.

Sääntömääräinen

vuosikokous

Maanantaina 22.5.2017 klo19.
Porvoon Amiston auditoriossa Perämiehentie 6 Porvoo
Stadgeenliga
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset asiat. Kokoukselle
esitetyt asiat. Klo 18 kahvitus ja
jäsenkorttien tarkastus.
I Amistos auditorium. Styrmansvägen 6 Borgå
Tervetuloa
måndag 22.5.2017 kl 19.00
Besult om ansvarsfrihet för styrelseäranden
HALLITUS
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt godkännande
Kaffeservering och granskning av
medlemskorten från kl 18. Välkommen STYRELSEN

årsmöte
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2017

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtaja,
edustaja ESMY:ssä ja
lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä 	
94210-0
044 308 7780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi

Nyt on kevät, pistetään vaunut ja autot liikkeelle. Laitetaan pyörät pyörimään, jotta
niistä ei tule kulmikkaita. Kausipaikkalaisetkin pitäisi saada myös kesäaikaan liikkeelle ja näin yhdessä saataisiin Suomen
matkailu nousuun näin juhlavuonna. Myös
sinä autoilija tai vaunuilija, joka olet ilman
jäsennumeroa liikkeellä, liity jäseneksi.
Saat alennusta yöpymisestä ja muitakin
etuja. Tule tutustumaan tähän mielenkiintoiseen joukkoon. Uskon, että viihdyt kanssamme.
Yhdistyksemme on muutoksen edessä.
Olemme tehneet yhdistyksen sääntömuutoksen. Sen mukaan siirrymme tänä vuonna yhteen vuosikokoukseen.
Ensimmäinen vuosikokous pidetään toukokuun 10. päivä klo 19.00 ja paikka on Air
Hotel Nummelassa. Osoite on Lentokentäntie 5. Siellä käsitellään kaikki asiat, jotka
ennen käytiin läpi kahdessa kokouksessa.
Tarvittaessa hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle ja myös silloin, jos
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian takia.
Toisaalta on vähän harmillista, kun hallitus kohtaa jäsenet vain kerran vuodessa.
Hallituksen kannattaakin nyt miettiä,
voisimmeko järjestää jäsenille suunnatun
oman tapahtuman, jonkun asian tiimoilta.
Näin voitaisiin saada ”ei jäykkä” tapaaminen jäsenten kanssa. Mietimme asiaa.
Nyt, kun luette tätä lehteä, olemme Vapun kynnyksellä. Yhdistys järjestää Vappuna treffit Kultahiekka Caravanissa perjantaista 28.4. - maanantaihin 1.5.
Näin ollen tulee pitempi viikonloppu,
kuin normaalisti. Saadaan enempi yhteistä aikaa. Tulkaa joukolla mukaan, pyrimme

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
050 415 2154
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka
83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5 03600 Karkkila
veijo.vainikka54@gmail.com
Keijo Kaukelin
23818-0
050 598 2710
Koikkalantie 66, 03400 Vihti
keijo.kaukelin@kolumbus.fi
Edustaja ESMY:ssä
Veijo Vanhala 
136047-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com
Aino Kylmä	 94210-1
050 501 4517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi

Leo Kylmä
järjestämään teille ohjelmaa , jotta viihtyisitte. Sydämellisesti tervetuloa.
Syksyllä on tarkoitus pitää toiset treffit.
Paikka ei ole vielä vahvistettu, mutta ilmoittelemme siitä myöhemmin.
Liittokokous on Lappeenrannassa 20.5.
Sen kokouksen tärkein asia on valita liitolle
uusi puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja Juha Hämäläinen on ilmoittanut, että
ei ole käytettävissä jatkossa. Yhdistyksemme osallistuu pidettävään kokoukseen.
Nauttikaamme tulevasta keväästä ja
kesästä. Tapaamme treffeillä Vappuna ja
muistakaa jäsenet, toukokuussa ensimmäinen vuosikokous. Tulkaa mukaan siirtymään uuteen aikakauteen. Olette näin tukemassa hallitusta ja kannustamassa heitä
jaksamaan, tekemään työtä teidän hyväksi.
Hyvää matkailukautta teille kaikille.
LEO 94210

Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.net
Hallituksen ulkopuolisena
tekninen asiamies
Matti Turunen
35460-0
0400 486 037
Harjutie 2-4 K 12 03100
Nummela
mturunen@elisanet.fi

Tervetuloa uudet jäsenet
020472-0 Esko Tamminen Lohja
114207-0 Matti Kivistö Vihti
157643-0 Kimmo Kunnaspuro Karkkila
070009-0 Juha Annala Vihti
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157628-0 Ari Kajan Vihti
157713-0 Helena Viiala Lohja
134455-1 Lasse Laine Siuntio
012251-0 Seppo Viitavuori Lohja

SF-Caravan Karkkila ry;n
sääntömääräinen

vuosikokous

pidetään keskiviikkona 10.05.2017
kello 19 alkaen
Airhotellissa Nummelassa.
(Lentokentäntie 5, 03100 Nummela)
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu
alkaa kello 18.30.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme
uusissa sääntöissä mainitut asiat.
Kokoukseen osallistuvien kesken arvotaan
vapaa pääsy yhdistyksen syksyn treffeille.
Tervetuloa t. Hallitus

vapputreffit
SF-Caravan Karkkila ry:n

28.4.-1.5.2017
Kultahiekka Caravan alueella.

28.4.
klo 21.00-01.30
Karaoketanssit

Käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus,
tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisiille
3. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen
puheenjohtaja
ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
5. Valitaan tilejä tarkastamaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavalle vuodelle
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen
jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista.
9. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä
liiton kokouksiin
10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Ehdotus kokouksessa käsiteltäväksi esitettävästä
asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.
Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksivuotisen toimikauden päättävän vuosikokouksen
päättyessä.

Tonika Duo solisti Taru.

29.4. klo 21.30-00.30 Tanssit, Tonika Duo
30.4. klo 13.00-15.00 Päivätanssit, Tonika Duo
30.4. klo 21.30-00.30 Tanssit, Tonika Duo
PARAS NAAMIAISASU PALKITAAN!
Lisäksi paljon muuta treffiohjelmaa
Treffimaksut 55 €, sis. valosähkön, saunat ja ohjelman.
Kausipaikkalaisten ohjelmamaksu 15 €.

Tarkempi ohjelma löytyy www.sfc-karkkila.fi.
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Wärtsilänkatu 14, 04410 Järvenpää
p. 050-402 0021, huolto@carpojat.fi

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.

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

www.carpojat.fi

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 2017:
Tuntiveloitus
Vuosihuollot alk. (sis. kosteusmittauksen)
Kaasulaitteiden koeponnistus
Kosteusmittaus

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
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56,210,30,55,-

SF-C

SFC-Caravan Kerava Ry

KERAVA

www.sfc-kerava.net

Puheenjohtajan palsta

hallitus 2017
Puheenjohtaja, Esmyja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen
114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com

Tervehdys kaikille
Kevät tulee pikkuhiljaa ja sitä odotellaan jo
kovasti. Lehden saapuessa kevätkokouskin
on jo takanapäin ja toivottavasti viimeisetkin lumien rippeet sulaneet.
Talvi oli meillä Kangaslammella hyvin
tavanomainen. Puutalkoot pidimme maaliskuussa ja tekijöitä oli mukavasti paikalla.
Saimme yhteistuumin hyvän määrän lisää
sauna- ja grillipuita mitä sitten poltellaan.
Hernesoppa maistui jokaiselle talkoolaiselle oikein hyvin. Pieni muistutus alueestamme ja pienoisista väärinkäsityksistä,
mitä korviini on kantautunut vähän sieltä
sun täältä.
Elikkä vaikka alueemme on Keravan yhdistyksen jäsenille tarkoitettu alue, voimme kaikesta huolimatta toivottaa kaikkien
yhdistysten jäsenet tervetulleeksi vierailemaan alueellemme. Huoltorakennus projektimme etenee hyvää vauhtia. Pieni väli-

Varapuheenjohtaja,
Esmy- edustaja
Olavi Lahtinen
64453-0
0400 608 971
ola.lahtinen@gmail.com

Perttu Tiikkainen
tavoite asetettu, että turvatreffeillä se olisi
jo joiltain osin käytettävissä.
Kaikille siis tervetuloa vierailulle ja mukavaa kesän odotusta.

Kuka nyt kaipaisi tunkkaista baaria
kun lintujen kuorot laulaa fan-faaria
Aurinko kiertää suuria kaaria
matkaamme kohti mökkejä, saaria.

Perttu Tiikkainen

Rahastonhoitaja, sihteeri
Harri Stenberg
89388-0
040 536 5780
hstenberg2@gmail.com
Rakennusprojektin vastaava,
aluetoimikunnan vetäjä
Erkki Stranius
150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com
Esmy-edustaja
Kirsi Tolonen
48360-1
0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com
Jäsenasiat
Annikka Rakkolainen 115643-0
0440 302 425
annikka.rakkolainen@gmail.com
Matti Saulo
114125-0
040 544 5409
mattisaulo@gmail.com
Kaija Salonen
100634-0
0400 806 276
kaija.salonen@gmail.com
Kotisivuvastaava,
FB-sivun pääkäyttäjä
Seppo Koli
54268-0
0400 144 363
seppo.koli@luukku.com

Tervetuloa
uudet jäsenet
011014-0 Pankka Rauno,
Kerava
074490-0 Viljala Petri,
Monninkylä
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sihteerin palsta

Terveisiä Kangaslammelta
minunkin puolestani!
Kun edellinen sihteeri Seppo Koli sanoi irti hallitusjäsenyytensä ja luopui myös
sihteerin tehtävistä, minut
valittiin uudeksi sihteeriksi.
Tässä muutamia ajatuksiani
ja ajankohtaisia asioita.
Kangaslammella on mielestäni hyvä yhteishenki. Siitä
viimeisimpänä osoituksena
puutalkoot. Talkoot alkoivat puheenjohtaja Perttu
Tiikkaisen keittämillä nokipannukahveilla aamukahdeksalta ja moottorisahat
lauloivat jo ennen yhdeksää. Saimme kaadettua
päivän aikana kolme isoa
koivua, pätkittyä ne ja klapikoneena toimi Eric Nykänen. Miesten ollessa puiden
kimpussa naiset keittivät
ison kattilallisen maistuvaa
hernesoppaa, jota riitti alueelle tutustumaan tulleelle
perheellekin. Talkoissa oli
mukana yli 10 vaunu/autokuntaa, siitä suuri kiitos kaikille mukana olleille. Talkoosauna maistui hyvin kaikille,
ja onhan se mukava saunaa
lämmitellä, kun on puita,
mitä polttaa. Kyllä niitä kuluukin, sillä saunan lisäksi
myös ”mölytupaa” lämmitetään puilla ja tietenkin grillataan, kuka mitäkin.
Meillä on edessä kiireinen
kevät, sillä olemme luvanneet uuden huoltorakennuksen olevan valmis ennen kesäkauden alkamista.
Olemme myös hankkimassa
Kangaslammelle
maksupäätteen, jotta maksaminen
olisi kaikille vaivattomampaa. Se on mielestäni tärkeä
asia, koska toimin lisäksi
myös alueemme rahastonhoitajana.
Ystäväni mausteyritys Mamas Made ja Caravanliitto
ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla edistetään
yhdistysten varainhankintaa. Asiasta on tiedotettu
yhdistysten puheenjohtajia
ja sihteereitä. Viime vuonna
eräs pieni kotiseutuyhdistys hankki näiden maustei-
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den myynnillä yli 400 euroa lisää käyttöpääomaa, ja
useat mausteita ostaneet
tulivat uudelleen kaupoille.
Mausteet ovat erittäin laadukkaita ja vähäsuolaisia
tai kokonaan suolattomia.
Jatkossa valikoima laajenee,
mm. on tulossa esim. rosvopaistin marinointiin tarvittava mauste. Mamas Made
-mausteet tunnistaa Caravanliiton logosta.
Pian järjestettävät turvatreffit ovat meidän avauksemme kesäkauteen. Turvatreffeillä ovat mukana VPK ja
sammuttimien huoltoa tarjoava yritys, joilta saa hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä.
Vaikka viranomaiset eivät
enää edellytä sammutinta
matkailuajoneuvoon, niin
itse ymmärrämme sen tärkeyden. Illalla meitä viihdyttää monipuolinen ja taitava
trubaduuri. Päivän mittaan
on luvassa kilpailuja, tuoteesittelyjä ja muuta mukavaa
ohjelmaa.
Olemme luvanneet, että
uuden huoltorakennuksen
yksi suihku ja WC ovat treffeillä käytössä. Loput suihkut ja WC:t sekä keittiötilat
valmistuvat
loppukevään
aikana. Toivottavasti talkoohenkilöillä riittää vielä
voimia tähän loppurutistukseen. Suuri kiitos jo tehdystä työstä kaikille mukana
olleille.
Toivoisin myös nuorempia
karavaanareita
tulemaan
treffeille ja tutustumaan
meihin sekä alueeseen.
Kausipaikkoja on vielä muutamia vapaana, joten eihän
sitä tiedä, vaikka saisimme
uusia
kausipaikkalaisia!
Pyrimme kehittämään Kangaslampea pieni askel kerrallaan.
Tässä tuli paljon tekstiä.
Lupaan jatkossa antaa puheenjohtajalle
enemmän
tekstitilaa, jotta hänkin saa
ajatuksensa esille kaikkien
luettavaksi.

Harri Stenberg

Turvatreffit
5. - 7.5.2017

• Mahdollinen kehonkoostumusmittaus
• Pieni ensiapukurssi
- VPK:n ohjeet, mitä tehdä, jos
tuli pääsee irti ja miten toimia
onnettomuuspaikalla
sammuttimien tarkistus
• muurinpohjalettuja 2 € / kpl
• arpoja
• erilaisia tuote-esittelyjä
• turvapolku aikuisille ja lapsille
• saunomista
• lauantai-iltana tahdit antaa trubaduuri
Treffimaksu on 
40,00 euroa
matkailuajoneuvokunta
kausipaikkalaiset 
20,00 euroa
matkailuajoneuvokunta
Tämä on alustava ohjelma treffeille
ja lopullinen saadaan ajossa
yhdistyksemme nettisivulle.
Toivotan hyvää kevättä ja kesää
kaikille karavaanielämästä
kiinnostuneille.
Harri Stenberg 89388
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Somerontie 31, 09630 KOISJÄRVI (Lohja)
0500 64 34 94
www.kultahiekka.fi
kultahiekka@kultahiekka.fi

TUO VAUNUSI

SAPPEELLE!
Tervetuloa Kultahiekka Caravan alueelle!
Kausipaikkoja vapaana, ilman isäntävelvoitetta.
Tule ja löydä mieleisesi paikka.
Tapahtumia järjestetään ympäri vuoden ja
tekemistä löytyy niin lapsille kuin aikuisillekin.
Kahvila-ravintola, Frisbeegolf-rata, polkuautot,
trampoliini, biljardi, mini-golf etc.
Kesällä käytössä rantasauna terasseineen lammen rannalla.
TARJOUS!
25% alennusta kausipaikasta lapsiperheille. Kausipaikan
pituuden tulee olla vähintään 6 kk ja lasten alle 12 vuotiaita.
Tarjous koskee vain SFC -jäseniä ja on voimassa 31.8.2017 asti.
Tarjous koskee vain uusia sopimuksia. Tervetuloa tutustumaan!

300e

KESÄN KAUSIPAIKKA
Käytössä 15.5.-10.9.2017.
Kausipaikka, sähkö kulutuksen
mukaan 0,28 €/kWh.

Kesän vuorokausipaikat
20 € /vrk/vaunukunta (sisältää sähkön).

880e

TALVEN 17-18 KAUSIPAIKAT
ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin (norm. 960 €).

780 € Ilman kausikorttia (norm. 860 €)
Kausipaikka käytössä 15.9.2017 – 1.5.2018
Ennakkohinnat voimassa 31.7.2017 saakka
Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

Sappeen Kesäteatterissa:
Taattua kesäkomediaa
suomi-iskelmäklassikoiden ja Live-bändin
vauhdittamana!
Esitykset 15.6. – 12.8.,
katsomo katettu.
Rooleissa mm:
Mika Tepsa,
Manu Havisalmi.
Irina Vartia.
Lotta Ansakorpi.
Ohjaus:
Lotta Ansakorpi.
Käsikirjoitus:
Lotta Ansakorpi ja
Virpi Haatainen.
TEATTERIPAKETTI
Sis. caravan paikan 1 vrk
+ liput 2 hlölle Sappeen
kesäteatteriin. Caravan
pakettihinta alk. 62 €

TEATTERIPAKETTI Chalets
majoituksella alk. 134 €
(ei sis. vaunupaikkaa).
Chalets-paketteihin lisätään
toimituskulut 20 €/varaus.

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

hallitus 2017

Puheenjohtajan palsta

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

Hei Karavaanarit

39058-0

Varapuheenjohtaja
Tapio Varjokunnas
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi
Sihteeri/lehtivastaava
Tiina Korjula 
113400-0
0400 812 059
tiinakorjula@icloud.com
Matkailuasiamies/kotimaa
Juhani Virtanen
127132-0
juhani@virtanen.biz
Matkailuasiamies/ulkomaat
Raimo Björkstedt
91062-0
050 436 1564
raimo.tapio1@elisanet.fi
Matkailuasiamies/
nettivastaava
Arto Hyttinen
100270-0
0400 906 789
artsi.hyttinen@gmail.com
Jäsen
Tuomo Virtanen
040 764 8948
tumppi65@gmail.com

50235-0

Anne Seiluri
133181-0
0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com
HALLITUKSEEN
KUULUMATTOMAT
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
Jäsenkirjuri
Pentti Virtanen
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Ajotaitovastaava
Matti Lehtonen
050 505 5669
matti.silva@netti.fi

1560-0

103229-0

Kesä saapuu kohisten, aurinko lämmittää
luontoa ja sydämiä. Mielialamme piristyy,
kun päästään laittamaan matkailuvälineemme reissukuntoon.
Olen miettinyt yhdistyksen toimintaa.
Me tarvitsemme nuorempia vetäjiä mukaan. Itse olen siinä iässä, että olen valmis
perehdyttämään nuorempaa sukupolvea
aktiivi toimintaan mukaan ja oman paikkani jatkajaa. Ole rohkeasti yhteydessä, jos
toiminta kiinnostaa. Yhdistys kaipaa tuoretta ajattelutapaa, uudenlaista näkökantaa markkinointiin, joka tapahtuu tänä päivänä pääasiassa sosiaalisessa mediassa.
Kevätkokous olisi hyvä paikka tulla tutustumaan toimintaan.
Vapputreffeillä päästäänkin saunomaan
uudistetussa ja tilavammassa saunassa.
Juhannusta vietämme Sydänlammella ja
yhdistyksen petankkimestaruudet ratko-

Kari Köngäs

taan kesäkuussa. Syyskokouksessa valitaan uudet toimihenkilöt.
Palotarkastus suoritettiin alueella, kehuttiin että kaikki on hyvin järjestetty sekä
palovaroittimet olivat vaatimusten mukaisesti.
Aurinkoista kevättä toivottaa

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 10.05.2017
klo 19.00 KOKOUSTILASSA
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
Kokouksessa käsitellään:
– sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat
– jäsenten esittämät asiat
JÄSENKORTTIEN TARKISTUS ALOITETAAN klo 18.30
KAHVITARJOILU ENNEN KOKOUSTA.

Sydänlammella palotarkastus
Kohteessa suoritettiin pelastuslain perusteella Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan hyväksymän
valvontasuunnitelman mu-

kaisena valvontakäyntinä
yleinen palotarkastus.
Palotarkastaja
Jarkko
Jääskeläinen toteaa alueen
hyvin hoidetuksi ja alkusam-

mutuskalustoa on riittävästi.
Paloturvallisuusasiat on otettu hyvin huomioon. Kiinteistössä on riittävästi palovaroittimia.

Tervetuloa uudet jäsenet
069876-0 Kairajärvi Mauri, Turkhauta
043169-0 Peltonen Henry, Tuusula
069876-1 Kairajärvi Sonja, Turkhauta
080684-0 Toivanen Kalevi, Järvenpää
157949-0 Kärkkäinen Tarmo, Järvenpää
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Kari

VAPPUTREFFIT
Sydänlammella
28.04.2017- 01.05.2017

Ohjelmassa: mm. Biljardi turnaus
Sydänlammen 6 vuotiskahvit ym. ohjelmaa
TERVETULOA

”Rantasaunan”
laajennus edistyy
Joulukuussa aloitettu Sydänlammen rannalla olevan
saunan laajennus- ja saneerausrakentaminen on edennyt
suunnitelmien mukaan. Maaliskuun puolivälissä saatiin
saunan ja uuden pesuhuoneen lattioiden betonivalut
suoritettua.
Lattioihin asennettiin sähkölämmitys sekä tiloihin tuli
huippuimuri kosteuden kuivattamiseksi.
Lattian liippauksesta ja
kaadoista huolehti Aki Pehkonen. Taisi ”ukolle” tulla

hommassa
vähän hikikin.
Seuraavassa vaiheessa
laatoitetaan
seinät ja katot paneloidaan. Lattiavalujen
kunnollinen
kuivuminen
viivästyttää lattioiden laatoitusta niin, että ensimmäiset
löylyt päästään heittämään
ehkä vasta vapputreffeillä.

Betonit valutalkoisiin tulivat
Loimaalta. Pumppuauton
varressa pituutta riitti.

JUHANNUSTREFFIT
22.-25.6.2017
SYDÄNLAMMELLA
Osallistumme aatonaattona
Hyrsynkulman kyläyhdistyksen
järjestämään juhannusjuhlaan.

TOIMINTAKALENTERI 2017 KEVÄT

28.04-01.05.
10.05. Ke klo 18.00
10.05. Ke klo 19.00
09.06-11.06. Pe-Su
23.06-25.06. Pe-Su

Vapputreffi
HALLITUKSEN KOKOUS
KEVÄTKOKOUS
”Petankki” mestaruudet
Juhannustreffit

Sydänlampi
Tupalantie 7 B 33
Tupalantie 7 B 33
Sydänlampi
Sydänlampi

PETANKKI”-TREFFIT SYDÄNLAMMELLA 9.6.-11.6.2017
Kilpailut käydään 3 pallolla 7 pisteeseen. Häviöstä putoaa
Sarjat: naiset, miehet, tytöt ja pojat alle 15 v. sekä sekaparikisa
TERVETULOA MUKAAN KISAILEMAA!
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Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!
AJO-OHJE SYDÄNLAMMELLE
Yhdistyksen virkistysalue Sydänlampi sijaitsee
Someron kaupungin Pitkäjärvenkylässä. Osoite:
Huhdanmäentie 342, 31520 Pitkäjärvi
Alue on avoinna kaikille SF-Caravan ry:n
jäsenyhdistysten jäsenille. Alueella on
isäntäpäivystys kesäkuun alusta elokuun
loppuun.
Muina aikoina toimitaan ohjeistusten
mukaisesti omatoimialueena. Ellei alueella
ole isäntiä tai aluetoimikunnan jäseniä, voit
maksut suorittaa ohjeiden mukaisesti pankkiin.

Koordinaatit (päärakennus)
N 60° 43’ 3.059’’
E 23° 19’ 1.493’’
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 vieressä olevaa latoa.
Risteyksessä on kyltti HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on
ollut jo hieman aikaisemmin kyltti Hyrsynkulma 6, mutta
älä käänny vielä siitä.) Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin
aja kunnes tulet T-risteykseen, käänny vasemmalle. Jonkun
matkaa ajettuasi tulee toinen T-risteys/mutka, josta käännyt
oikealle Laurilantielle. (risteyksessä on pieni punainen koppi) (tähän mennessä olet ajanut kymppitieltä noin 3,9 km).
Tästä etenet noin 700m ja käännyt vasemmalle. Tämän jäl-

Sydänlampi HINNAT 2017
aluemaksu/vrk
15,00
viikko kesä/ talvi
80,00/ 60,00
kuukausi kesä / talvi
140,00 / 100,00
kesäkausi 1.5.- 30.9
300,00
talvikausi 1.10.- 30.4
300,00
vuosipaikka
470,00
mittarisähkö
0,30
pienin veloitus
3,00
sähkömaksu ilm. mittaria (kesä)		
(valosähkö 750 W)
sähkömaksu ilm. mittaria (lämmitys) 20,00
(2000 W)
säilytyspaikka 1.5.- 30.9
170,00
säilytyspaikka 1.10.-30.4.
150,00
säilytyspaikka/ vrk
2,00
viljelypalsta 10-30 neliöön
1,00
perhesauna
10,00/
pyykinpesukone
3,00

+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
kWh
5,00 vrk
vrk

neliö
50 min.
koneellinen

keen ajettuasi mutkitellen noin 800m mm. ajettuasi aivan
yhden pihapiirin läpi kohteesi on tien oikealla puolella.

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA 2017
Puheenjohtaja
Esko Haanpää
0400 179 789
haanpaaenator@gmail.com
Jäsen
Riitta Lindfors
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
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4198-0

10802-0

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

12045

12045-0

Jäsen
Hannu Mikkonen
044 201 4008
hanski1300@gmail.com

148969-0

Hallituksen edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
Kari Köngäs
39058-0
0400 415 424
kari.kongas@live.com

Olemme muuttaneet
uusiin tiloihin!
Tervetuloa tutustumaan
uuteen liikkeeseen
Neliökuja 5:een.

KOKENUT

&

KATTAVA

Tule tutustumaan!
CARAVAN-MYYNTI

CARAVAN-HUOLTO

NELIÖKUJA 5,
TUUSULA

WWW.KKKIVINEN. FI

Karo Kivinen
040 043 9579

Oskari Huovinen
050 336 5633

&

Te

rve
t
hy uloa
vä
t k teke
au
pa mää
n
t!

Mestarintie 2, 01730 Vantaa Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720
0500 450 735
HC_Caravan_2017_maalislukuu_255x180.indd 1

21.3.2017 14.31
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Mertiörannassa
O
ke 26.7. klo 8.00 > su 30.7. klo 17.00

Juhlien Teema:
”Taivas on
uskoni määrä
matkalle en
tahdo jäädä”

Vihuntie 21, 38800 Jämijärvi
045 233 3939
www.helluntaikansa.fi

Puhujia:
Lasse Kangassalo
Markku Kuokkanen
Raimo Rahnasto
Pauli Rahkonen
Pentti Niininen
Hannu Tervashonka
Sauli Leppänen
Aulis Lehto

Musiikki:
Celesta
Exsodus
Rauman kuoro
Yksi sydän, Vaasa
Viestiveljet
Ilosanoma, Lapua
Yhdistetty kuoro
Kootut Vasket ym.

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Autot & vaunut

Fiat Bürstner Ducato

-99

Näppärä pieni Bürstner Active
markiisilla+vetokoukulla varustettuna.
Mittarilukema 110 000 km
Pit 6,65 m, Lev 2,21 m
Kokonaismassa: 3 150 kg
Vuodepaikkoja: 5

11 750€

HOBBY 440
Excelent Ahorn
Hobbyn laadukas vaahtera versio
suurella parivuoteella.
Siisti puhdas ehjä yksilö.
Pit 6,16 m, Lev 2,28 m
Kokonaismassa: 1 200 kg
Vuodepaikkoja: 4

-99

9 250 €

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.
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• Matkailuvaunujen vuokraus
• Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

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

SFC jäsenetuliike

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

Hovimäki camping
Matkailuajoneuvojen
Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
korjauksetmaalaukset,
(kaikki merkit),
lasinvaihdot,
maalaukset,
lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasuvuosihuollot, nestekaasutarkastukset
ja
laitteidenlaitteiden
tarkastukset
ja
huollot, jne.
varaosat jne.
huollot, varaosat
Tuulissuontie
9
Tuulissuontie
9
21420 Lieto
21420 Lieto
050 357 3093
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi

Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

Tervetuloa
viihtymään!

Muutamia kauniita kausipaikkoja vapaana. Soita ja kysy!

Hovimäki

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

Tervetuloa viihtyisään Messilään!
– Vehreä caravanalue matkailuautoille/
vaunuille, myös telttapaikkoja.
– Leirintämökkejä, majatalohuoneistoja,
saunallisia hirsihuviloita!
– Sijainti Vesijärven rannassa,
Messilän lomakeskuksen kupeessa,
8 km Lahden keskustasta.
– Siisti, lapsiystävällinen uimaranta,
Beachvolleykenttiä, Beachjalkapallokenttä,
uutuutena kesälle 2017 Minigolf (12 rataa).
– Vuokrataan soutuveneitä.

– Ruoka-/anniskeluravintola, karaokea,
tansseja, tapahtumia.
– Laivareittiliikenne 1.6.-31.8. MessiläEnonsaari-Lahti 5 kertaa päivässä
edestakaisin. www.tiirismaanlaivat.fi
– Enonsaaressa Ruoka-anniskeluravintola,
rantasaunaa vuokrataan, luontopolku,
mökkejä. www.enonsaari.fi
– Caravanmessut Lahdessa 15.-17.9.2017.
Varaa paikkasi ajoissa!

www.campingmessila.fi messila@campingmessila.fi

Rantatie 5, 15980 Hollola, 03 876 290, 0400 498 361
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K U L U N VA LV O N TA • S P R I N K L E R • VA R T I O I N T I

Korkeavuorenkatu 10 B 11
10900 HANKO
p. 0400 536 930
myynti@marinelines.fi
www.marinelines.fi

UUTUUS!

Örön monipuolinen linnakesaari

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 2017–2018!

BOAT YARD
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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

Bengtskär majakka
Näe pohjoismaiden korkein majakka.

Russarö linnakesaari
on avannut ovensa matkailijoille.

Toivotamme Teidät lämpimästi
tervetulleiksi risteilyillemme!

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry

www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta
Niin se kesä tänä vuonnakin saapuu ja sen
mukanaan tuomat retket ja tapahtumat.
Tätä lukiessasi on jo ehditty käydä hiihtelemässä ja hiljentymässä perinteisellä Lapin kevät matkalla. Matkat Lappiin kerää
vuodesta toiseen lukuisan määrän meitä
kristittyjä karavaanareita ottamaan pienen
irtioton arjen kiireistä. Osa matkalaisista
lähtee matkalle etelästä ja toiset liittyvät
mukaan matkalla. Jotain taikaa niissä pohjoisen maisemissa on, kun niin moni suuntaa sinne vuodesta toiseen akkujaan lataamaan. Kesäkauden avaus viikonloppukin
on jo takanapäin ja sitä vietettiin nyt toisen
kerran peräkkäin Kiponniemen kurssikeskuksessa. Kiponniemi on osoittautunut hyväksi paikaksi viettää kevätkauden avausta
sijaintinsa ja palveluiden osalta. Tämä on
yksi harvoista paikoista, missä varmuudella tietää, että paikat kestävät näin keväällä
autojen/vaunujen painon eikä leiriytyminen tuota ongelmia.
Seuraavaksi kokoonnumme toukokuun
lopulla Päiväkumpuun vuosikokoukseen.
Treffit ovat keränneet vuodesta toiseen
mukavasti meitä yhteen päättämään siitä,
miten yhdistystä viedään taas eteenpäin.
Jos sinulla yhdistyksen jäsen on joitakin
ajatuksia siitä, miten toimintaamme voitaisiin löytää jotain uutta niin tänä viikonloppuna se on helppoa nostaa keskusteluun.
Tervetuloa tähän yhdistyksen kannalta tärkeään tapahtumaan tuomaan omia ajatuksia ja vaikuttamaan.
Kesäkuun alussa onkin sitten vuorossa yhdistyksen tämän vuoden
juhlallisimmat treffit, kun
kokoonnumme
Oronmyllylle
juhlistamaan
10-vuotis
syntymäpäiväämme. Vietämme mukavan viikonlopun yhdessä ja paljon erilaista
ohjelmaa on tiedossa. Tervetuloa mukaan!!!
Olen monesti pohtinut
itsekseni ja välillä olemme asiasta keskustelleet
hallituksen kokouksissa-

hallitus 2017
Puheenjohtaja
Petri Hartman 
114150
050 353 3202
Amiraali Cronstedtin Ranta 9 F11,
00810 Helsinki
petri.hartman@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 
21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Matti Piirainen
110778
045 258 3346
Paanukuja 3, 05460 Hyvinkää
piirainen.m@gmail.com

Petri Hartman
kin, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan
yhdistyksellemme. On todettava, että kun
vuosia tulee meille kaikille lisää niin aina
välillä joku tippuu matkasta pois eikä uusia
nuorempia ole kovin paljon mukaan liittynyt. Sekin on totta, että monella muullakin
yhdistyksellä tuntuu olevan sama tilanne,
eli karavaanarimatkailu on meidän iäkkäämpien harrastus. Nuoremmat tuntuvat
viihtyvän enemmän kausipaikoilla. Sen
ymmärtää, koska onhan se lasten kanssa
paljon helpompaa kuin jatkuva tien päällä
oleminen ja uuteen paikkaan hetkeksi leiriytyminen. Toivotaan kuitenkin, että myös
nuoremmat löytävät tulevaisuudessa treffeillemme ja mukaan toimintaan.
Huomioithan, että Iso-Soitto tapahtumaa
Keuruulla ei järjestetä
tänä vuonna. Sen tilalla
on kuitenkin ”cafe keikkoja” viikonloppuisin.
Samoin Naantalin Olojuhlat ovat siirtyneet
Mertiörantaan. Molemmista
tapahtumista
erillinen mainos lehden
sivuilla!
Lopuksi tahdon toivottaa kaikille lukijoille
hyvää kesää ja siunausta matkallesi.

Markku Riihimäki
52289
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi
Markus Stüber
0400 566 577
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

39016

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren
43634
040 567 2990
Alankojantie 5, 20320 Turku
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

39016

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

34085

Petri Hartman

Tervetuloa uudet jäsenet
157750-0 Hasanen Juha
128152-0 Karjalainen Teuvo
073150-0 Mikkelson Pertti
073150-1 Mikkelson Seija

157720-0 Pitkänen Klaus
031163-0 Rajamäki Seppo
103139-0 Saunamäki Marja-Liisa
057786-0 Tiira Martti

101329-0 Tokola Veikko
036838-0 Ängeslevä Heino
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Tapahtumakalenteri 2017
Yhdistyksen järjestämät
Kesäkauden avajaiset
Kiponniemi
Vuosikokous
Päiväkumpu
10-vuotisjuhla
Oronmylly
Olojuhlat		
Mertiöranta
Hengelliset päivät
Kuturanta/Lestijärvi
Syysretki Lappiin
Päättyy Raaheen
Hengelliset treffit
Lohenpyrstö/Raahe
Kauden päättäjäiset
Paikka avoin
Pikkujoulut
Evankelistakoti/Vilppula

21.04.-23.04.
26.05.-28.05.
09.06.-11.06.
27.07.-30.07.
18.08.-20.08.
04.09.-17.09.
15.09.-17.09.
06.10.-08.10.
17.11.-19.11.

Toisten yhdistysten järjestämät
Hengelliset Treffit
Karavaanareiden juhan.
Kuutamotreffit
Hengelliset treffit

Vuokatinranta
Hirvikoski (Sykäräinen)
Mertiöranta
Kuturanta (Lestijärvi)

19.05.-21.05.
23.06.-25.06.
26.08.-28.08.
18.08.-20.08.

Muita hengellisiä tapahtumia
19.05.-21.05.
19.05.-21.05.
16.06.-18.06.
22.06.-56.06.
30.06.-02.07.
29.06.-02.07.
30.06.-02.07.
07.07.-09.07.
07.07.-19.07.
27.07.-30.07.
05.08.-06.08.
		
11.08.-13.08.

Kirkkopäivät, Turku, Sanansaattajat(SANSA)
Kirkkopäivät, Turku, Suomenlähetysseura
Sanansuvipäivät, Imatra, Kansanraamattuseura
Kesäkonferenssi, iso Kirja, Keuruu
Evankeliumijuhla, Helsinki, SLEY
Suviseurat, Pori, Suomen Rauhanyhdistys
Vapaa kirkon kesäjuhlat, Tampere
Kansanlähetyspäivät, Ryttylä, Sekl
Herättäjäjuhlat, Nilsiä, Herättäjäyhdistys
Olojuhlat, Mertiöranta
Kesäkonferenssi, Hengen uudistus
kirkossamme, Valkeakoski
Orpokotojuhlat, Saaren kirkko, Parikkala

Karavaanareiden

hengelliset
treffit
Kuturannassa
18.-20.8.2017
Ahontie 3, 69440
Lestijärvi
Tervetuloa!
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Kristillinen karavaaniyhdistys ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
la 27.05.2017 klo 13.00
Kurssikeskus Päiväkumpu, Orivesi
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4§ määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 12.30.
TERVETULOA.
Kristillinen karavaanariyhdistys ry:n hallitus

Kevättä odotellen…!
Tuttu sanonta vakuuttaa: ”Odottavan aika on pitkä!”. Toki
asia näyttää nuorukaisen silmissä kovin erilaiselta, kuin
kypsään ikään ehtineen aikuisen elämässä! Kun itse valittelin poikasena ajankulun hitautta, niin isä ukko vastasi; Odotahan kun täytät viisikymppiset, niin aika rientää
liiankin nopeasti!
Olisiko tuo ”poikanen” kuitenkin jäänyt johonkin sielun
sopukkaan , kun vielä seitsemännen kympin lähetessä,
odottaa innolla kevään ensimmäistä reissua! Odotuksen
ilmapiirissä elettiin myös Betesdan lammikon äärellä, jossa yksi monista paikalla olevista sairaista oli odottanut
turhaan vuoroaan jo kolmekymmentäkahdeksan vuotta!
Pettymyksen tuskaa lisäsi se, että potilas sai uudestaan
ja uudestaan elää todeksi sen, että joku ehti aina hänen
edelleen!
Kuinka puhuttelevia onkaan Johanneksen evankeliumin
sanat; ”Herra ei minulla ole ketään, joka veisi minut altaalle,
kun vesi kuohuu. Ja kun olen menossa, toinen astuu sinne
ennen minua!” Joh. 5:7. Oliko kysymys väliinputoajasta,
jota ei parhainkaan ”Sote-uudistus” pystynyt auttamaan?
Inhimillisesti katsottuna hän oli ajautunut vaivojensa kanssa täydelliseen umpikujaan!
Toinen vanha sanonta kuuluu: ”Paistaa se päivä risukasaankin!”. Se toteutui täydellisesti myös tuon miehen
elämässä, kun Jeesus saapui paikalle niin kevät aurinko
luo ensisäteet hänen kysyessä sairaalta: ”Tahdotko tulla
terveeksi?”

Kysymys kertoo ihanaa armon evankeliumia siitä, miten
Jumala näkee ja tahtoo auttaa senkin ihmisen kiinni elämään, joka on syystä tai toisesta ajautunut kaiken muun
avun ulkopuolelle. Jeesuksen kohtaamiseen liittyi aina
myös toinen ilouutinen, jossa ihmiselle vakuutetaan; Sinun
syntisi annetaan sinulle anteeksi!
Jo siinä on suuri kiitoksen aihe, jos ihminen saa ottaa
terveyden lahjan Jumalan kädestä, mutta iankaikkisuutta
varten luodun ihmisen suurin lahja ja kiitoksen aihe on
sittenkin siinä, että hän saa kohdata Jeesuksen, jolla on
valta antaa syntejä anteeksi ja hän saa sen armon osallisuudessa siirtyä kuolemasta elämään!
Odottamaan sitä kevättä, jossa Jumalan armosta saamme nousta siihen elämään, jossa ei enää ole sairautta, ei
kipua eikä kuolemaa! Jokainen meistä tietää sen, että yksikään vaunu ei liikahda tien päälle ilman sen kytkemistä
vetokoukkuun!
Aivan saman totuuden kohtaamme siinä, että ketään ei
viedä väkisin taivaaseen, vaan kyllä sinne kaipaavien on
tartuttava siihen Jeesuksen käteen, joka on tullut meitä
jokaista mukaan kutsumaan ja pelastamaan!
Esko Räsänen
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

hallitus 2017 Puheenjohtajan palsta
Puheenjohtaja, ESMY:n
edustaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja
Pentti Suihkonen
113943
045-871 6880
sfcaravan049@gmail.com
Varapuheenjohtaja, ESMY:n
edustaja, tarvikemyynti,
kalustovastaava
Pertti Kortelainen 
3926
0400-815 998
pertti@pkky.pp.fi
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

Moi
Vaihtelevissa keleissä mennään kesää kohti.
Perinteiset pilkkikisat yhteistyössä Hyvinkään kanssa pidettiin 5.3. aurinkoisessa
kelissä VihtiParkissa. Paikalle uskaltautui
11 pilkkijää kokeilemaan onneaan.
Hienosti Ahti soi antejaan Nurmijärven
kisaajille: naisten sarjan voitto ja miesten
sarjan kolmoisvoitto oli sangen mehevä
saalis! Kisan suurimman kalan nappasi
Hyvinkää. Onnea kaikille voittajille, sekä
kiitokset kaikille osallistujille ja kilpailun
järjestelyistä vastanneille.
Matti myöhäisille muistutus!
Vielä ehtii ilmoittautua Äitienpäivä-treffeille Somerolle. Treffeillä on paljon ohjelmaa, ja pidämme samassa yhteydessä yhdistyksen kevätkokouksen, jossa on esillä
mm. sääntömuutosesitys ja hallituksen kokoonpanon täydentäminen – kaksi paikkaa
on vielä täyttämättä.
Vaalikuumetta on monella suunnalla:
kunnallisvaalien lisäksi tätä kirjoittaessa

Pentti Suihkonen
ajankohtaista on myös SFC:n puheenjohtajan valinta, puheenjohtajaehdokkaat on
julkaistu. Itseäni mietityttää miksi uuden
puheenjohtajan pestiä ollaan muuttamassa työsopimussuhteeksi? Minusta vanha
malli on ihan toimiva.
Ei tällä kertaa kummempia.
Kesää odotellessa!

Hallituksen jäsen
Mika Yliportimo 
101823
050-651 46
mika.yliportimo@saalasti.fi
Rahastonhoitaja
Raija Hattunen 

48399

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

Tervetuloa uudet jäsenet
054281-0 Hilska Veikko, Röykkä
076999-0 Aaltonen Jukka, Vantaa
096391-1 Tuominen Markku, Hyvinkää
096391-0 Tuominen Marianne, Hyvinkää
157659-0 Vartiainen Tomi, Nummela
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092128-0 Tamminen Mikko, Klaukkala
157674-0 Sainio Ville, Röykkä
157744-0 Juntunen Kimmo, Klaukkala
045350-0 Huppunen Pentti, Perttula

Pentti
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SF-CARAVAN

SF-CARAVAN PORKKALA Ry
Puheenjohtajan palsta

orkkala

hallitus 2017

Kevät näyttää taas monet kasvuilla. Toivomme jäsenten
vonsa. Aurinko paistaa ja lämkäyttävän tilaisuutta tulla
mittää mukavasti. Seuraavassa
nauttimaan Upinniemen
hetkessä lunta ja räntää saakauniista luonnosta ja
daan pyryttämällä. Kesää kohti
saunan löylyistä. (Huomikuitenkin mennään ja matkoja
oithan pakollisen ilmoitsuunnitellaan.
tautumisen.)
Yhdistyksemmehän
siirtyi
Kattojärjestömme, SFsääntömuutosten myötä jo kolCaravan ry:n liittokokous
misen vuotta sitten yhteen vuopidetään tänä keväänä
sikokoukseen, joka pidetään
Lappeenrannassa. Siellä
syys – marraskuussa. Tämä vain
valitaan muunmuassa liitiedoksi niille, jotka ovat kyseltolle uusi puheenjohtaja.
leet kevätkokouksen ajankohEhdokkaita
yhdistykset
taa. Samoin yhdistyksen kotisiovat
asettaneet
neljä. SaKari Nurminen
vut lopetettiin jo vuonna 2011,
moin liiton hallitukseen
koska niille ei löydetty ylläpitäon ehdokkaita neljä, ja
jää. Eli kaikki, mitä yhdistyksemme nimellä paikkoja vain kaksi. Joten ainakin kaksi ääkotisivuilta löytyy, on vanhaa ja harhaan- nestystä on tiedossa. Liiton hallitus esittäjohtavaa tietoa. Muunmuassa kokous- ym nee myös joitakin sääntömuutoksia. Niistä
asiat ilmoitamme vain tämän lehden väli- saadaan tarkempaa tietoa vasta kokousaityksellä tai poikkeustapauksissa henkilö- neiston saatuamme.
kohtaisella kirjeellä.
Varsin mielenkiintoinen ja tunteita nosJärjestämme
taas
Jäsentapaamisen tattava kokous on tulossa.
Upinniemen varuskunnassa toukokuun
alkupuolella. Siitä on ollut ilmoitus jo lehKesää odotellessa
dessä 1/2017 ja uudelleen nyt näillä siKari

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

Korpisoturin
keittokirja osa 2

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

Jatkoa edellisen lehden aiheeseen
”Korpisoturin keittokirja”
Tuohipata
Keittoastian
puutteessa voi aivan hyvin
käyttää tuohista. Tuohinen
valmistetaan
aina keitoksen määrän suuruiseksi, Tuohi
ei pala, jos siinä on sisällä vettä. On parempi,
jos on saatavissa kiviä,
silloin liekki ei pääse
polttamaan vedenrajan yläpuolella olevaa
tuohisen reunaa. Varsinkin kalakeitto, korvike ja tee maistuvat
tuohisessa keitettynä
maukkailta.
(Ylik. Veikko Kurppa)

Savimiina
Kalalta poistetaan suolet
halkaisematta mahaa. Sisälmyksien tilalle voita ja
suolaa. Kala päällystetään
savella siten, että pää ja
pyrstö jäävät ulkopuolelle. Paakku viskataan nuotioon. Puolen tunnin kuluttua otetaan savimiina pois
tulesta, aukaistaan kuori
ja syödään miinan sisältö
lämpimänä. Suomut jäävät
saveen kiinni.
 (Korpr. Juuso Nikkilä,

stm. Arvo Julkunen,

korpr Jörn Lindholm)

Varapuheenjohtaja:
Krister Niemimaa
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30, 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com
Sihteeri,
hallituksen jäsen:
Taina Katela
40707-1
0400 717 077
Ohratie 13, 06400 Porvoo
taina.katela@pp.inet.fi
Hallituksen jäsen:
Timo Katela
40707-0
0400 809 334
Ohratie 13, 06400 Porvoo
timo.katela@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies:
Johnny Suominen
120548-0
050 311 1238
Kuusikkotie 52 C, 01380 Vantaa
johnny.suominen@tikkurila.com
Hallituksen jäsen:
Kirsi Varinen
63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Jäsenkirjuri:
Kari Kontoniemi
117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja 2016:
Simo Ahonen
41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13,
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi
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Kaikki lähtee pesusta – Kiiltoa vaunuun
Pesu on tärkein vaihe
Usein kevätkunnostuksen yhteydessä seinien pesu on se välttämätön paha, jolla vaunusta irtoaa
ns. irtonainen lika. Pesu monen
mielestä tehdään ylhäältä alas.
Kun katto pestään ensin, ajatuksena on estää likavesien valumista jo pestyille seinille. Mutta
silloin katon valumavedet valuvatkin pesuaineen kanssa vielä
likaisille seinille, liottavat valumakohdistaan likaa, joka sitten
hetken päästä kuivuu paikoilleen entistä tiukempaan. Niinpä kannattaa kokeilla pesua ensin seinistä. Painepesuri ei välttämättä irroita
varsinaista likaa ja ei ole suositeltavin
väline vaunun pesuun, ainakaan kokemattoman käsissä, joten on hyvä tyytyä
vanhaan mies/nais – ja harja metodiin.
Pesuainetta valittaessa on hyvä muistaa pari perusasiaa. Uutta vaunua ei kannata pestä liian vahvalla aineella, vaan
autoshampoo riittää. Haalistunut ja vanha pinta tarvitsee vahvemmat aineet, ja
silloin puhutaan rasvaa irrottavista aineista. Niin shampoita kuin rasvaa poistaviakin pesuaineita löytyy monelta eri
valmistajalta. Asiantuntevilta vaunuliikkeiltä saa tietoa ko. aineista.
Mahdolliset tarrojen jättämät jäljet on
hyvä poistaa ennen kuin rupeat pesemään. Varo, ettei liiman- ja tervanpoistoaine pääse saumoihin, jolloin ne voivat vaurioittaa sauman tiivisttysaineita.
Pesuaine levitetään alhaalta ylöspäin,
jolloin säästytään samalta ilmiöltä, jos
katto pestäisiin ensin. Anna aineen vai-

nattaa vertailla vahoja ja myyjäsi
varmasti auttaa löytämään oikean
ja helpon vahan.
Lasien puhdistus
Lasien puhdistukseen pitää käyttää tarkoitukseen soveltuvia pesuaineita ja pehmeää liinaa tai paperia,
joka ei naarmuta lasipintaa. Muista
myös puhdistaa tiivistepinnat, joihin talven aikana on kertynyt likaa
ja pölyä.

kuttaa 2 – 4 minuuttia, mutta älä päästä
sitä kuivumaan. Kun pesuaine on vaikuttanut muutaman minuutin, alue pestään harjalla tai sienellä ja huuhdellaan.
Muista käyttää kumikäsineitä!
Kylkien jälkeen pestään katto samalla
ajatuksella, mutta katon pesun jälkeen
pitää muistaa huuhdellä seinät uudelleen.
Jos katto on haalistunut, niin se voidaan hioa. Jos hiot itse, niin kysy ensin
neuvoa hiontaan perehtyneeltä henkilöltä.
Vahaus
Vaha on lopulta se, joka suojelee vaunua auringonvalolta. Vahaa mieluummin
kaksi ohutta kerrosta kuin yksi paksu.
Näin vahakerroksesta tulee kestävämpi
ja vahan kiillotus on myös helpompaa.
Käytä kiillotukseen pehmeää kangasta,
joka tunkeutuu hyvin seinän koloihin.
Katto vahataan samalla menetelmällä
kuin seinätkin. Vahaa hankittaessa kan-

Muoviosat
Varsinkin vanhemmissa vaunuissa
on aika tehnyt tehtävänsä muoviosiin
ja ne ovat haalistuneet. Markkinoilla
on tällä hetkellä erittäin hyviä muovin
hoitoaineita, jotka palauttavat entisen
loiston haalistuneeseen muoviosaan.
Uuden vaunun säännöllinen muoviosien
hoito pitää ne hyvän näköisinä ja niiden
puhtaana pitäminen on huomattavasti
helpompaa.
Lopputulos
Vaunusi näyttää hoidettuna uudemmalta kuin onkaan ja sen arvo ainakin
omissa silmissä nousee huomattavasti.
Sen puhtaanapito on huomattavasti helpompaa, kun vaunu peruspestään pari
kertaa vuodessa. Kustannukset näille
toimenpiteille ei varmaan ole niin kohtuuttomat, etteikö jokaisella olisi siihen
mahdollisuus.
Terveisin SF-C 45509
(Kirjoittaja on alan
ammattilainen; toim. huom.)

SF-Caravan Porkkala ry järjestää

JÄSENTAPAAMISEN

lauantaina 06.05.2017 Upinniemen varuskunnassa
Päällystöyhdistyksen rantasaunalla.
Yhdistys tarjoaa keskustelua, yhdessäoloa, kahvia, makkaraa ja muut pientä
purtavaa sekä tietenkin saunomista (omat saunavehkeet mukaan).
Kulkulupamenettelyn takia pakollinen ilmoittautuminen viimeistään keskiviikon
03.05.2017 kuluessa Kari Nurmiselle puh. 0500-459648 tai s-postilla
kari.neli.nurminen@gmail.com (kaikilta osallistujilta nimi, SFC-numero,
syntymäaika sostunnuksineen, puhelinnumero)
Kokoontuminen kello 15.00 varuskunnan liikennevartiossa, josta jatkamme
saunalle.Kaikilla osallistujilla tulee olla henkilökortti (vast) mukana.
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Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy

Forssan Vankkuri

on nyt osa Forssan Autopuhdistusta

• kotimainen • yksityinen • edullinen
• ystävällisen palvelun katsastusasema

p. 050-560 0910 Järvihaantie 6, Klaukkala
Avoinna 13.3. - 2.6.: ma-to 8-18, pe 8-17

Hobby

Euroopan
ykkösmerkki

Otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia vaunuja ja autoja.
Puh. 010

321 0161

Kaikkien ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset,
rekisteröintikatsastukset, vakuutukset.
Määräaikaiskatsastus 45,- (ha, pa, 1. aks. pvt)
Päästömittaukset bens 20,- dies. 30,- OBD 10,-

AJANVARAUS NYT MYÖS NETIN KAUTTA
www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi
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Hämeentie 39, 30100 Forssa
www.forssanvankkuri.fi

Huolto, korjaus ja tarvikkeet

UUTTA
Täysin uusittu ja upea
vierasvenesatama!
Entistäkin suurempi
purjelaivasatama!

UUTTA KESÄLLÄ 2017

Viiden tähden lomakeskus meren äärellä
.. ja silti kaupungin keskustassa!
Poroholma on Raumalla, Otanlahden
hiekkarannalla sijaitseva, puistomainen
lomakeskus, jonka ainutlaatuinen miljöö 1800-luvun pitsihuviloineen ja
purjelaivasatamineen tarjoaa loistavat
puitteet onnistuneeseen lomailuun.

Alueen yksi helmistä on purjelaivasatama, jossa
ankkuroituna ovat sekä priki Gerda, Suomen
suurin purjehduskuntoinen purjelaiva, että ravintoloinakin toimivat,
upea kuunari Kathrina ja tunnelmallinen kaljaasi Marita.

Lomakeskuksen korkeatasoisella caravan- ja mökkialueella on mahdollista
majoittua aivan rantaan tai puiden
siimekseen. Alueelta löytyy useiden
ruoka- ja iltaravintoloiden lisäksi monenlaista aktiviteettia, aina karaokesta monipuoliseen
rantaelämään, kuten vesilautailuun kaapeliradalla. Lisäksi terassikahvila Ruormiehessä on
esiintyjiä läpi koko lomakauden.

Lomakeskus on osa Otanlahden rantapuistoa, josta lisäksi löytyy
maauimala, kesäteatteri sekä monia
urheilualueita. Poroholma on myös
kaupungin virallinen vesibussisatama, josta lähtevät risteilyt Rauman
saaristoon, Kylmäpihlajan majakalle ja muihin
matkailusaariin.

Poroholman purjelaivasatama laajenee
Lomakeskuksen purjelaivasatamaan on
saapunut uusi alus. Raakapurjeilla varustettu 49 metrinen priki Gerda, on Suomen
suurin purjehduskuntoinen purjelaiva.
Raumasta Suomen paras veneilykohde
Raumasta rakennetaan entistä vireämpää ja vetovoimaisempaa veneilykohdetta. Poroholman vierasvenesatamaa ja sen läheisyydessä olevan Suomen suurimman pienvenesataman vierasvenealuetta kehitetään.
Merkittävin muutos on Poroholman lomakeskukseen
ja pienvenesatamaan johtavan väylän syvennys 2,5
metriin, kevään 2017 aikana. Myös Poroholman vierasvenesatamaa syvennetään 2,5 metriin, jotta jatkossa
Poroholmaan pääsee isommallakin aluksella.
Maauimasta kesäkylpylä
Lomakeskus on aloittanut sen vieressä sijaitsevan maauimalan mittavan remontin. Poroholma rakennuttaa
maauimalasta tasokkaan kesäkylpylän, kevääksi 2018.

Kävelymatkan päässä Poroholmasta sijaitsee idyllinen Vanha Rauma, Unescon maailmanperintökohde, jonka pikkukaupoissa ja kahviloissa voi aistia entisajan tunnelmaa,
omine kielineen ja perinneherkkuineen. Vanhaan Raumaan pääsee kätevästi myös kaupunkijuna Kakella, jolla on
säännöllinen yhteys lomakeskuksen ja keskustan välillä. Tervetuloa Raumalle, Suomen aurinkoisimpaan kaupunkiin,
ja ol niingon gotonas!

(02) 533 5522 | info@poroholma.fi | Poroholmantie 8, 26100 Rauma | www.poroholma.fi

KOE AINUTLAATUINEN ELÄMYS
RISTEILE AIDOLLA PURJELAIVALLA

Kuunari Kathrina purjehtii sekä Helsingin aluevesillä, keväisin ja syksyisin,
että Rauman saaristossa heinäkuussa. Lisätiedot ja purjehduspäivät:
W W W. K AT H R I N A . F I
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SF Caravan Riihimäen Seutu ry

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

Puheenjohtaja, Hämyjen- ja
lehtitoimikunnan edustaja
Kaija Tuompo
038231-1
045 639 2288
Savikonkatu 59-61 B 11,
11710 Riihimäki
kaijatuompo@hotmail.com

Hei kaikki SF-Caravan
Riihimäen seudun jäsenet

Varapuheenjohtaja,
Hämyjen edustaja,
alueen sähkövastaava
Antti Laurila
111492-0
040 510 6530
Nurmelankatu 29 B,
05830 Hyvinkää
antti.laurila@pp6.inet.fi
Sihteeri, rahastonhoitaja,
jäsenkirjuri
Timo Sulin	
149527-0
045 255 4313
Tolkinojantie 14 D 21,
05400 Jokela
sfc.rmk2@gmail.com
Nettisivujen ylläpitäjä,
alueen sähkövastaava2
Markku Koski
153612-0
Anttilantie 12, 05840 Hyvinkää
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Lehtitoimikunta
Eija Latvala
056015-1
045 625 1621
Männikkötie 2 A3,
05830 Hyvinkää
eija.latvala@kiertokapula.fi
Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
0400 451 468
Riekkotie 6, 05400 Jokela
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä	
082557-0
040 0408 839
Vasaratie 7, 05400 Jokela
ollisiiria@netti.fi

”Kevät keikkuen tulevi” sanoo vanha suomalainen sananlasku ja niin se tekee tänäkin vuonna. Tätä juttua kirjoittaessani
ollaan maaliskuun puolivälissä, aurinko
paistaa pilvettömältä taivaalta ja lintujen
kevätkonsertti on alkanut. Tällaiset ilmat
herättävät aina matkakuumeen ja monet
miettivät mihin suuntaan tänä vuonna kulkurin veri vie. Vielä täytyy kuitenkin tovi
odotella, että teltan kiinnikkeet saa irrotetuksi routaisesta maasta. No hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja sitä rataa.
Yhdistyksen hallitukseen tuli vielä pieniä
muutoksia tuossa helmikuun aikana, kun
Seppo luopui rahastonhoitaja pestistään
ja tehtävä siirtyi sihteerillemme Timolle.
Kiitos Sepolle kirstunhoidosta ja tsemppiä
Timpalle uusissa haasteissa.
Vuoden alku on Lallussakin ollut varsin touhukas. Pilkepinot kasvavat saunan
kupeessa ja vaunualueen tiensä päähän
tulleet männyt ovat kauniissa pinoissa
odottamassa pilkkojia. Mäntyjen oksat ja
risut odottelevat syksyn avotuli-illallisia.
Niillä saadaan pidettyä hyvin kynsitulia tulikehässä. Saatetaanpa tänä vuonna nähdä
Pääsiäistuletkin, kuka tietää.
Traktorillakin on ollut kovasti käyttöä,
vuoroin on lumenpoistoa tai hiekoitin on
pyörinyt ahkerasti. Tämän talven sää, kun
on vuorokaudessa muuttunut sankasta
lumisateesta vesisateeksi ja kiiltäviksi jääpinnoiksi. Onneksi muutamaa kuperkeikkaa lukuun ottamatta, pahoilta kaatumisilta on vältytty ja kukaan ei ole jäänyt lumen

Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
Malminiityntie 28 as 16,
01350 Vantaa
carita.torhonen@hotmail.com
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”vangiksi”.
Valaistuksia on uusittu ja uuden kaasulieden hankinnalla on varmistettu, että
talkoosoppa kiehuu jatkossakin. Paljon on
siis osaavia käsiä ollut työn touhussa. Lämmin kiitos kaikille jotka olette ahkeroineet
yhteisen viihtyvyytemme hyväksi. Tästä on
hyvä jatkaa kesää kohti.
Muistakaahan seurata nettisivujemme
ilmoittelua, siellä on ajankohtaista tietoa
kulloinkin tulossa olevista tapahtumista. Palautelaatikkoonkin olemme saaneet
muutamia toiveita ja niitä otetaan vastaan
edelleenkin.
Nautitaan yhdessäolosta, liikkumisen
vapaudesta ja alati muuttuvasta suomen
luonnosta. Kohta se kurkien huutokonsertti ja teerien pulputus alkaa, tai jos kevät
etenee tätä vauhtia, on alkanut jo.
Hyvää matkailukevättä ja kesää toivotellen!
Kaija Tuompo 038231-1

Toukokuu 20.5. klo 10> Talkoot, Lallu.

Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
Koivistontie 12, 05400 Jokela
suomirai@gmail.com
Lallutoimikunnan puheenjohtaja, matkailuasiamies
Tuula Törhönen
029327-1
0400 765 619
Latotie 15, 12240 Hikiä
tuula.torhonen17@live.com

Kaija Tuompo.

Kesäkuu 10.6. Lettukestit mutterilla, Lallu
Kahvia, teetä, lettuja.
Elokuu 26.8. Illallinen avotulella, Lallu,
3 ruokalajin illallismenu,
25 ensimmäistä ilmoittautunutta,
/hlö, omat juomat.

10€



Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa uudet jäsenet
157834-0 Eteläaho Mika
157820-0 Hannila Päivi
060459-0 Lehmuskaski Harri

19.2. takatalvi.

Puuhaa, peuhua ja pilkkijöitä
Talvi ja kesä käyvät kovaa
kamppailua säiden herruudesta ja meille se näyttäytyy vaihtelevina kevätsäinä.
Koppikansaa se ei suinkaan
haittaa. Väki liikkuu kelillä
kuin kelillä ja viikonloppuisin
viihdytään niin Lallussa kuin
tien päälläkin. Talviloma viikkoina on kierretty pohjoisessa ja peuhattu ja puuhasteltu
vaunualueella. Lomanviettoa
yhtä kaikki.
Säänvaihtelut ovat näkyneet
niin pihoilla kuin teilläkin. Välillä kaikkialla on ollut muhkeita kerroksia puhtoista lunta ja seuraavassa hetkessä on
kaivattu luistimia jäänkirkkailla kulkuväylillä. Onneksi
näihin keleihin on jo totuttu
parin viime talven aikana ja
askelta on osattu lyhentää ja
kaasujalkaa keventää.
Talviulkoilupäivää suunnitellessa järjestäjiä mietitytti
kovasti, millaista ohjelmaa
oikein voitaisiin järjestää.
Tehtiin siis suunnitelma a ja
b, ja taidettiin loppupelissä
tarvita vielä sitä c suunnitelmaakin. Ilmoitusta laadittaessa voitiin luvata ainoastaan
pelejä ja leikkejä. Ilmojen
haltijoista, kun ei aina tiedä.
Ulkoilupäivän leikittäjäksi oli

Pilkkijä.

lupautunut Isa Perinneleikit
ry:stä, joten leikkejä nyt ainakin uskallettiin luvata. Onneksi ulkoilupäivän väki on
joustavaa ja tietää, että aina
jotain kivaa tekemistä kuitenkin pyritään järjestämään
eikä tällaisen päivän tulekaan
olla kovin tiukkasisältöinen
ja aikatauluinen. Tärkeintähän kuitenkin on yhdessäolo
ja ulkoilu.

Vielä alkuviikosta oletimme,
että perinteiset hiihtokilpailut onnistuisivat Lallujärven
jäällä, mutta jo perjantaina
totesimme, että vesihiihtomahdollisuutta ei kuitenkaan
käytetä. Pilkkikilpailukin on
ollut vakio-ohjelmaa jo vuosien ajan, mutta nyt senkin
onnistuminen oli vähän niin
ja näin. Innokkaat kalamiehet/naiset halusivat kuitenkin

kokeilla kalaonneaan ja kyllähän sieltä muutama sintti
tulikin punnitukseen.
Piha-alueella järjestettiin
sitten muuta kisailua. Heitettiin pilkettä, frisbeetä ja
pelattiin ämpärigolfia. Leikkimieliseen kisailuun osallistui
mukavasti väkeä ja päiväkahvittelun yhteydessä oli tietenkin juhlava palkintojenjako.
Kahvit tarjoiltiin tällä kertaa
siitä isosta mustakylkisestä ja
hyvin tuntui maistuvan.
Isan perinneleikit keräsivät
hyvin kaikenikäistä väkeä.
Leikittiin autokauppiasta,
mustekalaa, hura hura- häitä
ja monia muita leikkejä, jotka
olivat tuttuja myös aikuiselle väelle. Nauru raikui, kun
juostiin poikki pihan karkuun
lonkeroita ja kaikilla tuntui
olevan hauskaa.
Keittiön hengettäret loihtivat taas makoisaa hernesoppaa ja kylläpä se maistuikin
ulkona puuhaamisen jälkeen.
Paljon ei tarvinnut pohtia
mitä tähteille tehtäisiin.
Ja mikään ei kruunaa yhdessä vietettyä päivää paremmin
kuin rantasaunan rentouttavat löylyt. Saunan jälkeen oli
vielä mutterilla makkaranpaistoa ja viimeistään sen
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jälkeen alkoi yhdessä, jos
toisessakin matkailuajoneuvossa uni painaa luomissa.
Raitis ulkoilma, hyvä ruoka
ja yhdessä vietetty päivä, siitä rentoutuneena on mukava
kaivautua lämpimien peittojen alle ja nauttia makoisista
unista.
Oli todella mukavaa, että uudet jäsenemmekin olivat tulleet yhteisen päivän viettoon.
Keväällä ja kesällä järjestämme taas yhteisiä tapahtumia,
joihin toivotamme tervetulleeksi kaikki yhdistyksemme
jäsenet. Tiedossa on ainakin
Lallutoimikunnan ja BestCaravanin yhdessä järjestämä
Bestmölkkycup. Päivämäärä
on vielä avoin, tavoitteemme
on saada tapahtuma järjestettyä ennen juhannusta. Monia
muitakin kivoja yhteisiä päiviä on työnalla ja kaikista
tapahtumistamme ilmoitellaan nettisivuillamme www.
sfc-riihimaki.net käykäähän
lukaisemassa aina silloin tällöin. Ideoita ja innokkaita tekijöitä myös otetaan mukaan
yhteiseen tekemiseen. Ole
siis yhteydessä hallituksen
jäseniin tai ota yhteyttä nettisivujemme palautelaatikon
kautta.
Jos haluat osallistua myös
tämän Kuutoset+ lehden jutuntekoon, ota rohkeasti yhteyttä.
Kaija
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Pilkkeenheitto.

Harjagolfia.

Klapikasa.

Lumikengät.

Aloita matkasi meiltä!
€

865

122.

ProCaravan-logo
Knaus Sun I 700 LEG 180hv -17
Tyylikäs kaksoispohja-auto
Aldella! Huippu varusteet!

€

.600

7
Vaalealla6pohjalla

0€
79.19
Säästä
10.575€

65.9

Säästä
11.227€

Knaus Sun Ti 700 MX 130hv -17
Upea saarekevuodemalli!
2xpohja, Alde, Nahkasisusta..

00€

64.6

Knaus Sun Ti 650 MF 130hv -17
Upea kulmavuodemalli!
2xpohja, Alde, Nahkasisusta..

Rapido 650 FF Fiat 130 hv -16
Laadukas Rapido! Saarekevuode, laskettava ylävuode..

Pysyvästi
Tummalla pohjalla

8,90

Weinsberg 700MXH 130hv -17 Weinsberg Ti 650MF 130hv -17
Kulmavuode, laskettava yläTyylikäs Weinsberg saarekevuode, Kattava varustelu!
vuoteella! Hyvä varustelu!

0€
67.19

00€

22€

77.8

edullista
Nummelan liikkeestä!

Aqua Blue Weekender
käymäläaine

00€

55.9

18,90

-17
Dreamer D68 Fiat 130hv -17 Knaus BoxLife 600 MQ
6tkm, Täysin uutta vastaava!
Tyylikäs Dreamerin retkeilyKorkeussäädettävä takavuode
auto huippuvarusteilla!

3,90
Aqua Soft WC-paperi

Kaasupullon täyttö 11kg
teräspullo

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

www.procaravan.fi

ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi
Ordförandespalt

Hej på er caravanare !
Nu har vi vintern förbi och väntar på
sommaren, jag önskar att ni har haft
en bra vinter, varit ute och rört på er
med era vagnar och bilar. Jag har nästan varje veckoslut varit någonstans,
oftast på kurser, ordnade av förbundet runt om i landet.
När den här tidningen utkommer
har vi vårmötet förbi och alla har sina
ekipage i trafik igen.
Vi började caramba säsongen i Rajamäki den 25 februari med vintercaramba i fint vinterväder, där många av
våra medlemmar deltog.
Sommarsäsongen börjar i Kuninkaanlähde , Kankaanpää den 6 maj
och veckoslutet därefter,har vi vår
körövningsträff. Det är önskvärt att
så många som möjligt kommer med
och övningskör innan ni ger er ut på

semester. Övning ger er en säkrare
känsla i trafiken då ni har övningskörningen gjord och fått era kunskaper
uppdaterade.
Därefter hålls SFC: s Förbundsmöte
i Villmanstrand den 19.5.2017 och
där väljer vi ny ordförande och nya
medlemmar till förbundsstyrelsen.
Förbundsmötes träffen är öppen för
alla caravanare , träffdatumet är 1820.5. Det skulle vara jättefint, om så
många Väst- Nylänningar som möjligt,
skulle vara med i Villmanstrand.
Nordiska Camping Träffen ordnas i år i Finland, Kokemäki, den 9.15.7.2017. Nu har ni alla möjlighet
att delta i träffen, där ni får många caravanvänner från övriga Norden och
också från Europa. Träffen är öppen
också för européerna.

Olof Bussman
Jag önskar er alla en trevlig vår och
sommar, låt hjulen rulla och sök er till
olika träffar inom och ytterom landet.
Olof

Välkomna våra nya medlemmar
154563-0 Ingeborg Laine, Lohja
155316-0 Jaana Sandberg, Tammisaari

157629-0 Lars-Erik Mattfolk, Skuru
157726-0 Johan Mattfolk, Ekenäs

STYRELSE 2017 • hallitus 2017
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
040 751 4920
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

61520-1

Stina Amnell
111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com
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Sari Karaus
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com
Kim Lundström
040 500 2801
Stenbackankuja 22, 02550 Evitskog
kone.kiinteisto@saunalahti.fi
kimmen.l@saunalahti.fi

139594-1

143863

Lars-Erik Nylund 
125207
044 544 0855
Tempelgatan 13-15 B 13, 10300 Karis
lassen46@hotmail.com
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
0400 486 311
Tallgränden 2, 02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

10520

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297			
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com
Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi
0400 490 569

102124

Trafikkommitté/Märkeskörning/Caramba
Ralf Friberg
82060
040 5133774
friberg.ralf@gmail.com
Tidningsansvarig / Lehtivastaava
Anne Backman
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis		
anne.backman@hotmail.com

46545

Sari och Kari samt Vonne och Kalle på Lagmansstrand
och visst är det stämning med att vara ute i det fria.

Träfflista 2017
13. - 16.4.
15.4.

Påskträff med vårmöte i Fylgia, Tenala
Vårmöte i Fylgia, Tenala,
Trollshovdavägen 28.
13.5.
Körövning, platsen bestäms senare
16. -18.6. Försommarträff på Björkudden,
Bastubackavägen, i Ingå med
petanque mästerskapstävling
25 -27.8.
Forneldsträff på Lagmansstrand,
Våruddsvägen, i Snappertuna
med stövel- och hästskokastning
8. - 10.9.
Träff i Salo, Vuohensaari,
Vuohensaari Camping
Satamakatu 102, 24100 Salo
13. -15.10. Höstmötesträff
(platsen öppen, ev. Påminne)
14.10.
Höstmöte
3. – 5.11.
Halloween, platsen öppen
25.11.
Julfest, Karis Brankis

Vinter Caramba resultat
från Rajamäki 25.2.2017
Husvagn, herrar:
Ilari Lepola
Janne Kallio
Timo Aho
Bror-Erik Nyholm
Ralf Hietaniemi
Eero Mustonen
Kari Tampio
Jari Nurmi

Helsinki/Väst-Nyland5.12.00
Helsinki
6.18.00
Helsinki	
6.34.00
Helsinki/Väst-Nyland6.46.00
Väst-Nyland
8.11.00
Väst-Nyland
9.01.00
Väst-Nyland
11.08.00
Hyvinkää	
13.32.00

Husbil, herrar:
Juhani Peteri
Karl-Olof Grönholm
Paul Björkroth

Helsinki	
Väst-Nyland
Helsinki	

4.44.00
5.41.00
6.39.00

Påminnelse TILL ALLA
VÄST-NYLANDS CARAVANARE
Med styrelsebeslut har bestämts att
den officiella inkörningen till våra
träffar är kl. 15.00
Tiden bör respekteras, flertalet
värdar har ett jobb att sköta och
har inte alla gånger möjlighet
att infinna sig tidigare på
eftermiddagen. Tack för att ni har
noterat tidpunkten. Styrelsen
53

Amnells är i Lappland och Stina klättrar uppför
Pirunkurun till Kesänki. I bakgrunden är Ylläs.
Aarre är på väg
upp till Korouoma
mammuttiputous,
Posio.

Träffnytt
En glad Första Maj till er
alla. I slutet på mars ändrades klockan till sommartid
och flyttades fram en timme.
Det finns också en caravanklocka men den flyttas varken
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fram eller bak. Den har bytts
ut mot en ny men står fortfarande på klockan tre.
Nya styrelsens arbete har
inletts och något desto mera
speciellt finns det inte på

årets agenda. Vi har ju våra
träffar och vårmötet är nu
undanstökat och har röstats
fram årets caravanare. Mera
om detta i nästa tidning.
Alla styr nu sina färder
än åt det ena och än åt det
andra hållet och så styr förhoppningsvis så många som
möjligt till våra träffar. Såväl
gamla som nya medlemmar.
Flerfaldet av gänget rör ju
sej också på vintern och har
säkert fått uppleva ett och
annat kiva. Det kan man se
på bilderna.
Föreningen ordnade en ”vinterträff” i Kasnäs 3-5.3 och
den besöktes av 15 vagnekipagen och gänget fick njuta
av god mat i trevligt sällskap
på lördagen. Vädret var fint
med sol och så besöktes så
klart simbassängen och bastun och av bilden att döma,
så hamnade en del i tvättstugan!!
Enligt mångårig tradition
tävlar vi om Petanque pokalen på försommarträffen på
Björkudden 16 - 18.6.
På Lagmans träffas vi sedan
igen för att kasta hästsko och
stöveln får sej väl också en
känga. Fornelden tänds i augustimörkret och jag har på
känn att träffen följer samma

mönster som tidigare, vilket
är vackert väder, redit schack
och många roliga juttur.
I september styr alla så klart
kosan till Salo, Vuohensaari. Nya platser brukar alltid
locka.
Trevligt att välkomna nya
medlemmar i föreningen
och förhoppningsvis hittar
så många som möjligt till
våra träffar.
Vi hörs och syns. Önskar
alla en fin caravan säsong,
vart ni än far och får uppleva och erfara.
Jag har ju lovat att vara så
kallad Kuutoset+ tidningsansvarig, vilket ju betyder att jag
sammanställer material och
bilder och levererar det till
tidningens huvudansvariga.
Och det betyder ju i praktiken att jag är beroende av
material från er alla! Annars
finns det ju inget att leverera.
Upplever ni tillsammans
med föreningens schack något som skulle vara kiva att
få i tidningen, så är det bara
att skicka bilder och referat
till min e-post, ringa kan man
ju också.
Hälsningar
Anne
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Lähes kaikissa Adora- ja Alpina-malleissa
on suuri avattava panoraamaikkuna.

Monipuolinen, tyylikäs cross-over Matrix.
Kuvassa Matrix Plus.

ADRIA – MINNE SINÄ MATKUSTAISIT ?

Huippuvarusteltu Matrix Supreme ALDElämmityksellä. Tilaa ja tyyliä.

Virtaviivainen puoli-integroitu Coral. Avara sisältä,
sutjakka ulkoa. Edullinen Axess, erinomaisesti
varusteltu Plus tai huippuna Supreme täydellä
ALDE-lämmityksellä.

Tyylikäs Adora (kuvassa 522 UP), ALDE-lämmitys ja
sähkötoiminen lattialämmitys. Nyt myös Bluetoothyhteys, johon voit yhdistää musiikkilaitteesi.

Tyylikäs ja ylellinen Forest-kalustus.
Kuvassa Coral Supreme (L–dinette lisävaruste).

Moderni, trendikäs Horizont-kalustus.
Kuvassa Matrix Axess.

Adora – valoa, lämpöä ja raikkautta. 12 mallia
erilaisiin tarpeisiin. Kuvassa perhemalli Adora 573 PT,
kompakti mutta jopa seitsemälle (3-kerrosvuode).

Adria-autojen ja -vaunujen jälleenmyyjät (*vain autot)
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan Oy
0400 214400
• Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy
017 368 3000
• Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy
020 788 1310
• Lappeenranta J. Rinta-Jouppi Oy
020 788 1340
• Oulu/Kempele JP-Caravan
(010) 387 5000
• Rovaniemi*
Caravankeskus Reatalo (016) 315 440

www.jyvascaravan.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.jpcaravan.fi
www.reatalo.net

• Seinäjoki
• Tampere
• Turku
• Vantaa
• Vantaa

J. Rinta-Jouppi Oy
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy
Helsinki Caravan
J. Rinta-Jouppi Oy

(06) 420 1800
020 755 9960
(02) 274 9880
(09) 2766 560
(09) 2525 7500

www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.helsinkicaravan.fi
www.rintajouppi.fi

Espoon liikkeemme on myös

CARAVAN
MYYMÄLÄ
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LMC on matkailuajoneuvojen LLT-kevytrakennetekniikan edelläkävijä ja tarjoaa autoilleen – ja nyt myös vaunuille – markkinoiden
pisimmän tiiviysturvan. Kaikki Suomeen tuotavat mallit on varustettu ympärivuotiseen käyttöön.
Kotoista ja lämpöistä – tietenkin!
Comfort Line – hintavertailua kestävä premium automallisto, suomivarusteisena alk. 72 800,Maestro – Münsterlandin mestariteos, Alde-vaunu, suomivarusteisena alk. 30 370,www.lmc-caravan.fi
www.facebook.com/lmcsuomi

Meillä on myös seuraavien merkkien edustus;

MEILLE KÄYVÄT VAIHDOS
SA
MYÖS MUUT AJONEUVOT
!

*LMC myöntää kaikille Long Life Technologie -korirakenteella
varustetuille matkailuautoille ja -vaunuille tiiviysturvan 12
vuodeksi tai max. 120.000 km (autot) asti. Tiiviysturva edellyttää
LMC-maahantuojan suorittamaa vuosittaista tiiviystarkastusta.

KOKO LMC-MALLISTO 12 VUODEN TIIVIYSTURVALLA!*

ESPOO
Koskelontie 21
puh. 020 777 2600
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%)

Koko kansan autokauppaa

