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Talvi tulee - Kabe on valmis
Premium-luokan primus Kabe on valmiina talven rientoihin ja tarjoaa uudella 2016- mallistollaan
parasta asumistasoa ja ajomukavuutta.Täydellisesti varustettu ja edulliseksi hinnoiteltu.
Lämpimästi tervetuloa Kabe-kaupoille!
Classic 600 GDL
0 GDL

Classic 60

www.kabe.se/fi

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

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

Royal
• Salo
• Turku
• Tuusula

Jalokivi

Classic

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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SILVER collection
Matrix

50 Years Edition

Nyt meillä rajoitettu erä juhlavuoden erikoismalleja
Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition ja Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

1,6%
Ei mitään muita kuluja*

Meille käyvät vaihdossa myös henkilöja pakettiautot – tarjoa rohkeasti

Varastossamme suurvalikoima uusia
Sun Living- ja Adria-matkailuautoja heti toimitukseen

*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 1,6 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 271,40€. Luottokustannukset yht. 1007,25€. KSL:n mukainen luottohinta 26 007,25€,
todellinen vuosikorko 1,6%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

SEINÄJOKI

KUOPIO

LAHTI

LAPPEENRANTA

VANTAA

JOUPPILANTIE 18
06-420 1800

VOLTTIKATU 7
0207 881 330

TUPALANKATU 7
0207 881 310

LENTOKENTÄNTIE 5
0207 881 340

KISTOLANTIE 3
09-2525 7500
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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

nro 4/2015
10. 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: Riitta Lempiäinen, puh. 040 527 4428, riitta.lempiainen@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA:
Heikki Kulju, Pasi Penttilä
HANKO:
Marlene Holmström, Mats Welander
HYVINKÄÄ:
Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen
ITÄ-UUSIMAA:
Kaj Saarinen
KARKKILA:
Leo Kylmä, Anneli Sarkola
KESKI-UUSIMAA: Kari Köngäs, Pentti Virtanen
KRISTILLISET:
Petri Hartman
NURMIJÄRVI:
Arto Kiviluoma, Pentti Suihkonen
PORKKALA:
Anneli Nurminen, Kari Nurminen
RIIHIMÄKI:
Tarmo Sorvisto, Ulla Sorvisto
VÄST NYLAND:
Anne Backman, Olof Bussman
Taitto: 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 2015: 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 2015: vk 9, vk 18, vk 36 ja vk 50. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella.
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä
autot ja veneet.
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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 FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

Puheenjohtajan palsta

Syksyinen tervehdys
karavaanarit

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja			
Heikki Kulju
040 587 0567
Neulaskuja 5, 31600 Jokioinen
hessukulju@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Esa Hartikainen
040 560 3195
Kalliontie 3 B 9, 32740 Sastamala
hartikainenesa1@gmail.com
Jäsen, kotisivujen ylläpito
Pasi Penttilä
050 439 7377
Riihitie 8, 31300 Tammela
pasi.penttila@lounea.fi
Jäsen, matkailuautoasiamies
Pekka Lehtonen
040 733 5805
Yrjöntie 2 A 2, 31300 Tammela
pekkalehtonen54@gmail.com
Jäsenet
Erja Knuuti
040 140 2292
Teollisuuskatu 6, 30420 Forssa
erja.knuuti@pp1.inet.fi
Timo Allen
040 578 6626
Helvinkuja 4, 31600 Jokioinen
timo.allen@surffi.net
Jari Pirinen
0400 540 375
Pääjärventie 164, 12950 Vojakkala
jari.pirinen@metpost.fi

Heikki Kulju

T

aas on yksi matkailukausi kohta lopuillaan. Säästä puhun sen verran, että loppukesä ja syksy ovat olleet kohtalaisen hienoja säiden
puolesta. Syyskokous on pidetty. Uusiksi hallituksen jäseniksi
tulivat valituiksi Eira Penttilä ja
Heikki Seppälä.
Erovuorossa olivat Erja-Riitta
Knuuti, Pasi Penttilä ja Timo Allén josta Timo Allén jatkaa hallituksessa ja vanhoina jäseninä
Heikki Kulju, Esa Hartikainen,
Pekka Lehtonen ja Jari Pirinen.
Liittokokousedustajiksi valittiin Heikki Kulju, Timo Allén,
Jari Pirinen ja Eira Penttilä.
Heidän varallaan ovat Pirkko
Kulju, Leena Rinnetie, Tiina
Allén ja Pekka Lehtonen. Tämä
vuosi on Majamäen kohdalta
ollut parempi kuin edellinen
ainakin tuloksellisesti. Vaimoni
ja minä pääsimme myös loppukesästä vihdoinkin kiertämään
Suomen maata ja tutustumaan

uusiin karavaani alueisiin.
Vuosi 2016 tuo uusia haasteita
tullessaan kun yhdistys täyttää 40
vuotta. Pyrimme juhlimaan sitä
mahdollisimman näyttävästi. Se
merkitsee myös sitä että talkoo
ja vapaaehtoisia työntekijöitä
tarvitaan jotta juhlat saataisiin
onnistumaan. Nyt kun on marraskuun alku ja moni yhdistys
viettää pikkujoulua, toivotan täten kaikille yhdistyksille oikein
hyviä pikkujouluja, sekä joulun
odotuksia.

Menneen kesän ja
syksyn tapahtumia.
Kaivojuhlat pidettiin elokuun
alussa, ulkoilmassa tapahtunut
juhla oli säiden osalta onnistunut. Päiväohjelman esiintyjinä
huumorimiehet Pekka ja pitkä
hauskuuttivat yleisöä ja Saarisen Marja-Leena lausui omia
runojaan, myös Mustosen Sisko ja Lasse esittivät kuvaelman.
Illalla tanssittiin Jokisen eväitten
tahdissa. Jälkeenpäin tulleesta
palautteesta juhlat onnistuivat
hyvin. Hämyjen karaokemestaruustapahtuma pidettiin Artjärvellä Vuorenmäellä elokuussa,
Forssan yhdistyksen edustajina
olivat Meimi Rantala, Liisa Moisio ja Niko Rantala. Hyvinhän

MUUT TOIMIHENKILÖT:
Rahastonhoitaja
Pirkko Kulju
0400 933 255
Neulaskuja 5, 31600 Jokioinen
pirkkokulju@gmail.com
Hämyedustajat
Heikki Kulju, Pekka Lehtonen
Lehtiyhteistyöhenkilöt
Heikki Kulju, Pasi Penttilä
Majamäkitoimikunta
Esa Hartikainen, Arja Salminen,
Pekka Lehtonen, Jouni Mustonen

Hyvinkää 40v kutsuvieraita tärkeän näköisenä.
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siellä pärjättiin kun lasten sarjassa Meimi Rantala sijoittui toiseksi ja Liisa Moisio kolmanneksi
naisten sarjassa. Syyskuussa
järjestimme linja-auto matkan Lahden caravan messuille.
Osallistuimme myös Karkkilan
yhdistyksen syystreffeille Vuotinaisten leirikeskuksessa missä
Forssan yhdistys voitti perinteisen mölkkykilpailun. Hyvinkään
yhdistys vietti 40 v juhlaa syyskuun alussa Rajamäen Sääksissä,
olimme kutsuvieraina ja juhlat
olivat todella onnistuneet, saimme sieltä hyviä ideoita omaan
juhlaamme.

Majamäki asiaa
Majamäen tupa on pientä
viimeistelyä vaille valmis, perähuoneen kattolevyt uusitaan,
seinäpinnat maalataan niin on
tupa valmis. Saunarakennuksen
wc tilojen viemäri ongelma korjataan myös talvikauden aikana.
Suurin projekti on lasten leikkipaikan uusiminen nykyajan
vaatimuksien tasolle, tämä toteutetaan vuosien 2016 - 2017
aikana. Alueella suoritetaan
muita pienempiä parannuksia
tarpeen vaatiessa.

Moision Liisan laulua
karaokekilpailussa.

Palkitut
karaoke
laulajat.

Karaoke kilpailu lasten sarjan voittajia.

Tässä kuvassa tuvan ulkovuori lähes valmis, kuva otettu
2013. Jälkeenpäin on tapahtunut paljon muutosta ja
tuvan ulkovuori on täysin valmis.

Voittoisa
mölkky
joukkue.
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www.hyvinkaacaravan.net
Meillä osataan ,
meillä palvellaan!
Lämpimästi
tervetuloa meille!
Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 2016:
Tuntiveloitus
Vuosihuollot alk. (sis. kosteusmittauksen)
Kaasulaitteiden koeponnistus
Kosteusmittaus

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
6

56,210,30,55,-

OMA MAA MANSIKKA, MUU MAA MUSTIKKA

MISSÄ IKINÄ KULJETKIN, KOTI KULKEE AINA MUKANASI!
Olemme myös facebookissa!
www.facebook.com/kouvolanvaunu

...sinne ne hyvät vaihdokit menneet on

WWW.KOUVOLANVAUNU.COM

MYYNTI - HUOLTO - TARVIKKEET - VARAOSAT
05-3119077 VERSTASKATU 3
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

Morjesta kaikille!

JOHTOKUNTA 2015
STYRELSE 2015
Puheenjohtaja, Ordförande
Mats Welander
102096-0
0400 947 005
Halmstadinkatu 37 A
Halmstadsgatan 37 A,
10900 Hanko
welanderjmats@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Lennart Wasström
127389
0500 405 145
Rydjeberg 2, 10900 Hanko
Rydjeberg 2, 10900 Hangö
lennart.wasstrom@gmail.com
Sihteeri/rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström
4576
050 342 3105
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsvägen 5, 10940 Hangö
malle.holmstrom@gmail.com
Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg
81642
040 865 2831
Länsitie 6, 10940 Hanko
Västervägen 6, 10940 Hangö
thsundberg@gmail.com
Hans Österling
72303
0400 473 745
Riskiläntie 4,
10960 Hanko Pohjoinen
Grisslavägen 4, 10960 Hangö Norra
hans.osterling@pp.inet.fi
Johtokunnan ulkopuolella
Utanför styrelsen
Matkailuasiamies
Reseombudsman
Göran Holmström
4576
0440 802 058
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv.5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com
Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

Mats Welander

H

yvää alkanutta talvea
teille.
Meillä on taas ollut
vilkas syksy. Syyskuussa oli
syystreffit Silversandin leirintä-

alueella ja lokakuussa kerhotalon
talkoot . Treffiläisiä oli ihan mukava määrä, kiitos kaikille, jotka
kävitte ja iso kiitos teille tytöille,
jotka laitoitte maistuvan ruuan
sekä Johanille, joka sai tanssikenkämme luistamaan..
Tiistaireffit ovat olleet mielenkiintoisia, on kerrottu mitä
matka-apteekissa olisi hyvä olla mukana kun lähdemme reissuun. Olemme myös pitäneet
viinimaistiaiset vertaillen makulautasen eri makuja ja viinejä
toisiinsa ja todenneet, että suklaa
vie viinin maun ja karpalo tuo
tanniinit esille. Nyt on helppoa

suunnitella joulupöydän viinit
kinkkuun, kalaan ja jälkiruokiin
sopiviksi.
Sivuillamme on tietoa kevään
tulevista tapahtumistamme. Järjestämme ajotaitoharjoittelut
keväällä sekä myös merkkiajot
Rekkaparkissa, tervetuloa mukaan myös uudet jäsenet.
Samaten toivotan uudet jäsenet mukaan niin Talvijuhlaan
kuin myös tiistaitreffeihin kerhotalolle, iltojen aiheet ovat vielä
mietintämyssyssämme.
Joulua odotellessa

intressanta, vi har fått veta vad
det vore bra att ha i reseaptoket
då man far på en resa. Vi har
även haft vintasting jämförande
smaktallrikens olika smaker och
viner med varandra och konstaterat, att med choklad försvinner
vinets smak och tranbären hämtar fram tanninerna. Nu är det
lätt att planera julbordets viner
passande till skinkan, fisken och
efterrätterna.
På våra sidor finns det uppgifter om vårens kommande

evenemang. Vi kommer att
ordna en körövning på våren
samt även märkeskörning på
Rekkaparken, välkomna med
även nya medlemmar. Likaledes
önskar jag de nya medlemmarna
välkomna både till Vinterfesten
som även till tisdagsträffarna på
klubbhuset, kvällarnas tema är
ännu i våra tänkarmössor.
I väntan på julen

Morjens!

J

ag önskar er en god början
på vintern.

Igen har det varit en livlig höst.
Vi hade höstträff på Silversand
campingen i september med ett
rikligt antal träffdeltagare och
klubbhusets talko i oktober.
Tack alla ni som besökte oss
och ett stort tack till flickorna,
som lagade den smakliga maten
samt och till Johan, som satt fart
på våra dansskor..
Tisdagsträffarna har varit

Mats

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:n

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:s

Perjantaina 05.02.2016 klo 19.00

Fredagen 05.02.16 kl 19.00

TALVIJUHLA
Tapaamme hirvikeittolautasen ääressä.

Haluamme saada sitovat ilmoittautumiset
01.02.2016 mennessä ettei hirvikeitto lopu
kesken, puh 040–575 9503 Malle Holmström.
Illalliskortti 8,00 € sisältää sopan + 2 lasia
viiniä/1 pullo olutta + arvan. Lapset 4 €.

8

Mats

VINTERFEST
Vi träffas vid älgsoppstallriken.

Vi vill få de bindande anmälningarna före
01.02.2016, så att soppan inte tar slut i mitten,
tel. 040-575 9503 Malle Holmström.
Supekort 8,00 € innehåller soppan + 2 glas
vin/1 flaska öl + en lott. Barn 4 €.

Joitakin vinkkejä autojen harrastajille Euroopassa

D

resdenin tehtaassa on vierailijoille myös paljon katsottavaa, mm. virtuaalisia
ajokokemuksia, virtuaalista auton kokoamista, Phaeton-studio.
Tehtaalla on myös yleisölle iltaisinkin avoin ravintola Lesage, joka toimii 5-tähden hotelli Kempiskin alaisuudessa. Ravintola
järjestää lapsille kokkauskursseja autotehtaalla.
Kaikkein yllättävintä on tehtaan kulttuurinen toiminta. Tehdas toimii myös konserttisalina
esim. Dresdenin musiikkiviikkojen aikana. Siellä järjestetään ulkoilmakonsertteja sekä Klassisen
musiikin picnic-tapaamisia. New
Yorkin Philharmonikot esittivät
vuonna 2013 suomalaisen taidemusiikin säveltäjän Magnus
Lindbergin säveltämän Kraftteoksen tehtaassa. Lindberg
itse valitsi tehtaalla sellaisia auton osia, kuten esim Phaetonin
levyjarrut, joista sai oikean metallisen soinnin täydentämään
orkesterin lyömäsoittimia ja
hän toimi itse solistina soittaen
näitä auton osia. Modernin taidemusiikin hyvin tunteva yleisö
piti kuulemastaan ja koki teoksen sopivan hyvin esitettäväksi
juuri autotehtaalla.
Professori Ferdinand Porschen suunnittelemasta Kuplaa
valmistavasta tehtaasta kasvoi
maailman suurin autotehdaskonserni. Porsche perusti tehtaan Stuttgardiin vuonna 1931
kyllästyttyään tekemään töitä
yhtiöille, jotka vain rikastuivat
hänen keksinnöillään. Vuonna
1938 esitettiin Porsche 64, joka
oli Volkswagen 64 käsintehdyllä
alumiinikorilla ja tehoa oli 50 hv.
Sodan aikana tehdas oli osa

Palkintokaappi. Prisskåpet.
sotavarustelua,
suunnitellen
mm taisteluvaunun Tiger I.
Tehdas valmisti myös traktoreita ja muita maataloustyökaluja.
Ferdinandin poika Ferry halusi
valmistaa ”oikean Porschen”, ja
niin Porsche 356 ensiesitys oli
vuonna 1948.
Malli oli urheiluauto ja voitti
useita autokilpailuja. Porsche
jatkoi menestyksekkäästi ns
kilpa-autojen valmistusta. Viimeinen Formel 1 kausi oli 1962.
Vuonna 1963 tuli markkinoille
uusi malli 911, joka on varmaan
tunnetuin heidän malleistaan ja
joka pojan toiveauto. Malli 356
tuotanto lopetettiin vuonna 1965
ja näitä oli valmistettu 75.000
kpl. Nykyään tuotannossa on
myös monia katukäyttöön eli
tavalliseen ajoon suunniteltuja
malleja, jopa 4-ovisia.
Myös kuuluisissa Italian Gardajärvellä valmistetuissa Rivamoottoriveneissä on Porschen
moottori.
Vuonna 2009 avattu Porschen
museo sijaitsee Stuttgardissa,

Zuffenhausen alueella, Porsche
Platzilla. Museossa on näytteillä
yli 80 kymmentä autoa, myös tämä ensimmäinen oikea Porsche.
Museossa saa hyvän kuvan heidän innovatiivisesta tuotekehityksestä ja mallien runsaudesta

eri vuosikymmeninä. ”Porsche
aate” on aina inspiroinut yhtiön
tuotantoa löytämään uusia teknisiä ratkaisuja, olemaan pioneerejä autoalalla. Nopeus, keveys,
älykkyys, voima ovat osa aatetta.
Myöskin ”palkintokaappi” on
mahtava.
Museo on myös arkkitehtooninen kohde, todella käymisen
arvoinen. Vierailijoilla on mahdollisuus myös tutustua Porschen teknologiaan, nähdä kuinka vanhoja malleja restauroidaan
ja varata aika itse Porschella
ajoon. Ravintola Christophorus
(matkailijoiden pyhimys) tarjoaa
Välimeren inspiroimia ruokia ja
museokaupassa on kaiken ikäisille autoharrastajille mielenkiintoista ostettavaa muistoksi
vaikka 911 pienoismalli, löytyy
kaiken kokoisia.
Teksti ja kuvat:
Marlene ja Göran Holmström

SF-Caravan Hankoniemi
Lauantai 23.01.2016

Matka 2016 ja Caravan 2016 näyttelyyn
Neuvottelut mahdollisesta bussimatkasta ovat
vielä kesken lehden mennessä painoon. Uskomme
löytävämme hyvän ratkaisun ja matkasta tulee tosi.
Ilmoitamme tästä lähemmin kirjeitse/ e-postilla
joulukuun aikana. Sitovat ilmoittautumiset
haluamme silloin 05.01.2016 mennessä. Matkan
järjestelyt olisivat samat kuin edellisillä kerroilla.
Tiedustelut 040-5759503 Malle Holmström.

Hangöudd ry rf
Lördagen 23.01.2016

Resa till Helsingfors Mässcentrum
Underhandlingarna om en möjlig bussresa pågår
ännu när tidningen går i tryck.
Vi hoppas på att finna en god lösning och att resan
blir av. Vi meddelar om detta närmare per post/e-post
under december månad. De bindande anmälningarna
vill vi få t.o.m 05.01.2016. Resans arrangemang
skulle vara de samma som tidigare år.
Förfrågningarna 040-5759503 Malle Holmström.
Porsche museo, Puumalli,
1. ”oikea” Porsche
356. Porsche museum.
Trämodell, den 1. ”riktiga”
Porsche 356.

111250-0 Pihlström Marja-Liisa, Högbacka
070615-0 Bäckman Torbjörn, Hangonkylä Hangöby
040217-0 Saharla Jorma, Hanko Hangö
154008-0 Hyyti Leo, Hangonkylä Hangöby
042620-0 Wasström Kenneth, Karjaa Karis
092474-0 Kuro Henri, Espoo Esbo
153571-0 Lindström Raimo, Hanko Hangö
Tervetuloa uudet jäsenet!
153571-1 Lindström Ulla, Hanko Hangö
Välkomna nya medlemmar!
154008-1 Nordlund-Hyyti Carola, Hangonkylä Hangöby
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Några vinkar för bilfabriksentusiaster i Europa

F

abriken bjuder besökarna på
mycket intressant att se på,t.
ex virtuala körupplevelser,
virtual bilmontering, Phaeton
studio. I fabriken finns en restaurang , som fungerar under det
5 stjärniga Kempinski hotellet
och är öppen för besökare även
kvällstid. Restaurangen ordnar
kockkurser för barn i bilfabriken.
Det mest överraskande är fabrikens kulturella insats. Fabriken
fungerar som konsertsal t ex under Dresden Musikveckan. Där
ordnas utekonserter samt Picnic
sammankomster med klassisk
musik. New Yorks Philarmoniker framförde år 2013 i fabriken
verket Kraft, som är skriven av

den finska moderna musikens
kompositör
Magnus Lindberg. Lindberg
själv valde på fabriken sådana
bildelar, som t ex skivbromsarna
till Phaeton, som hade den rätta
metalliska klangen för att kompletera orkesterns slaginstrument
och han var själv som solist spelande dessa bildelar. Publiken
som var mycket inkommen i
den moderna musiken tyckte om konserten och ansåg att
den kunde bra framföras just i
en bilfabrik.
Fabriken som tillverkade
Folkan, planerad av professor
Ferdinand Porsche, växte till
världens största bilfabrikskon-

SF-CARAVAN HANKONIEMI - HANGÖUDD RY RF
KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA:
TIISTAITAPAAMISET ovat

HUOM ! Helmikuun tiistaitapaaminen on perjantaina 5.2.2016
klo 19:00 ohjelmana Talvijuhla ja Hirvisoppa.
1.3.2016 19:00
aihe ilmoitetaan 24.2.2016 ilmestyvässä
Västra Nyland-lehdessä, 25.2.2016 ilmestyvässä Hangon
lehdessä sekä 28.2.2016 ilmestyvässä Etelä Uusimaa lehdessä
5.4.2016 klo 19:00
aihe ilmoitetaan 30.3.2016 ilmestyvässä Västra Nylandlehdessä, 31.3.2016 ilmestyvässä Hangon lehdessä sekä
3.4.2016 ilmestyvässä Etelä Uusimaa lehdessä
TISDAGSTRÄFFARNAS tidpunkt är

OBS! Tisdagsträffen i februari är på fredagen 5.2.2016 kl 19:00,
som program Vinterfesten och Älgsoppan.
1.3.2016 kl 19:00
diskussionsämnet meddelas i tidningen
Västra Nyland 24.2.2016, i Hangö tidningen 25.2.2016 och
tidningen Etelä-Uusimaa 28.2.2016
5.4.2016 kl 19:00
diskussionsämnet meddelas i tidningen
Västra Nyland 30.3.2016, i Hangö tidningen 31.3.2016
och tidningen Etelä-Uusimaa 3.4.2016.

10

Porcshe Museum.

1. sähköauto,
Porschen vuonna
1898 suunnittelema
sähkömoottori sijaitsee
renkaan navassa. 1.elbilen, el-motorn, planerad
av Porsche år 1898,
befinner sig i ringens nav.
sernen. Porsche grundade en
fabrik i Stuttgard år 1931 efter
att fått tillnog av att arbeta för
andra firmor som bara blev
rika på hans uppfinningar. År
1938 presenterades Porsche 64,
som var Volkswagen 64 med en
handgjord aluminiumkorg och
med effekt på 50 hp.
Under kriget var fabriken en
del av krigsupprustning planerande bl a stridsvagnen Tiger 1.
Fabriken tillverkade även traktorer och andra jordbruksredskap.
Ferdinands pojke Ferry ville tillverka en ”riktig” Porsche och så
hade Porsche 356 sin premiär år
1948. Modellen var en sportbil
och den vann många biltävlingar.
Porsche fortsatte med framgång
tillverkningen av sk tävlingsbilar.

Den sista Formel 1 säsongen var
1962. År 1963 kom på marknaden en ny modell, modell 911,
vilken är deras kanske bäst kända
modell och varje pojkes drömbil.
Modellen 356 produktion kom
till sin ända 1965 och dessa hade
tillverkats 75.000 st. Nuförtiden
finns det även i produktionen
många modeller som är ämnade
till gatubruk således till vanlig
stadskörning, till och med med
4 dörrar.
Även de kända Riva-motorbåtarna, tillverkade vid Italiens
Gardasjön, är utrustade med
Porsche motorer.
Porsche museum, öppnad
2009, är belägen vid Porsche
Platz, Zuffenhausen område,
Stuttgard. I museet finns 80
bilar framställda, även denna
första riktiga Porsche. I museet
får man en bra bild av deras
innovativa produktutveckling
och modellernas riklighet under
olika årtionden. ”Porsche idén”
har alltid inspirerat företagets
produktion att finna nya tekniska lösningar, att vara pionjärer inom bilbranschen. Fart,
lätthet, intelligens, kraft är en
del av idén. Även ”prisskåpet”
är mäktigt.
Museet är även ett arkitektoniskt mål, sannerligen värt ett
besök. Besökarna har möjlighet
att bekanta sig med Porsches
teknologi, se hur gamla modeller
restaureras och reservera tid för
en rundtur med dig själv i Porsches ratt. Restaurangen Christophorus ( helgon för resanden
) serverar rätter inspirerade av
Medelhavet och i museets butik
finns det för bilentusiaster i alla
åldrar intresant att köpa som
minne, fast en miniatyr 911,
finns i alla storlekar.
Texten och bilderna:
Marlene och Göran Holmström

P.H

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Puheenjohtajan palsta

Raimo Kosonen

S

äät vaihtelevat vuodesta toiseen, ei kahta samanlaista
vuotta ilmojen puolesta peräkkäin, niinhän sitä sanotaan.
Alkukesän koleus oli varmaankin omalta osaltaan vaikuttamassa myös meidän karavaanareitten liikkuvuuteen
tuona aikana. Elokuussa tilanne
muuttui ja molemmilla alueilla
oli vilskettä riittämiin. Syksy
osoitti meille kaikille parhaat
puolensa. Taisi olla yksi kaikkein vähäsateisimmista kautta
aikojen.
Heinäkuun lopussa VihtiPar-

kissa vietettiin jo lähes perinteeksi muodostunut Rantarieha
vesilentopalloturnauksen merkeissä. Keskikesän juhlan aikaan
alueiden toimikunnat järjestivät
sekä Sääksissä että VihtiParkissa
Juhannustapaamiset.
Yhdistyksemme 40v juhlatreffejä vietimme syyskuun ensimmäisenä viikonvaihteena Rajamäen Sääksissä. Käytössämme
meillä oli Kiljavan opiston parkkipaikat, rantasaunat, Wanha
kahvio, sekä liikuntasali, jonka
olimme koristelleet juhlasaliksi.
Pääjuhlan pidimme lauantai-iltana. Juhlan iltaohjelma oli varsin monimuotoinen. Juhlallinen
avaus tapahtui musiikkiesityksen muodossa. Puheita ja ns.
virallista osuutta seurasi kahvitarjoilu juhlakakun kera. Ilta
jatkui show-ohjelman merkeissä
päättyen tanssin pyörteisiin pikkutunneille saakka.
Ohjelmaa koko viikonlopun
ajaksi oli runsain mitoin. Talkooväen antama panos treffien
tiimoilta oli ratkaisevan tärkeätä. Treffit onnistuivat mielestäni
erinomaisesti. Meillä kaikilla oli

153539-0 Alakorva Pekka, Klaukkala
119761-1 Asp Katariina, Veikkola
153667-0 Autio Reijo, Hyvinkää
153968-0 Frantsi Heidi, Tuusula
153965-0 Glushko Feliks, Tallinn
142688-0 Hartikainen Pentti, Helsinki
123732-0 Hottinen Markku, Helsinki
031326-0 Husu Kaija, Riihimäki
147162-0 Jääskeläinen Jussi, Nummela
147798-0 Kalda Madis, Tallinn
153735-0 Kaleva Pekka, Leppäkorpi
143678-0 Karikoski Mertsi, Röykkä
153873-0 Kittilä Pauli, Hyvinkää
153816-0 Kivistö Jaakko, Hyvinkää
152466-0 Kukkonen Robert, Klaukkala
136277-0 Lehikoinen Mika, Nummenkylä

hyvä ja mieleen jäänyt viikonloppu. Suuret kiitokset tästä
kuuluvat kaikille osallistujille
ja ennen kaikkea tarmokkaalle
talkooväelle.
Juhlavuotemme on kääntynyt
loppusuoralle. Vuotta on jäljellä tätä palstaa kirjoittaessani
kuutisen viikkoa, ja nyt tämän
lehden ilmestyessä pari viikkoa.
Tässä välissä olemme pitäneet
yhdistyksemme syyskokouksen. Valinnat ja suunnitelmat
ensi vuodelle ovat tapahtuneet.
Meidän on aika kääntää katseet tulevaan vuoteen ja lähteä
toteuttamaan syyskokouksessa
päätettyjä suuntaviivoja.
Tässä välissä meillä on Joulun
aika. Vuoden suurimman juhlan
aikana meidän on hyvä hiljentyä,
nauttia ja viettää aikaa yhdessä
perheittemme ja läheistemme
kanssa.
Toivotan kaikille Rauhallista
Joulua, sekä Matkailurikasta
Uutta Vuotta!
Terveisin Rami

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja,
SFC Kuutoset+ päätoimittaja,
Esmy:n edustaja,
yhdistyksen PR-henkilö,
matkailuasiamies
Raimo Kosonen
17898
045 344 5560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jari Lemmetyinen
92803
0400 859 068
Lääkärintie 2 A 3, 01900 Nurmijärvi
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi
Sihteeri / jäsenrekisterinhoitaja
Sari Sopanen 
110827
050 346 9032
Kulmalantie 11 C 11,
05830 Hyvinkää
sari.sopanen@live.fi
Turvallisuuspäällikkö
Janne Liimatainen
81168
040 913 8278
Uudenmaankatu 157,
05840 Hyvinkää
janneliimatainen2@gmail.com
Jari Liljeberg 
70131
045 316 6912
Tapionkatu 9, 05830 Hyvinkää
jari.liljeberg@netti.fi

148910-0 Lehtinen Marja, Hämeenlinna
153810-0 Leinikka Mirja, Jokela
153731-0 Leinonen Matti, Rajamäki
153646-0 Multanen Mika, Hyvinkää
153626-0 Norha Maarit, Nuppulinna
087552-0 Ojapalo Pasi, Riihimäki
082119-1 Punnonen Katri, Vantaa
082119-0 Punnonen Timo, Vantaa
083915-0 Pääkkönen Orvokki, Klaukkala
153650-0 Rinkinen Mika, Sälinkää
056481-0 Salo Pia, Hyvinkää
023001-1 Siren Arja, Riihimäki
127190-1 Teikari Pasi, Söderkulla
153690-0 Vilhunen Pekka Juhani, Tammela
153546-0 Väisänen Toni, Hyvinkää
Tervetuloa uudet jäsenet!

Tulossa ajotaitotapahtuma

23.4.2016, opastajana Lauri Nieminen
SF-Caravanista.
Samalla voi suorittaa liiton ajotaitomerkkejä.

Esmy:n edustaja
Pertti Nieminen 
16499
040 550 7372
Tirmuntie 3, 05620 Hyvinkää
pertti.nieminen10@gmail.com
Jari Nurmi 
040 050 84 41
Haltianpolku 17 A 3,
04440 Järvenpää
jari.nurmi@saunalahti.fi

104590

Kalle Paananen
60227
045 231 7709
Vanhakuja 12 A, 05200 Rajamäki
kalle.paananen@elisanet.fi
Antti Östman
045 808 1008
Aropellonkuja 4 as 5,
01900 Nurmijärvi
ostman.antti@gmail.com

68803

I Varajäsen
Minna Karttunen
040 517 9812
Lehmuspolku 3 B 14, 01360 Vantaa
minna.karttunen@vantaa.fi
II Varajäsen
Kauko Mäkelä
0400 200 534
Uudenmaankatu 110 E 48,
05840 Hyvinkää
kauko.makela@gmail.com

61818
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Sääksitoimikunta
sfcaravanhyvinkaa@kolumbus.fi
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
050 526 4897

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

104590

Varapuheenjohtaja
Janne Liimatainen 
81168
040 913 8278
Uudenmaankatu 157
05840 Hyvinkää
janneliimatainen2@gmail.com
Sihteeri
Pirjo Oikarinen 
33954
045 865 1580
pirjo.m.oikarinen@gmail.com
Sääksin jonotuslistanhoitaja
Atte Tuomisto 
106955
050 353 2452
atte.tuomisto@gmail.com

Nuuskut 40 vuotta
syyskuiset Juhlatreffit
Vietimme yhdistyksemme 40v Juhlatreffejä
4.-6.9.2015 Rajamäen
Sääksissä. Juhlatreffeillä
oli perinteiseen tapaan
runsaasti toimintaa. Treffit
onnistuivat kaikin puolin
mainiosti. Kiitokset kuuluvat tästä kaikille mukana
olleille sekä osallistujille
että järjestäjille.

SFC VihtiPark
toimikunta

Liiton pronssisen ansiomerkin saivat Jari Lemmetyinen,
Jari Liljeberg, Pirjo Koskela, Keijo Kärkkäinen, Sirkka
Miettinen, Lauri Mäenpää, Kauko Mäkelä, Jari Nurmi,
Sari Sopanen, sekä estyneinä saapumaan tilaisuuteen
Tero Mäenpää ja Sari Vähämäki.

vihtipark@luukku.com
0440 966 625
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Jari Lemmetyinen 
92803
0400 859 068
Lääkärintie 2 A 3, 01900 Nurmijärvi
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi
Varapuheenjohtaja
Jarkko Niitonniemi 
113404
0400 601 697
Solkikuja 10 F 63, 01600 Vantaa
Sihteeri
Sari Sopanen 
050 346 9032
Kulmalantie 11 C 11
05830 Hyvinkää

110827

Liiton kultaisen
ansiomerkin saivat
Pirjo Oikarinen, Pertti
Nieminen, sekä estyneenä
saapumaan tilaisuuteen
Pirkitta Hyvönen.

Yhteiskuvassa ESMY:n yhdistyksien onnittelijat.

Isäntälistojen päivitys
Tuija Rihu 
139371
050 380 4324
Terhotie 3 B 47, 01710 Vantaa

Liiton hopeisen
ansiomerkin saivat Iiris
Kärkkäinen ja Kalle
Paananen.
Liiton 50v historiikin saivat useita vuosia monessa
mukana olleet Timo Kärkkäinen, Teuvo Mettovaara,
Seppo Rintala, Jouko Ahlqvist estyneenä saapumaan
tilaisuuteen, sekä yhdistyksemme perustajajäsenet
Taisto ja Raija Kemppainen.

Juhlakakkutarjoilu.
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Poliisit paikalla – olivat kylläkin stand-up koomikoita.

Lounaalla tarjolla BestisWokkia.
Daamit maailman ensi-iltaesityksen jälkeen.
Lauantai-iltana pidetyn pääjuhlan aloitti musiikkiesitys
– Nocturne ja Lapin kesä. Esityksen jälkeen oli tervehdyksien
vuoro. Aloittajana toimi Hyvinkään yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Kosonen. Liiton
tervehdyksen toi puheenjohtaja
Juha Hämäläinen, ja Hyvinkään
kaupungin vastaavan Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. Terveh-

dyksiä seurasivat palkitsemiset
ja huomionosoitukset ennen
juhlakahvi- ja kakkutarjoilua.
Kahvin ja kakun jälkeen oli
vuorossa ennen orkesteritansseja showohjelma, jossa esiintyivät aluksi Daamit Estradilla.
Daamien jälkeen vuorossa oli
Poliisit Stand-up esitys.

Lasten kisailu käynnissä.

Karaokea ja tanssia.
Nipsuista
taideteoksia.

Erätaitokilpailu vauhdissa.

Juhlavalmistelut vauhdissa.

Yksi kuva kertoo
enemmän kuin tuhat
sanaa.
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.skeppars.fi

Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

Jorma Teittinen.

S

yksy on sitten melkein vierähtänyt ohi ja tuntuu kuin
joku olisi sammuttanut
lampun yläkerrasta. On pimeää,
sateista ja kohta on kylmääkin.
Mutta toivottavasti menneen
kesän ja syksyn lämpimät caravanmuistot siirtävät nämä tuntemukset meistä sivummalle. Pian
ovelle jo kolkuttava joulu valoineen kantakoon meidät yli tämän vuoden pimeimmän jakson.
Kaikille kesäisännille kiitoksia
arvokkaasta panoksestaan yh-

distykselle, ilman teitä ja teidän
ansiokasta työpanostanne alueemme ei olisi siistein, coolein
ja mukavin. Ja jos joskus tuntuu,
että itse voisi suorittaa jonkun
asian vielä paremmin kuin naapuri, niin apuaan voi aina tarjota ja varmasti kannattaa ottaa
vastaan :-)
Syyskokous on pidetty, kiitos
kaikille kokoukseen osallistuneille aktiiveille ja valveutuneille
jäsenille. Syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen säännöissä
syyskokoukselle
määräämät
asiat, yhtenä niistä henkilövalinnat erovuoroisten tillalle.
Tänä vuonna kokous ehdotti
erovuoroisten jäsenten jatkamista hallituksessa ja kun muita
ehdotuksia ei tullut, jatkavat samat ihmiset hallitustyöskentelyä
kuin viime vuonnakin. Valituksi
tulleet kiittävät saamastaan luottamuksesta. Esitetty talousarvio
ja toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti esitetyssä
muodossaan. Sääntömuutosehdotus, jossa hallitus ehdotti
yhdistyksemme ottavan liiton

H
Pysähtyneet vankkurit

Martti
Kähkönen
s. 2.11.1946
k. 24.9.2015

Muistoa kunnioittaen
SFC-Itä-uusimaa ry

östen är snart förbi och
det käns som någon
släckt lamppan.Det är
så mörkt rengnit ock snart blir
det kalt.Men hoppas förra sommarens caravan minnen håller
oss varma.Snart blir det jul med
alla sina ljus låt det bära oss över
den mörka tiden.Tack till alla sommarvärdar somgjort sin
srora insats för föreningen. Förenings höstmöte har ochså hållits
tack till alla deltagare. I höstmöte behadlads bla.personsvaal till
nästa två år.I år bestämdes att
styrelsen fortsätter med samma

yhden vuosikokouksen mallisäännöt käyttöön hyväksyttiin
pienen keskustelun jälkeen sellaisenaan ilman vastaehdotuksia.
Syksyn aikana saatiin myös
valmiiksi alueen uusi imeytyskenttä. Se on tällä hetkellä jo
täyttä päätä käytössä ja odottaa
enää kaupungin katselmusta.
Koko projekti sujui varsin pitkälle suunnitellun mukaisesti,
josta kiitos pääurakoitsijalle
Putki-Karille.
Viime viikonloppuna alueella
vietettiin valojuhlia ja isänpäiviä. Kiitokset taas vaan kaikille
toimintaan ja tehtävin osallistuneille tahoille.
Kotisivuilta www.skeppars.fi
voi käydä päivittämässä itseään
ja aikataulujaan.
Viettäkäämme Joulua rauhallisesti ja silti iloisesti ja kiitollisuudella kaikesta siitä mitä
meillä on.
Onnellista Uutta Karavaanivuotta Kaikille !
Tv Jorma

mandat som i år.Budgeten och
aktiviet godkänndes.Et förslag
av regeländringen som styrelsen
att föreningen tar i bruk unions
stadgar för ett möte per år..Efter en kort diskussion godtogs
förslaget.Gråvaatens projektet
på området har blivit färdigt .
Tack till alla som har deltagit.I
förra helgen firade vi på området
ljusfest och farsdag.På hemsidan
www.skeppars.fi kan ni se våra
kommande pogram. En fridfull
jul och gått nyt År till alla.
Jorma

HALLITUS 2015
Hummelpärantie 161,
06200 Porvoo
040 3558825, info@skeppars.fi
Puheenjohtaja, Esmy-edustaja,
Henkilövastaava
Jorma Teittinen
034767
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja,
Matkailuvastaava
Tuomo Tourunen
99826-0
0400 429 272
Partiomiehentie 3D 21,
06100 Porvoo
tuomo.tourunen@pp.inet.fi
Sihteeri
Leena Maho
138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3 B 27,
00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi
Jäsenkirjuri, Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
104817-1
040 840 2974
Lohentie 9 E 35, 06100 Porvoo
a.stenback59@gmail.com
Aluevastaava, IT-vastaava
Alvar Alatalo
106733-0
0400 941 663
Savenvalajakatu 3A 5,
04200 Kerava
alvalatalo-46@suomi24.fi
Toimintatoimikunta,
Nuorisovastaava,
ESMY-edustaja,SFC-Kuutoset+
Kaj Saarinen
112200-0
050 527 8892
Mastotie 9, 06150 Porvoo
kaj.l.saarinen@elisanet.fi
Turvavastaava,
Harmaavesiprojektivastaava
Mauri Savolainen
90013
0400 456 693
Ruokokuja 2 b 6 01300 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com
Muut vastuuhenkilöt
Ensiapuvastaava
Anja Piela
75822-1
040 5847 038
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Ett stort tack till alla
som kom ihåg
mig på min bemärkelsedag!
Suuret kiitokset kaikille,
jotka muistivat minua
merkkipäivänäni!

Voittajavaloteos.

Valoteos kaksi Lotta.

Marita Björklund

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

Valoteos kolme Henska.
Lisätietoja www.skeppars.fi

Kausipaikka edellyttää vaunukunnalta yhtä isäntävuoroa viikonloppuisin.
Muista että matkailuajoneuvoissa on voimassa oleva katsastus ja vakuutus.
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä aluevastaavaan Alvar Alataloon 0400941663

Kesäkausipaikka
350€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi 15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
– vain Itä-uudenmaan jäsenille
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10 vrk majoituskortti
95€+sähkö
– vain Itä-Uudenmaan jäsenille
SÄHKÖ
Mittarisähkö
ilman mittaria k/t

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

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

10€
2€
2€
24€

Tervetuloa uudet jäsenet!

053862-0 Björn Rainer, Vantaa
153708-0 Flyckt Antti, Mäntsälä
153587-0 Häkkinen Janne, Sipoo
153859-0 Iivari Seija-Liisa, Porvoo
058342-0 Ilvonen-Drake Raija, Porvoo
153570-0 Ketola Lasse, Porvoo
030556-0 Klavert Jorma, Vantaa
153890-0 Lehto Kari, Kantele
050104-0 Lempiäinen Esko, Valko
050315-0 Majuri Jaakko, Hyvinkää
153853-0 Malmström Pär, Söderkulla
153934-0 Nyholm Margot, Porvoo

141706-0 Pihlström Timmy, Sipoo
153683-0 Rasa Kristiina, Talma
031441-0 Rosenström Nils-Erik, Mörskom
153912-0 Sahlberg Robert, Porvoo
126944-0 Salento Maire, Pornainen
153961-1 Siren Jari, Porvoo
153961-0 Siren Sari, Porvoo
154032-0 Siuvatti Martin, Askola
113726-0 Tanner Pekka, Sipoo
153895-0 Torvikoski Mervi-Maaret, Huuvari
153753-0 Tuovinen Lauri Kalevi, Porvoo

Voittajakolmikko.
Possun leikkaus menossa.

Polkuautokilpailu peruutuksessa.

Sitten jonottamaan herkkua.

Vesiajoa kottikärryllä.
Harmaavesiprojekti
saatiin valmiiksi ripeästi
ammattinsa osaavien
toimesta.

Yhdistyksen
mölkkymestari
Petri Oksanen.

Vuoden 2015 Karavaanariperhe Marja ja Ove Nordström.
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www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Auto & vaunu

Hobby 540 2014
Loistelias Premium lastenhuonemalli
Pituus: 7,9 m, leveys: 2,30 m
Kokonaismassa: 1 800 kg
Omamassa: 1 485 kg
Vuodepaikkoja: 5

20 750€

Karmann Transit 1989
Peltikorinen
Nopeusrajoitus: 80 km/h
Teho: 63 kW / 86 Hv
Pituus: 5,56 m, leveys: 2,16 m
Kokonaismassa: 2 540 kg
Omamassa: 1 880 kg
Vuodepaikkoja: 4
Henkilömäärä: 4
Ovien lkm: 3

6 750€

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

18

• 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

SFC KUUTOSET
Etsii
ILMOITUSHANKKIJAA

Tehtävään kuuluu säännöllinen
yhteydenpito asiakkaisiimme ja
uusien ilmoitusasiakkaiden etsiminen.
Kohderyhmiä ovat karavaaniharrastusta lähellä olevat yritykset
sekä yhteisöt.

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

Tehtävän hoitaminen edellyttää
aktiivisuutta, innostunutta otetta
asiaan ja markkinointihenkisyyttä.
Tehtävä ei edellytä aikaisempaa
kokemusta.
Tehtävä on sivutoiminen ja
provisiopalkkioperusteinen.

Hobby

Euroopan
ykkösmerkki

Ostetaan ja otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia vaunuja.
Puh. 0500-485

348

Mikäli kiinostut tehtävästä, ja haluat
saada lisäansioita, ota yhteyttä ja
kerro itsestäsi osoitteella;
kosonen.raimo@gmail.com tai
mob. 045 344 5560

FORSSAN

VANKKURI

KY

Murrontie 11, 30420 Forssa
www.forssanvankkuri.fi
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi

Puheenjohtajan palsta

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja
Leo Kylmä 
94210
044 308 7780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja
Aulis Ahonen
85978
0400 814 503
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi
Sihteeri
Anneli Sarkola
97651
0400 876 928
Äyrastie 4 as 3, 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi
Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen
34477
040 5253 556
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

154000-0
153696-0
113091-0
137911-0
041562-0
007869-0
141035-0

Höylä Juhani, Vihti
Karjalainen Marko, Karkkila
Kirvesmies Seppo, Hartola
Lahtinen Veijo, Nummela
Leino Timo, Vihti
Pääkkönen Reino, Nummela
Sinisalo Keijo, Lohja

Tervetuloa uudet jäsenet!
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Leo Kylmä.

I

stun asuntovaunussa, paikka
Kultahiekka Caravan ja yritän kirjoittaa pj-palstaa pimenevässä illassa.

S

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 29.10.2015 Airhotelli
Nummelassa.
Osanottajia kokouksessa oli
viisitoista jäsentä. Käsiteltiin
syyskokoukselle kuuluvat asiat
ja valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Erovuorossa olivat: Anneli Sarkola, Veijo
Vainikka, Veijo Vanhala ja Timo
Vuorilehto. Timo Vuorilehto
on pyytänyt muuton takia eroa
hallituksesta. Sarkola, Vainikka
ja Vanhala jatkavat edelleen hallituksessa ja Vuorilehdon tilalle
valittiin uutena Seppo Lehtola.
Puheenjohtaja oli mös erovuorossa. Nykyinen puheenjohtaja
ei ollut tehnyt vaalityötä, mutta

joutui silti jatkamaan seuraavat
2-vuotta. Kokous sujui loistavasti ja joimme hyvät voileipäkahvit.
Tämän vuoden toiminta huipentuu pikkujoulun viettoon,
joka pidetään Tuorilan työväentalolla Karkkilassa 21.11. Hiljennymme Joulun ajan viettoon.
Uusi Vuosi ja uudet kujeet :-)
Toivotan kaikille jäsenille
Tunnelmallista ja Hyvää Joulua
sekä Onnekasta Uutta Vuotta!
Terveisin

Leo 94210

Syyskokouksesta

F-Caravan Karkkila ry:n
syyskokous pidettiin Airhotellilla 29.10.2015 kello
19 alkaen. Kokouksessa oli läsnä
15 jäsentä eli ei kovin edustava
otos jäsenistöstä 297 henkilöstä.
Kokous valitsi puheenjohtajasi vuosiksi 2016-2017 Leo
Kylmän ja hallituksen jäsenten
lukumäärä pysyi 8 jäsenessä ja
puheenjohtaja. Erovuoroisista
Anneli Sarkola, Veijo Vainikka
ja Veijo Vanhala valittiin uudeksi kaudeksi ja Timo Vuorilehdon tilalle valittiin Seppo
Lehtola. Jäsenmaksut pidettiin
entisen suuruisina. Toiminnantarkastajana jatkaa Veikko
Tarkkio, mutta sai tuekseen
Ritva Tarkkion. Aikaisemmin
toiminnantarkastajana toiminut
Matti Moilanen jäi varatoiminnantarkastajaksi Kauko Raistakan kanssa. Toimintaa jatketaan
edelleen järjestämällä ainakin
yhdet yleiset treffit.
Hallitus oli saanut kevätkokoukselta tehtäväksi selvittää
mahdollisuuksia hankkia yhdistykselle oma karavaanarialue.
Hallitus on tutustunut myynnissä olleisiin alueisiin mm.
Mustikkamäkeen
lähellä Vuotinaisten leirikeskusta.
Alue oli noin
heh-

taarin suuruinen ja keskellä
sitä oli rakennus. Rakennuksen sijainti rajoittaa vaunujen
paikoittamista ja alueelle tulisi
rakentaa sähköistys, viemäröinti, huoltorakennukset. Kokousosallistujat tiesivät kertoa,
että siitä olisi jo tehty kaupat.
Myös Somerniemellä oli käyty
tutustumassa alueeseen, jonka
rannassa on kunnan yhteinen
venepaikka. Sinne myös joutuisi
rakentamaan sähköistyksen, viemäröinnin ja huoltorakennuksen. Rantasauna ei ollut kaupan
kohteena. Vähävesi Farmilla on
muutamia sähköistettyjä vaunupaikkoja, joita on raivattu
esiin pajukosta. Alueen käyttöä
rajoittaa yksityistien kuormittuminen. Alhovuoren alueella romuautojen määrä on kasvanut,
puustoa hakattu ja kerrotaan
alue myydyn. Yhdistys voisi keskustella uuden omistajan kanssa
karavaanarialueen hoitamisesta.
Lisäksi Karkkilan kaupungin
kiinteistöpäällikkö Jokelan kanssa on keskusteltu, millaisia alueita kaupungilla on tarjota yhdistykselle. Karkkilan kaupungin
teknisen johtajan tapaaminen
on työn alla.
Helsingin kaupunki on hakenut Salmen Kartanon alueelle
toimijoita ja yhdistys on käynyt
keskustelemassa karavaanarialueen hoitamisesta yhdistyksen
nimissä. Helsingin kaupunki on remontoinut vaunualuetta

vuonna 2013. Alueella tulee olla
henkilökuntaa ympärivuorokauden touko-syyskuusta päivittäin
ja muutoin viikonloppuisin.
Helsingin kaupunki tekee päätökset toimijoista vuodenvaihteessa ja toiminta tulee aloittaa
1.5.2016.
Alueen hoitaminen ei onnistu vain hallituksen voimin.
Kuten olette huomanneet muiden yhdistysten kohdalla alueen
hankinta/hoitaminen aiheuttaa
jäsenmaksun korottamista ainakin kaksinkertaiseksi. Luottamushenkilöiden vastuu kasvaa ja heiltä vaaditaan isompaa
panosta ja enemmän aikaa
hallinnon hoitamiseen. Alueen
pyörittämiseen tulee perustaa
toiminimi tai osakeyhtiö, joka
hoitaa itsenäisesti arvonlisäverotus- ja kirjanpitoasiat erillään
yhdistyksestä. Onko jäsenistöllä
halua tukea ja osallistua aktiivisesti uusiin tehtäviin? Onko
jäsenistön toiveiden mukaista
panosta omaan alueeseen? Kysely on kotisivulla ja pikkujouluissakin 21.11 kysellään asiasta.
Nyt on aika kertoa näkemys ja
keskustella. Kotisivun osoite on
www.sfc-karkkila.fi. Yhdistyksen
löytää myös facebooksista. Yhdistys ilmoittaa sähköpostilla jäsenistölle tapahtumista. Olethan
ilmoittanut voimassa olevan sähköpostiosoitteesi jäsenkirjurille.
Anneli 97651-0
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Treffit Vuotinaisissa

Forssa-Karkkila mölkkykisa.

Heikin tyylinäyte.
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Emäntä, isäntä ja vahti.

Meillä on tilaa isommallekin autolle!
Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.
Erityisosaaminen mm. Fiat, Toyota, Hyundai, Alfa Romeo.
Takuunalaisten autojen huollot, määräaikaishuollot.
Ajoneuvojen ilmastointihuollot ja –korjaukset.
Bosch Car Service.
P. 09 291 0140 ja 050 402 0021
Asuntoautot.
Wärtsilänkatu 14

04410 Järvenpää
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Elokuinen matka
Keski-Suomeen
Olimme mukana Hangon
yhdistyksen matkakerholaisten Keski-Suomen
kierroksella. Kierros oli
monipuolinen sisältäen
useita erilaisia ja – tyyppisiä kohteita. Ajallisesti
kierros oli kuuden päivän
mittainen.

M

ukana meitä oli kahdeksan matkailuautoja vaunukuntaa. Pituutta kertyi vaihtelevissa järvimaisemissa noin 1300 km.
Aluksi matkareittimme kulki
Riihimäen lasimuseon kautta
Vääksyn kanavalle, josta ajoimme Pulkkilan harjun läpi Päijänteen itäpuolelle Sysmään.
Toisena päivänä matkamme
jatkui Uuraisille. Matkan varrella tutustuimme Luhangan
puukirkkoon ja vierailimme
Tikkakoskella ilmailumuseossa.
Molemmat kohteet olivat todella
mieleenpainuvia.
Päivän ohjelmaan kuului vielä illalla osallistuminen paikan
päällä tv:stäkin tunnetun huutokauppakeisarin tilaisuuteen.
Seuraavana päivänä siirryimme Unnukan matkailukeskuksen kautta Heinävedelle. Illansuussa ihastelimme iltaristeilyn
merkeissä auringonlaskua Taivallahden kanavalla.
Matkamme jatkui Varistaipaleen kanavan kautta Valamoon.
Ennen sinne saapumista poikkesimme sivutielle moottorisahamuseoon, joka osoittautui
yllättävän mielenkiintoiseksi

paikaksi. Valamossa tutustuimme sekä Lintulan nunna- että
Valamon munkkiluostareihin.
Vietimme luostarialueilla lähes
koko päivän. Kohteinamme
olivat alueella sijaitsevat useat
kohteet, unohtamatta vierailua
munkkien ylläpitämässä maankuulussa viinikellarissa.
Luostarivierailupäivän jälkeen
jatkoimme kohti Valkealaa ja
Kevättiä. Matkalla tutustuimme Taipaleen kanavamuseoon
sekä vierailimme Mikkelin Kenkäverossa. Illalla saunoimme ja
vietimme yhteistä iltaa pitkän
pöydän merkeissä. Viimeisenä
päivänä reittiimme sisältyi vielä
kaksi tutustumiskohdetta Verlan tehdasmuseo sekä Mustila
Arboretum
Matka onnistui hyvin. Hyvässä seurassa tehdyltä mielenkiintoiselta reitiltä löytyi paljon
uusia kokemuksia. Ilman etukäteen suunniteltua ja järjestettyä
matkaa, hyvät kokemukset olisivat saattaneet jäädä kokematta. Tuhannesti kiitoksia tämän
mahdollistajille Marlenelle ja
Göranille.
17898 Marikka ja Rami
Laivaristeilyllä
Taivallahden
kanavalla.
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Retkeläiset tien päällä.
Mielenkiintoinen
moottorisahamuseo
siellä jossain.

Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!
2016

• Adria-matkailuvaunut
nyt meiltä
• Vuoden 2016 uutuudet.
Ennakkomyynti on
käynnissä!
• Poistamme esittelykalustoamme upein
tarjouksin
• Suuri lisävarusteja varaosavalikoima!
• Asiantunteva
henkilöstö
palveluksessasi.
Verkkokaupastamme
löydät monipuolisen
valikoiman lisä
varusteita ja varaosia!

Seuraa meitä myös
Facebookissa ja
Instagramissa!

Mestarintie 2, 01730 Vantaa, puhelin (09) 276 6560

www.helsinkicaravan.fi
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Augusti resan till
Mellanfinland
Vi deltog i Hangöföreningens reseklubbens rundtur i
Mellanfinland. Rundturen var mångsidig inkluderande
flera särskilda och olikartade mål. Tidsmässigt var rundturen 6 dagar lång. I sällskapet var vi åtta husvagnsekipage och husbilar. Längden på rutten blev i de växlande
insjölandskapen cirka 1300 km.

V

år reserutt gick i början
via Riihimäki glasmuseum till Växiö kanal, därifrån körde vi över Pulkkila åsen
till Päijännes östra sida, Sysmä.
Andra dagen fortsatte vår resa
till Uurainen. Under resan bekantade vi oss med Luhanga
träkyrka och besökte luftfartsmuseet i Tikkakoski. Båda målen
var sannerligen anslående. Till
dagens program tillhörde ännu
på kvällen besöket till auktionskejsarens jippo, känd via TV.
Följande dag förflyttade vi
oss via Unnuka resecentrum
till Heinävesi. På kvällskvisten
beundrade vi under kvällskrysningen solnedgången på Taivallahti kanal.
Vår resa fortsatte via Varistaipale kanal till Valamo. Före
vår ankomst där vek vi av på

Valamon Luostari.
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en sidoväg till motorsågsmuseet, som visade sig vara en
överraskande intressant plats. I
Valamo bekantade vi oss både
med Lintula nunne- och Valamo
munkkloster. Vi tillbringade på
klosterområdet nästan hela dagen. På området fanns det flera
platser vi besökte, för att inte
glömma visiten till över landet
kända vinkällaren som munkarna upprätthåller.
Efter klosterbesöksdagen fortsatte vi resan till Valkeala och
Kevätti. Undder resan bekantade
vi oss med Taipale kanalmuseum
samt besökte St Mickels Kenkävero. På kvällen badade vi bastu
och tillbringade gemensam kväll
vid långbordet. Vår sista dag inkluderade ännu två besöksmål
Verla fabriksmuseum samt Mustila Arboretum.
Resan lyckades bra. Vid den,
tillsammans i trevligt sällskap
genomkörda intressanta rutten
fanns många nya erfarenheter.
Utan den i förhand planerade
och ordnade resan, kunde de
fina upplevelserna blivit oerfarna. Tusen tack till Marlene och
Göran som möjliggjorde detta.

Lintulan Nunnaluostari.

Viininmaistajaiset viinimunkki
Andrean opastuksella.
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

Puheenjohtajan palsta

E T S I N T Ä K U U L U T E TA A N
AKTIIVISIA TOIMIJOITA
HALLITUS 2015
Puheenjohtaja
Virtanen Pentti
1560-1
puh. 050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Köngäs Kari
39058-0
puh. 0400 415 424
kari.kongas@kotikone.fi
sihteeri
Seiluri Anne
133181-0
puh. 0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com
Jäsenkirjuri
Virtanen Tuomo 
50235-0
puh. 040 764 8948
tumppi665@gmail.com
Matkailuasiamies/kotimaa
Virtanen Juhani  127132-0
juhani@virtanen.biz

Kulumassa olevana vuonna olemme
saavuttaneet virkistysalueemme
kehityksessä merkittävän tavoitteen.
Sydänlampi on avattu kaikille SFCaravan ry:n jäsenyhdistysten
jäsenille.
Alueen palvelukapasiteetti on saatu
tasolle jolloin voimme toivottaa
tervetulleeksi muutkin kuin oman
yhdistyksen jäsenet.
Alue toimii talvi- ja kevätkauden
niin sanotusti itsepalvelualueena.
Kesäkuun alusta elokuun loppuun
ainakin viikonloppuisin on alueella
alueisännät.
Nyt talvikaudella Huvilan (päärakennuksen) keittiö ja muut tilat ovat käytettävissä. Paikka soveltuu mainiosti
talviloman viettoon.

Matkailuasiamies/ulkomaat
Björkstedt Raimo  91062-0
puh. 050 436 1564
raimo.tapio1@elisanet.fi
Matkailuautoasiamies
Virtanen Erkki
51168-0
puh. 0400 951 99
erkki.virtanen@cosili.inet.fi
Kalustonhoitaja
Varjokunnas Tapio 
30150-0
puh. 050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi

TEKNINEN ASIAMIES
Piironen Kyösti			
puh. 0400 203 447		
kyosti.piironen@kotiportti.fi
TALOUDENHOITAJA
Lindfors Riitta			
puh. 040 719 5270		
riitta.lindfors@gmail.com
AJOTAITOVASTAAVA
Lehtonen Matti
puh. 050 548 2905
matti.silva@kotikone.fi
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Alueen tiestö pidetään aurattuna
koko talven.
Tämän lehden ilmestyessä on
yhdistyksen syyskokous jo pidetty.
Toivottavasti mukaan on tullut uutta
voimaa toimihenkilöiksi. Me vanhat
kalkkikset joudamme jo eläkkeelle.
Myös pikkujoulutreffit on pidetty.
Jo nyt on kyselty kartanomatkailun
perään. On selvää, että toiminnan
ei tule olla pelkästään virkistysalue
keskeistä. Ei muuta, kun mukaan
järjestämään, sitä työmaata riittää.
Uutta vuotta otetaan vastaan Sydänlammella. Toiminnasta vastaa Aluetoimikunta.
Kevätkauden toimintakalenteri
tarkentuu tammikuun aikana
jolloin löydät sen nettisvuiltamme.
Lauantaina tammikuun 23 p:nä
teemme yhteismatkan Caravan- ja
matkamessuille Helsinkiin. Katso
ilmoitus toisaalla sivuillamme.

RAUHAISAA JOULUA JA
HYVÄÄ TULEVAA VUOTTA 2016
Eipä taida olla
Raili ja Esko
vaunulla, kun eivät
aukaise ovea.

Kuva
Erkki Virtanen

Tervetuloa uudet jäsenet
153691-0
082771-0
153861-0
101270-1
050563-0
069724-0
153652-0
153599-0
051166-0

Hiltunen Tomi
Isokääntä Juhani
Jansson Niina
Jokinen Nina
Kantola Antti
Kiiskinen Osmo
Koskinen Atso
Lassila Sinikka
Linström Simo-Pekka

Kellokoski
Nukari
Tuusula
Järvenpää
Talma
Järvenpää
Järvenpää
Vantaa
Lahela

153700-0
153875-0
081467-0
153615-0
065595-0
153819-0
013434-1
061623-0

Lukander Pentti
Lukmaa Marge
Näränen Mikko
Planting Leevi
Saarinen Heikki
Syrjämäki Veijo
Tienhaara Leila
Willström Raimo

Rusutjärvi
Mäntsälä
Lahela
Järvenpää
Jokela
Nummela
Järvenpää
Järvenpää

SYDÄNLAMPI AVATTU KAIKILLE KARAVAANAREILLE
Yhdistyksen virkistysalue
SYDÄNLAMPI on avattu
kesäkuun alusta kaikkien
SF-Caravan ry:n
jäsenyhdistysten jäsenille.
Alueella on isäntäpäivystys
kesäkuun alusta elokuun
loppuun. Tänä aikana
isännät lämmittävät
yleiset saunavuorot.
Muina aikoina toimitaan
ohjeistusten mukaisesti
omatoimialueena.
Saunan lämmityksestä
sopivat alueella olevat
keskenään.
Ellei alueella ole isäntiä tai
aluetoimikunnan jäseniä,
voi maksut suorittaa
ohjeiden mukaan pankkiin.

SYDÄNLAMMEN
ALUETOIMIKUNTA 2015
Puheenjohtaja
Virtanen Erkki51168-0
puh. 0400 951 999
erkki.virtanen@cosili.inet.fi
Lindfors Riitta 
puh. 040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com

010888-0

Haanpää Esko004198-0
puh. 0400 179 789
haanpaaenator@gmail.com
Seiluri Jarkko133181-1
puh. 040 833 3480
jarkko.seiluri@gmail.com
Virtanen Tuomo050235-0
puh. 040 764 8948
tumppi65@gmail.com
Mikkonen Hannu148969-0
puh.044 2014008
hanski1300@gmail.com
Hallituksen edustaja
läsnäolo- ja puheheoikeus
Virtanen Pentti 1560-1
puh. 050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com

AJO-OHJE SYDÄNLAMMELLE
Yhdistyksen virkistysalue sijaitsee Someron kaupungin
Pitkäjärvenkylässä Huhdanmäentie 342, 31520 Pitkäjärvi
Koordinaatit (päärakennus)
N 60° 43’ 3.059’’
E 23° 19’ 1.493’’
Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä Riihimäen kohdalle, josta 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 jälkeen ajettuasi
mutkitellen noin 800m mm. ajettuasi aivan yhden pihapiirin läpi kohteesi on tien oikealla puolella.

HALPUUTIMME ALUEEN HINTOJA
VUOSIPAIKKA 2016 

470 €

Sydänlampi HINNAT 2016

aluemaksu/vrk 			
15.00 + sähkö
viikko kesä/ talvi 			
80.00/60.00 + sähkö
kuukausi kesä/ talvi 		
140.00 / 100.00 + sähkö
kesäkausi 1.5.-30.9 			
300.00 + sähkö
talvikausi 1.10.-30.4. 		
300.00 + sähkö
vuosipaikka				470.00 + sähkö
mittarisähkö 			
0,30/kWh
					pienin veloitus 3,00 €
sähkömaksu ilm.mittaria (kesä) 5.00/vrk valosähkö (750 W)
sähköm. ilm. mittaria (lämmitys) 20.00/vrk (2000 W)
säilytys paikka 1.5.-30.9. 		
170.00
säilytys paikka 1.10.-30.4. 		
150.00
säilytys paikka/ vrk 		
2,00/ vrk
viljelypalsta 				
1,00 / neliö ( 10 - 30/ palsta )
perhesauna				
10 € / 50 min.
pesukone				3.00/ koneellinen

TERVETULOA SYDÄNLAMMELLE

KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI TAMMIKUUSSA
NETTISIVUILLAMME
www.sfckeskiuusimaa.fi
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JO TAPAHTUNUTTA

VALOTREFFIT

KYYKKÄMESTARIT 2015

SYDÄNLAMMELLA
Valotreffejä vietettiin Sydänlammella 6.-18.10.-15.
Käydyn biljarditurnauksen tulokset
1. Eetu Peiponen 2. Marko Kaskela
3 Esko Haanpää 4. Pentti Virtanen

Mitalistit yhteiskuvassa.
Tulokset:
Vasemmalta Kari, Elsa, Esko, Senni, Naiset:
Riitta, Pekka,Emma, Marjatta ja Armi 1. Armi Köngäs

Kaunis voi olla pientä ja
yksinkertaista. Valotreffien
parhaana luonnonvalo
asetelmana palkittiin Eeva ja
Olavi Anttilan asetelma.

Kyykkämestaruuksista oteltiin
lauantaina 26.09.2015 yhdistyksemme
omalla alueella SYDÄNLAMMELLA
Somerolla.
Ottelut käytiin naisten, miesten ja
lasten henkilökohtaisina kilpailuina.

2. Riitta Lindfors
3. Marjatta Lindström
Miehet:
1. Pekka Leinimaa
2. Kari Köngäs
3. Esko Haanpää
Lapset:
1. Elsa Virtanen
2. Senni Peiponen
3. Emma Virtanen

TULEVIA TAPAHTUMIA TULEVIA TAPAHTUMIA TULEVIA TAPAHTUMIA

Teemme yhteismatkan linja-autolla

UUDENVUODEN
TAPAAMINEN

Helsingin
CARAVANMESSUILLE

SYDÄNLAMMELLA

lauantaina 23.01.2016
Linja-autoon pääsee
seuraavilta pysäkeiltä

Kuljetus bussilla messuille
menopaluu 15 €/hlö.
Messulippu sisältyy hintaan.
Mukaan sopii 50 ensiksi
ilmoittautunutta. Ilmoita
myös mistä nouset autoon.
Ilmoittautum. P. Virtaselle
puh. 050 385 5115 tai sähköp.
pjv.virtanen@gmail.com
viimeistään 15.01.2016
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Kellokoski
PS-bussin talli 
Kellokoski
Jokelantien risteys
J:pää Jäppilänkatu
J:pää linja-autoasema 
J:pää Hesburger 	
J:pää Sipoontie	
K:va Kalevan kukkak. 
K:va Rautatieasema
Hyrylä linja-auto as. 
Koskenmäen pysäkki 
Messukeskuksesta
paluu lähtö 

8.20
8.30
8.40
8.45
8.50
9.05
9.10
9.15
9.20
15.00

31.12.2015 - 3.1.2016
ohjelmasta vastaa
aluetoimikunta

KRISTILLINEN KARAVAANARIYHDISTYS Ry
www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta

Petri Hartman.

V

uosi karavaanarimatkailua on taas takanapäin ja
on aika suunnata katseet
kohti tulevaa. Mutta ennen sitä
vielä hetken katsaus menneeseen vuoteen.
Kauden aikana pidettiin jo
vakiintunut määrä treffejä ja
tapahtumia. Kaksi kertaa käytiin
omatoimi matkalla Lapissa, mihin on keskimäärin osallistunut
noin kymmenisen autokuntaa.
Vaikka kyseessä on niin sanottu
omatoimi matka, on matkoilla
aina vetovastuussa oleva henkilö
ja paljon yhteistä toimintaa aina
rauhallisista lauluilloista pulssia
nostattaviin hiihtoretkiin kohti
vaikkapa tunturin laavua makkaran paistoon. Ja huhu kertoo,
että hillomunkki kahvejakaan ei
ole retkillä unohdettu;) Tällainen

matka on taas suunnitteilla ensi
kevääksi, joten mitä jos varaisit
kalenteriin tilaa ja lähtisit mukaan… Kesän avajaiset pidettiin
Keuruulla Isossa Kirjassa ennen
Päiväkummun vuosikokousta.
Vuosikokouksestahan kerroin
lehden edellisessä numerossa
enemmän. Kesän aikana oli
jäseniämme runsaasti ainakin
Juhannuksena Isossa Kirjassa
Keuruulla ja Olojuhlilla Naantalissa. Samoin monilla eri seurakuntien kesäjuhlilla kävi paljon
jäseniämme. Elokuussa tavattiin
hengellisillä päivillä Lestijärvellä
ja uudestaan herätetyillä kuutamotreffeillä Mertiörannassa Jämijärvellä. Kauden päättäjäiset
pidettiin perinteisesti Lemmillä
kirkkokahveineen ja savusaunoineen. Pikkujouluja emme tänä
vuonna vietä. Keskustelimme
aiheesta kauden päättäjäisissä ja
päädyimme ehdotusten jälkeen
tällaiseen ratkaisuun. Katsotaan
ensi vuonna sitten uudestaan…
Kesän treffeillä kävi runsaasti
väkeä ja palaute on ollut hyvin
positiivista. On ollut ilahduttavaa nähdä myös joka tapahtumassa uusia kasvoja ja vastuunkantajia. Tämän olemme
myös hallituksessa ottaneet ilolla
vastaan. Tervetulo jatkossakin
treffeillemme niin uudet kuin
vanhat…

Ensitreffeillä koettua
Minä janoan
janoan lisää näitä ihmisiä
tätä maisemaa
upeaa taideteostasi
haluan tulla lähemmäksi
Sinua
oppia tuntemaan
aistimaan koko kehollani
kuulla korvillani
lisää lauluja Sinusta
minä itken
itken kaipuutani
lähempään yhteyteen
tarvitsen lisää ravintoa
sielulleni

säveliä sydämeeni
saadakseni sen soimaan
kunniaksi Sinulle
minä elän
elän sittenkin
vaikka sairaus
olisi voinut minut viedä
minä ihmettelen
ihmettelen armosi suuruutta
valosi voimakkuutta
lahjojesi runsautta.
SFC 70855

Ensivuoden suunnitelmista
kerron sitten tulevissa numeroissa enemmän, mutta tulemme jatkamaan edellisvuosien tapaan…
Jotain uuttakin on kuitenkin varmasti luvassa…
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja jäseniä meillä on
reilusti yli neljä sataa. Jäsenmäärässä ei ole tapahtunut mitään
suuria muutoksia, mutta pientä
lisäystä kuitenkin. Välillä tuntuu
siltä, että kaikki karavaanarit eivät edes tiedä yhdistyksestämme.
Tunnettavuutta olemme pyrkineet saamaan lisää esittelemällä
toimintaamme erilaisissa tapahtumissa. Tänä vuonnahan meillä
oli esittelypöytä Isossa Kirjassa
Keuruulla ja Olojuhlilla Naantalissa.
Kausi on siis paketissa ja on
aika kiittää itseni ja hallituksen
puolesta kaikkia vastuun kantajia ja Teitä jokaista kristittyjä
karavaanaria jotka vuodesta
toiseen tuotte lämpöä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tapahtumiimme. Jatketaan näin myös
tuleva armon vuonna 2016…
Rauhaisaa Joulun odotusta ja
Siunattua vuotta 2016
Terveisin Petri

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja
Petri Hartman 
114150
050 353 3202
Amiraali Cronstedtin Ranta 9 F11,
00810 Helsinki
petri.hartman@luukku.com
Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 
21654
045 617 0230
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Matti Piirainen

110778

045 258 3346

Paanukuja 3, 05460 Hyvinkää
piirainen.m@gmail.com

Markku Riihimäki
52289
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku.riihimaki@saferock.fi
Markus Stüber
39016
0400 566 577
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
markus.stuber@ovi.com
Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren
43634
040 567 2990
Alankojantie 5, 20320 Turku
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
39016
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com
Jäsenkirjuri

Erja Ojanperä
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8
33450 Siivikkala

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
0400 481 350
POSTE RESTANTE
40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

34085
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Lemmillä, kesäkauden päättäjäisissä
Lähtö visailuretkelle Tarmon johdolla.

Tauon paikka, makkaraa.

Musiikkia
iltahetkessä.
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087666-0 Heiskanen Pekka, Kauniainen 061840-0 Purola Vilho, Sastamala
103270-0 Koskela Markku, Turku
059850-0 Rajala Jouko, Jyväskylä
153715-0 Nummensalo Jan, Seinäjoki 153526-0 Åkerlund Mika, Ylivieska
Tervetuloa uudet jäsenet!

Illanviettoa yhdessä.

Kiitokset kaikille Kaudesta 2015.
Rauhaisaa joulun odotusta
ja Siunausta vuodelle 2016

t.Hallitus

Sytytä silmiini valo!
Vuoden lähestyessä loppuaan,
karavaanarin mieleen palaa ne menneen
kesän hienot, tai vähemmän hienot reissut!
Valokuvien myötä on myös meillä palattu
Norjan vuonojen rannoille!

Toki siellä joutui kärsivällisyys
aikamoiselle koetukselle, kun voro vei
elokuisena yönä isännän kalavehkeet auton
vierestä! Matkan varrella selailin useana
aamuna, Psalmien kirjaa! Siitä on elämän
erivaiheissa tullut, kuin raikas kaivovesi,
joka elämän lähteenä pulppuaa! Avoimesti
se kertoo elämän huolten alla kipuilevasta
Daavidista, jonka sydämeen on hiipinyt
pelko siitä, että Jumala on vallan
unohtanut palvelijansa!

Eipä suotta sanota, että Psalmien
lehdillä on kerrottu ihmisen elämän koko
todellisuus, sen iloineen ja suruineen.
Myös meille voi käydä samoin kuin
Daavidille, että huolten taakka muuttuu
lopulta sydämen tuskaksi. Onneksi tarina ei
pääty siihen, vaan Psalmi 13 kertoo miten
elämän tuskaankin kätkeytyy siunaus, joka
puristaa esiin rukouksen;
”Katso puoleeni ja vastaa minulle, Herra
Jumalani, sytytä silmiini valo…!”

Oi kiitos Jumalalle, aina siellä missä
ihmisen sydän avautuu vilpittömään
avunhuutoon aukeaa taivas ja Jumala
rientää avuttoman avuksi. Niinpä Daavid
sanookin avun saatuaan: ”Minä luotan
sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi.
Minä laulan kiitosta Herralle, hän
pitää minusta huolen!” Onneksi tätä ei
tarkoitettu pelkästään Daavidin riemun
lähteeksi, vaan Jumalan armo ja pelastus
valmistettiin jokaista ihmistä, myös sinua
varten! Yksinkertaisesti sen voi omistaa
elämäänsä toteuttamalla Jumalan Sanan
ohjeen: ”Joka rikkomuksensa salaa,
ei menesty, mutta joka ne tunnustaa
ja hylkää se saa armon!”

Missä tämä toteutuu, siellä syttyy
sydämeen valo! Tähän uskomalla, voit
vastaanottaa ja elää todeksi sen, että
Jumala lahjoittaa meille armon ja
pelastuksen yksin Jeesuksen ristin tähden!
Sen armon osallisuudessa voit Davidin
tavoin riemuiten sanoa:
”Minä laulan kiitosta
Herralle, hän pitää
minusta huolen!”
Esko Räsänen
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

Puheenjohtajan palsta

Moi

M

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja, Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö,
Kuutoset+ lehtitoimikunta
Pentti Suihkonen
113943
045 8716 880
Kylänpäänkaari 12 C 12,
05200 Rajamäki
sfcaravan049@gmail.com

Pentti Suihkonen.

Varapuheenjohtaja
Jukka Pitkäaho
48966
0400 450 692
Hongisojantie 285, 01900
Nurmijärvi
jukka.pitkaaho@kolumbus.fi

ukavassa syyssäässä
vietettiin pikkujoulutreffit Salusjärvellä
30.10-1.11.2015. Väkeä oli ihan
mukavasti paikalla: kaikkiaan 22
yksikköä, eli 44 henkeä.
Yhdessä syötiin jouluateria,
maisteltiin glögiä ja saunottiin. Jotkut uskaltautuivat jopa
uimaan. Illan tullen laulettiin
karaokea ja tanssittiin. Musiikkipuolesta vastasivat ansiokkaasti
Vellu Räisänen ja Rauno Juurinen, kiitos heille!
Sunnuntaina pidettiin yhdistyksen syyskokous. Hallituksesta

jättäytyi pois kolme pitkään toiminutta jäsentä: Jukka Pitkäaho,
Tuula Lehtonen ja Martti Mäkelä. Kiitos heille pitkästä uurastuksesta yhdistyksen hyväksi.
Uutena hallitukseen tuli Leena
Yliportimo, joten näin saimme
uutta naisenergiaa toimintaan
mukaan.
Tulevista tapahtumista tiedotamme kotisivuilla ja facebookissa.
Ei tässä kummempia, Joulupukkia odotellessa.
T:Pena

Sihteeri
Erkki Rautiainen
24617
040 524 6030
Koivusillantie 1, 01800 Klaukkala
erkki.rautiainen@sunpoint.net
Jäsenkirjuri
Tuula Lehtonen
20820
0500 473 356
Kalliotie 4 C 24, 01900 Nurmijärvi
caravantuula@hotmail.com
Sääksitoimikunnan
yhteyshenkilö
24617-1 Tuula Aistola
050 413 3884
Koivusillantie 1, 01800 Klaukkala
tuula.aistola64@hotmail.com
Tarvikemyynti, kalustovastaava,
ESMY:n edustaja
Pertti Kortelainen
3926
0400 815 998
Nummelantie 126, 01810 Luhtajoki
pertti@pkky.pp.fi

Kokoonnumme Etelä-Lahden Ulkoilu ry:n alueella.
Osoite: Ollilantie 225 A, 03300 Otalampi.
Samassa yhteydessä pidämme yhdistyksen
sääntömääräisen kevätkokouksen.

ESMY.n edustaja
Martti Mäkelä
15860
0500 483 341
Koskitie 6, 01800 Klaukkala
martti.k.makela@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolelta
Rahastonhoitaja
Raija Hattunen 
48399
040 3523 050
Metsärinne 1. O, 04220 Kerava
raija.hatunen@pp.inet.fi
Kuutoset+ lehtitoimikunta,
kotisivut
Eeva Ahervuo
143562
045 231 0610
Suotie 31, 05200 Rajamäki
eevaahervuo@gmail.com
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Tervetuloa uudet jäsenet!
131615-0 Grönstrand Aleksi, Hyvinkää
153564-0 Gustafsson Reima, Kiljava
154018-0 Haili Kimmo, Rajamäki
153689-0 Haverinen Timo, Perttula
152023-0 Juntunen Tomi, Nukari
153723-0 Juselius Jean, Helsinki

131615-4 Lindeman Katja, Hyvinkää
142916-0 Lusua Jouni, Nukari
069124-0 Määttänen Sirpa, Nurmijärvi
153728-0 Randla Kaido, Nurmijärvi
095833-0 Rautajärvi Seppo, Rajamäki
153709-0 Vierelä Markku, Lepsämä

112846-1 Vilkman Anne, Hyvinkää
008336-0 Willberg Kari, Nurmijärvi
153958-0 Väina Tarvo, Nurmijärvi
101823-1 Yliportimo Leena, Lohja
101823-0 Yliportimo Mika, Lohja

Pikkujoulutreffit
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Kirjoituskilpailu ratkesi
SF Caravan Nurmijärvi ry:n järjestämän kirjoituskilpailun voittajat arvottiin yhdistyksen pikkujoulutreffeillä Salusjärvellä, loka-marraskuun taitteessa. Ykkössijan koppasi Jaakko Salin, joka sai voitollaan 100,00 lahjashekin. Kakkossijalle tuli Anitta Asiala, palkintona maksuton osallistuminen yhdistyksen treffeille.
Kiitokset kirjoittajille!
Julkaisemme tässä numerossa voittajan kirjoituksen, mukavia lukuhetkiä!

Sija 1, Jaakko Salin

Karavaanarin elämää:
Matkamme kohti etelää, osa 1
K
esä on vaihtunut syksyyn
ja kesän aikana tuli liityttyä
Rutsakkiin ja rutulaisethan
matkaavat syksyn tullen kohti etelää. Tällä hetkellä on noin
viikko, kun laiva Vuosaaresta
suuntaa kohti Travemündea ja
on kiivasta valmistelua kodin ja
auton kanssa. Matkamme päämäärä on kaukaisessa Espanjassa, siellä Cadizin maakunnassa
Conil de la Frontera. Matkaan
lähdemme 16.09.2015 ja paluu
on suunniteltu 10.02.2016.
On koittanut aamu lähdön ja
viimeiset tavarat autoon. Kodin
paikkojen tarkistukset ja suunta
kohti Vuosaaren satamaa, josta
laivaan ja suunnaksi etelän hedelmät. Laivamatka meni tosi
hienosti, vaikka puitteet eivät olleet noilla laivoilla mitkään loisteliaat, mutta tapasimme useita
saman henkisiä karavaanareita,
joiden kanssa oli kiva vaihtaa
kokemuksia matkoista.
Saavuimme iltamyöhään Travemündeen josta piti kyllä jatkaa
matkaa hieman autolla eteenpäin, kun olin niin kova mieli
jo tienpäälle. Ajoimme noin
120 km ja saavuimme puolenyön maissa Egestorfiin, jossa oli
rauhaisa matkaparkki. Aamulla
isäntä kävi keräämässä maksun ja
paikallinen leipuri saapui pikkupakulla torvet
soiden myymään
leivonnaisia.
Aamutoimien
jälkeen suuntasimme kohti
Koblenzia, joka
sijaitsee Moseli- ja Reinjokien risteyksessä
viininviljelys
alueella. Osan
matkastamme
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menimme pienempiä teitä, jotka
kulkivat pienten paikkakuntien
kautta ja näkymät olivat hienoja, saksan moottoriteillähän on
kyllä hieno paahtaa menemään
ja liikenne on sujuvaa, mutta
vauhdit ovat huimaavia, joten
on seurattava liikennettä hyvin
tarkkaan.
Koblenzin seudulla kiertelimme polkupyörillä. Pyöräilyreittejä kulki viinitarhojen vierellä, rypäleet alkoivat olla kypsiä. joten
nyt päästiin ”rypälevarkaisiin”,
maukkaita olivat. Linja-autolla
kävimme Koblenzin vierailulla,
kaunis kaupunki Moselin liitttyessä kaupungissa Reiniin.
Koblenzista lähdimme ajamaan Moselin vartta kohti
Ranskaa, pieniä kauniita kyliä
ohitellen ja viinitarhoja riitti.
Iltapäivällä saavuimme Epinaleen, joka on Nancyn eteläpuolella, sieltä löytyi pieni siisti
leirialue yöpymistä varten, kun
oli aamulla tarkoitus jatkaa kohti
etelää. Ajoimme seuraavan päivän pääosin maksuttomia teitä,
jotka ovat oikein hyviä ja miellyttäviä ajaa. Tietenkin kylät ja
kaupungit hidastavat hieman
menoa, mutta meillä ei ollut kiire ja määränpäät muotoutuivat

Viinitarhassa Moseljoen varrella pyöräretkellä
tarkastelemassa Rislingtuotantoa. (Jaakko Salin).
matkan aikana. Hyvissä ajoin
saavuimme Narbonneen eteläiseen Ranskaan, jossa välimeri jo
välkehti meille. Täällä on hyvin
erikoinen leirialue La Nautica,
jokaisella paikalla on oma suihku
ja Wc, olemme vierailleet täällä
edellisvuonna. Alueella myös
uima-allas alue, jossa poikkesimme uimassa. Ennen nukkumaan
menoa pieni kävelylenkki ja taas
eksyimme viinitarhalle, jossa rypäleet maistuivat hyvältä, olikohan tämä sitä Aatamin ja Eeva
touhua.
Narbonesta sitten suuntasimme kohti Espanjaa ja
Cambrilsiä, jossa ilmat
olivat oikein kesäiset.
Cambrilsissä olemme
olleet ennenkin, Camping Joanissa, jonka
olemme todenneet hyväksi. Alueelta on hyvät
yhteydet keskustaan ja
kauppoihin ja alue siMatkapäivän
jälkeinen
karavaanarin
pikakeittiö Ranskan
Epinalessa. (Jaakko
Salin).

jaitsee aivan rannan tuntumassa ja josta on helppo pulahtaa
aamu-uinnille.
Alueen ulkopuolelta lähtee kävely- ja pyöräreitti, joka
myötäillee upeita hiekkarantoja noin 12 kilometriä, reitin
päässä on Saloun kaupunki,
pari huvijahtisatamaa, joissa
loistokkaita merenmenijöitä.
Täällä on mainio liikkua pyörillä
ja on paljon pyöräteitä, autoilijat ottavat pyöräilijät huomioon.
Pyöräretki Reussiin on myös nyt
tehty, ensiviikolla käydään viellä Tarragonassa junalla ja sitten
on auton pakkaaminen edessä.
Suuntaamme kohti etelää, noin
500 kilometriä Santa Polaan.
Matkastamme on nyt kulunut
noin kuukausi, jatketaan kertomusta parin kuukauden kuluttua, kun on joulu vietetty ja uusivuosi avattu, missä matkaajat
silloin lienevätkään.
Terveisin: Jaakko ja Gitta.
PS: Jos joku haluaa tarkempia
tietoja matkastamme annan niitä
sähköpostitse. Sähköpostiosoitteeni saat SF Caravan Nurmijärvi
ry:n kotisivujen ylläpitäjältä.

SF-CARAVAN PORKKALA Ry
Puheenjohtajan palsta

Kari Nurminen

M

onilla asioilla on ikävä tapa muuttua yllättävänkin nopeasti

ja usein juuri silloin, kun sitä
vähiten toivoisi. Valmiit suunnitelmat ja ajatukset joutavat
romukoppaan ja joskus kireälläkin aikataululla asiat vain on
tehtävä uusiksi.
Tätä kirjoittaessani yhdistyksemme
vuosikokousasiat
ovat vielä avoimina edessäpäin.
Mutta tätä lukiessasi se kuitenkin on jo pidetty ja tiedämme,
mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.
Uusia henkilöitä on toivottu mukaan, ja ainakin puheenjohtaja
on nyt vaihtunut. Olen nimittäin jo Kuutoset+ lehden 1/2015
numerossa ilmoittanut, etten ole
käytettävissä puheenjohtajan

tehtäviin enää ensi vuonna.
Toivon uusille ja vanhoille toimijoille jaksamista yhdistyksen
ja sen jäsenistön hyväksi tekemissään töissä.
Vanha intiaanisanonta toteaa:
” Älä arvostele toista ennenkuin
olet kulkenut vähintään kaksi
viikkoa hänen mokkasiineissään”.
Anneli ja minä toivotamme
jäsenistölle Rauhallista Joulua
ja Hyvää alkavaa vuotta 2016.
Kari Nurminen

Neli

N

Valloittava humala
ankarat määräykset humalan
kasvattamisesta, jotta päästäisiin
eroon tuontihumalasta.
Humalaa on käytetty teenä
rakkovioissa, munuaistaudissa,
maksataudissa, keltataudissa,

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

Onni on joulupuurossa kauha ja ihmisellä sydämessä rauha.

iin, mitä se oikein tarkoittaa? Kaiken peittävää
ja valloittavaa kasvia, vai
kunnon alkoholista johtuvaa humalatilaa? Otappa siitä selvää!
Kuvan tukkikärry oli jäänyt
yhden kesän ajaksi käyttämättä
ja heti iski valloittava humala!
Toisaalta taas valloittava humala saattaa iskeä oluen muodossa.
Kaikki on silloin hienosti ja ilo
ylimmillään!
Sananlasku totesi: ”Hukkaan
meni hyvät humalat”, kun hyvin alkanut työ ei sujunutkaan
odotusten mukaisesti. Tässä humalalla tarkoitettiin oluenmaustamiseen käytettyä, arvostettua
kasvia. Aikoinaan humalasato
kelpasi jopa veronmaksun välineeksi.
Humalan viljely Pohjolassa
on tapahtunut jo ajanlaskumme alkuvuosisatoina. Keskiajalla oluen kulutus lisääntyi ja
humalaa jouduttiin tuomaan
ulkomailta. Olut oli (jo silloin!)
kansan tärkeä juoma ja nautintoaine. Kauppatavarana humala oli varsin kallista. Naula
humalaa (425g) maksoi tynnyrillisen maltaita (47 kg).Maunu
Eerikinpojan 1347 maalaissa ja
Kristoffer-kuninkaan uudistetussa maalaissa 1442 annettiin
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unettomuudessa, naistentaudeissa ym. Humalaveden on
uskottu hoitavan kaljua ja humalanlehtiä on käytetty mustelmien
hauteena.

Sihteeri, hallituksen jäsen:
Taina Katela 
40707-1
0400 717 077
Ohratie 13, 06400 Porvoo
taina.katela@pp.inet.fi
Hallituksen jäsen:
Timo Katela 
40707-0
0400 809 334
Ohratie 13, 06400 Porvoo
timo.katela@pp.inet.fi
Hallituksen jäsen,
Kuutoset+lehden
yhdyshenkilö, ESMY-edustaja,
liittokokousedustaja:
Anneli Nurminen 
30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies:
Johnny Suominen 
120548-0
Kuusikkotie 52 C, 01380 Vantaa
johnny.suominen@tikkurila.com
Jäsenkirjuri:
Kari Kontoniemi 
117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja 2015:
Simo Ahonen 
41208-0
0400 435 100
simo.ahonen@lan-mittaus.fi
Haukankäyrä 13,
02400 Kirkkonummi
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Jäsentapaaminen
Upinniemessä 12.9.2015
Tapaamiseen osallistui 13
henkilöä. Kerholla syötiin.
Rannalla leikittiin. Saunalla saunottiin. Nuotiolla
grillattiin.
Kuvien kertomaa:

063401-0
154010-0
152135-0
152475-0
152590-0
152373-0
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Cavonius Georg, Kirkkonummi
Hämäläinen Kari, Kirkkonummi
Lähteenmaa Esko, Kirkkonummi
Määttä Jussi, Kirkkonummi
Pietari Tomi, Kirkkonummi
Rantala-Kukkurainen Maija, Inkoo

151340-1
152257-0
063401-1
153106-0

Sireeni Minna, Veikkola
Tahko Eine, Veikkola
Varinen Kirsi, Kirkkonummi
Veromaa Nina, Veikkola
Tervetuloa uudet jäsenet!

Kiitos mukanaolosta!

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

Puheenjohtajan palsta

Tervehdys kaikille
lehden lukijoille
Tarmo Sorvisto

T

ässä lehdessä on ilmoitus
messu/risteilymatkasta, ilmoittautumisella on sitten
kiire. Eli ilmoittaudu ensin ja jatka lukemista vasta sitten.
Tänä vuonna syystalkoot
olivat ilmeisesti hyvänä ajankohtana, kun oli yli seitsemänkymmentä osallistujaa. Kiitokset
kaikille ja tietenkin ISO KIITOS
keittiöhenkilöille, jotka hoitivat
mallikkaasti taas muonituksen.
Lallun alueelle hankittiin uusi traktori. Sen on tarkoitus olla
hyvä investointi ja sijoitus yhdistykselle pitkällä tähtäimellä.
Uuteen traktoriin on nimetty

käyttäjät ja ainoastaan heillä on
avain siihen. Muitakin muutoksia on tehty, esim. Riemiksen lämpöpatterit on vaihdettu
turvallisempiin öljytäytteisiin,
toivottavasti lämpötila pysyy tasaisempana. Eikä ole vaaraa, että
jotakin sulaa patterin kylkeen.
Myös saunalla on vaihdettu lattialämmityksen säädin, siellä haetaan nyt sopiva lämpötila ja säädin lukitaan siihen, eikä sitä pääse sen jälkeen muutamaan kuin
koodin tietävä. Loppuu sitten se
säätimen jatkuva räplääminen
ja turha sähkön kulutus eli ota
yhteys hallitukseen, jos tarvetta
lämpötilan muuttamiselle on
jatkossa. Muutenkin jokaisen
tulee huolehtia, että ei kuluteta
turhaa sähköä ja huolehditaan
että ovet suljetaan. Tämän sähkönkulutuksen takia on myös
alueelle vaihdettu katuvaloihin
uuden tyyppiset lamput, jotka

HALLITUS 2015

kuluttavat vähemmän sähköä.
Jokainen on varmasti Caravan lehdestä lukenut, että kaasun hintaan tulee valmistevero,
joka nostaa kaasun hintaa…
meilläkin.
Talvi on taas tulossa, joten jos
sattuu tulemaan luntakin tänä
talvena, niin muistapa käydä
välillä katsomassa ja luomassa
lumia siellä vaunulla, varsinkaan
jollette käytä sitä jatkuvasti ja ennen kaikkea, jos siinä on teltta.
Syyskokouksesta ei tähän lehteen saada vielä mitään tietoja,
kun aineistopäivä on ennen
kokouspäivää. Nyt jatketaan
kuitenkin kohti tulevaa eli juhlavuotta. Siitä lisää sitten seuraavassa numerossa.
Joten kaikille lukijoille Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta vuotta
Tarmo Sorvisto
64955

Messumatka 23. – 24.1.2016

Lähde mukaan messumatkalle Helsinkiin ja risteilylle Tallinnaan
Saat bussikuljetuksen ja mukavaa matkaseuraa, viihtyisän päivän Helsingin Caravan
ja Matka -messuilla, illallisen laivan buffetissa, johon sisältyvät buffetin ruokajuomat,
m/s Baltic Queenin illan viihdeohjelmaa ja ostosmahdollisuudet, yöpymisen
B-hytissä (hytti käytössä koko matkan ajan) ja runsaan buffet aamiaisen sekä
mahdollisuuden pistäytyä aamulla Tallinnassa
Hinta 180,00 € / kahdelle B2 hytissä
Lisämaksusta lounas paluumatkan buffettiin,
etukäteisvarauksen hinta 25,00 €/henkilö
ikkunallinen hytti 40,00 €, hytti yhdelle 30,00 €
Pikaiset ilmoittautumiset Tupulle, 10.12.2015 mennessä!
Sähköpostilla: tuula.torhonen17@live.com tai puh 0400-765619
Ilmoita oma ja hyttikumppanisi nimi, molempien syntymäajat,
mistä tulette kyytiin ja otatteko muita lisämaksullisia palveluita.
Maksu 15.12.2015 mennessä tilille:
FI21 5043 0550 0639 84 / Tuula Törhönen
Lisätietoja yhdistyksen nettisivuilla: www.sfc-riihimaki.net
Muista passi ja matkavakuutus!

Puheenjohtaja
Hämyjen edustaja,
turvatoimikunnan
kokoonkutsuja, vaunupaikat
Tarmo Sorvisto
64955
0400 981 639
Kiveläntie 100, 12130 Mommila
tarmo.sorvisto@elisanet.fi
sfc.rmk1@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Antti Laurila
040 510 6530
Nurmelankatu 29 B,
05830 Hyvinkää
antti.laurila@pp6.inet.fi
Sihteeri, jäsenkirjuri
Anneli Koljonen
040 745 1430
Jupiterinkatu 5 a C 33,
11130 Riihimäki
r.koljonen@luukku.com
sfc.rmk3@gmail.com

111492

22659

Rahastonhoitaja,
nettisivujen ylläpitäjä
Seppo Olkkonen
28636
045 340 6300
Suikkarintie 1 as 2, 12240 Hikiä
sfc.rmk2@gmail.com
Juha Immanen
130597
0400 199 244
Kangasmäenkuja 4 A, 01730 Vantaa
j.immanen@gmail.com
Irja Juuti	
35128
040 574 9739
Kyllikinpolku 2-4 B 2,
11120 Riihimäki
irja.juuti@gmail.com
Tomi Kanto
114040
040 512 5479
Sallisenkatu 22, 05830 Hyvinkää
tomppa@kantoproductions.com
Olli Siiriä	
0400 408 839
Vasaratie 7, 05400 Jokela
ollisiiria@netti.fi

82557

Lallutoimikunnan koollekutsuja
Tuula Törhönen
29327
0400 765 619
Latotie 15, 12240 Hikiä
tuula.torhonen@hus.fi
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen 044 502 9099
Latotie 15, 12240 Hikiä
carita_torhonen@hotmail.com
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Tässä sytytellään tuli rosvopaistia varten

R

Tuokioita Lallun syksystä

uokaa voi laittaa monin
tavoin, ja varsinkin karavaanariympäristössä on kiva kokeilla jotain erilaista. Makkaraa voi kyllä grillailla nuotiolla,
grillikodassa sekä Cramerilla hyvinkin helposti. Mutta joskus on
kiva tehdä pitkän kaavan kautta,
ja opetella jotain uutta. Vaikka
jokainen on varmasti kuullut,
jopa maistanutkin rosvopaistia,
on sen tekeminen oma taiteenlajinsa ja tyylejä on monia. Tällä
kerralla Tuompon Kaija perehdytti meidät hiekkauunin käyttöön, eli keskiaikaiseen tapaan
kypsentää ruoka hiekassa. Jo kesällä tähän varauduttiin ja kaivonrengas täytettiin hienolla hiekalla odottamaan sopivaa iltaa.

069876-1 Kairajärvi Sonja, Turkhauta
153969-0 Kalliomäki Tomi, Loppi
153754-0 Kirkkala Onni, Hikiä
153612-0 Koski Markku, Hyvinkää
124228-0 Lehtonen Torsti, Kormu
044091-0 Pilvi Kari, Riihimäki
138343-0 Sundström Teemu, Loppi
Tervetuloa uudet jäsenet!
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Nuotion pito aloitettiin päivällä
ja hiekka kuumennettiin yli 80
asteeseen, tikkupullia paisteltiin
odotellessa. Jutun juoni oli tehdä yhdessä, oppia yhdessä, syödä

yhdessä… Jokainen hankki kilon palan porsaan kassleria, tai
muuta haluamaansa lihaa sekä
runsaasti kasviksia. Liha maustettiin ja käärittiin leivinpaperin

sisään, joka puolestaan kiedottiin märkään sanomalehteen,
joka sitten kiedottiin folioon ja
paketti käärittiin lopuksi kanaverkkoon. Samalla tavalla kää-

rittiin ja paketoitiin pilkotut vihannekset ja kasvikset. Paketit
haudattiin kuumaan hiekkaan ja
renkaan päällä poltettiin kynsitulia vielä useampi tunti. Kova
tuuli meinasi sotkea kuvioita,
hiukan paistoaika piteni, kun
puhuri antoi oman viileytensä,

mutta sade sentään kiersi nuotiomme. Illan tullen pääsimme
lopulta kaivamaan pakettimme
ja kunhan olimme antaneet paketin vähän tekeytyä, niin sitten
koettikin herkutteluhetki. Karavaanarista paljastui primitiivinen lihansyöjä, maukas liha te-

ki kauppansa ja vatsat täyttyivät.
Yhdessä tehden saa paljon aikaan, sekin tuli taas todistetuksi
Lallun talkoissa. Jälleen saatiin
talkoot alkamaan, kun lehtipuhaltimet pärähtivät päälle. Porukalla puuvarasto puhdistettiin ja
puut pilkottiin ja pinottiin varas-

toon talven varalle. Haravointiporukkaakin tarvittiin ja järeää
kalustoa oli jälleen paikalla. Siistiä tuli ja talveen varauduttiin,
kun sammutusastiat tyhjennettiin ja veneet vesiltä otettiin pois.
Kyllä talkooporukka oli ruokansa ansainnut, kiitosta kaikille tekijöille ja mukana olleille.
Lallun uusin asukki on saapunut koloonsa, se ei ole joulupukki vaikka punaista on tälläkin ja
vaikka talvisia töitä lupaa kovasti
ahertaakin. Se on tietenkin uusi
traktori.
Nyt on aika hiljentyä kohti
joulua ja nauttia tunnelmasta
sekä yhdessä olosta perheen ja
ystävien kesken. Oikein hyvää
joulua ja mukavaa tulevaa vuotta
kaikille!
Toivottelee Ulla
Kuvat: Arno Wächter,
Ulla Sorvisto
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi

Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

STYRELSE 2015
JOHTOKUNTA 2015
Ordförande/Puheenjohtaja,
ESMY:s representant/
ESMY:n edustaja
Olof Bussman
19756
050 569 1511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com
Viceordförande/
Varapuheenjohtaja
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

102124

Sekreterare utanför styrelsen/
Sihteeri hallituksen ulkopuolella
Tidningsansvarig/
Lehtivastaava
Anne Backman
46545
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis		
anne.backman@hotmail.com
Stina Amnell
111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
Jonny Gustafsson
75122-0
0400 476 604
Kilavägen 29 , 10300 Karis
soile.gus@gmail.com
Sari Karaus
139594-1
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com
Kim Lundström
143863
040 500 2801
Stenbackankuja 22, 02550 Evitskog
kone.kiinteisto@saunalahti.fi
kimmen.1@saunalahti.fi
Leif Lönnqvist
8503
0400 851 013
Ringvägen 15, 02580 Sjundeå
nalle.pooh@elisabet.fi
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri,
Kassör/Rahastonhoitaja
Meddelas i nästa tidning
Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 
102124
0400 490 569
Trafikkommitté/
Märkeskörning/Caramba
Ralf Friberg
82060
040 513 3774
friberg.ralf@gmail.com
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Olof Bussman

H

ej på er alla Caravanvänner och en god fortsättning på hösten.
Hösten har varit varm och
solig, jag hoppas att ni har rört
er med husbilarna och husvagnarna runtom i landet för SFC
– områdena är öppna och tar
gärna emot gäster.
Vi har haft ett livligt år med
många egna träffar med ett rikligt deltagande, dessutom är en

stor del av våra medlemmar sådana som verkligen rör sig också
på andra träffar.
Våra träffar är förbi för det här
året, på Forneldsträffen hade vi
nytt för i år mästerskap i hästskokastning som visade sig vara
betydligt svårare än det såg ut,
dessutom hade vi vårt traditionella stövelkastnings mästerskap
och i båda fick vi goda resultat
och ett gott deltagande.
Höstmötesträffen lockade ett
stort antal caravanare till Påminne då höstvädret var soligt och
varmt. Många körde med backbilarna i backen, undertecknad
provade första gången på backkörningen och lovar att i nästa
år blir det en fortsättning.
Höstmötet lockade 65 röstberättiga medlemmar, vilket är ett
riktigt fint deltagande då vi har
ca 500 medlemmar totalt.
Halloween träffen ordnades
i Lystiland med ett lite mindre
antal deltagare men platsen och

stämningen var på topp.
Märkeskörningen har i år igen
fått våra medlemmar att öva sin
körskicklighet med 29 avklarade
märken som resultat. Samtliga
blir premierade på julfesten i
Wrethalla i Kimito.
Vi har också haft många förare
och andra medhjälpare i Caramba-cupen med goda resultat, det
märks att övning ger färdighet.
I SFC- Väst-Nylands Caramba
mästerskap fick vi en ny mästare
då Ralf Hietaniemi blev mästare.
Under halloween träffen fick
vi sorgebud om att vår kassör
och medlemsskrivare avlidit, så
vi höll en tyst minut för vår Leif
Ahllund.
Tack till er alla som har ställt
upp som värdar på våra träffar,
tack till styrelsen för ett gott samarbete och jag önskar Er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År.
Olof

Träffnytt

Forneldsträffen på Lagmansstrand 28–30.8.

Å

rets forneldsträff bjöd på
fint väder och besöktes av
32 vagnekipage. Stövelkastningen och hästskokastningen förlöpte bra med varierande
resultat och senare på eftermiddagen hölls långbord med lotteri
och Albin Grönberg uppvaktades
med blommor med anledning av
hans födelsedag. Dessutom uppvaktades sekreteraren också med
anledning av hennes födelsedag
med blommor och erhöll den fina ”blåa krukan” som sin egen.
Ett fint minne från föreningens
40-års jubileum. Tältbastun var
populär igen en gång och många
tog sig ett dopp i havet. Senare på
kvällen lyste fornelden upp i augusti mörkret och förmedlade en
varm och fridfull stämning för oss
alla. Värdar för träffen var Vonne
och Kalle samt Ralfen och Magga.
Resultat, stövelkastning
Herrar:
1. Håkan Wendelin 21,18
2. Kalle Grönholm 20.84
3. Jonte Gustafsson 19,90

Anne tackar för ”krukan”.

Verksamhetsplan
(Träfflista) för år 2016
15.-17.4. Säsongsöppning
med vårmöte,
flista) spikades fast och medlemsavgifterna för år 2016 bibehålls
oförändrade. Dessutom uppdaterades fest- och trafikkommitténs medlemmar för nästa år.
Några födelsedagsbarn uppvaktades på mötet med anledning av deras födelsedagar:
Ingrid Kalima med blommor,
Christina Hjort med blommor
och standard samt Inga-Britt
Fagerström med blommor.

Halloween träff på
Lystiland i Karis,
30.10–1.11.2015
Damer:
1. Vonne Grönholm 18,17
2. Anne Backman 16,03
3. Marja-Lena Wendelin 14,79
4. Inga-Britt Fagerström 14,50

Hästskokastningens resultat:

Herrar:
1. Jonte Gustafsson
2. Ralf Hietaniemi
3. Eero Mustonen
Damer:
1. Stina Amnell
2. Vonne Grönholm
3. Benita Mäkelä

Höstmötesträffen med höstmötet på
Påminne skidcenter 10 - 12.10.2015
Höstmöteskallelsen hade nått
alla gamla och nya medlemmar
igen en gång i tidningen Kuutoset+. Värdar för träffen var Vajlet och Bjarne tillsammans med
Aya och Jan. På lördagen fräste
många körare nedför branten
med backbilarna. Det verkade
vara lika roligt som under tidigare år.
Höstmötet bjöd inte egentli-

gen på något skilt, till styrelsen
valdes in en ny medlem i stället
för Leif Lönnqvist, som var i tur
att avgå. Styrelsen år 2016 består sålunda av följande personer:
Olof Bussman, ordf., med medlemmarna Stina Amnell, Jonny
Gustafsson, Margareta Hietaniemi, Sari Karaus, Kim Lundström
samt ny Lars-Erik Nylund.
Föreningens verksamhet (träf-

Borgvik föreningshus, Pickala
16.4.

Vårmöte

13.-15.5. Körövningsträff på
Tielaitos området i
Leksvall
17.-19.6. Försommarträff på
Björkudden i Ingå
med petanque
mästerskapstävling,
45-års kaffe
26.-28.8. Forneldarna på
Lagmansstrand i
Snappertuna med
stövel- och
hästskokastning

9.-11.9. Septemberträff i
Höstvädret har i år i allmänhet
Pargas, Solliden.
varit fint och varmt och denna
helg var inget undantag. Ända
14.-16.10. Höstmötesträff,
upp till 11 värmegrader. Värdar
Påminne skidcenter
för träffen var familjerna Norrman, Öhman och Ström. På
15.10.
Höstmöte
fredagen samlades alla i Jogging
4.-6.11. Halloween,
Teams stugan till gemensam
platsen öppen
samvaro. På lördagen genomfördes en femkamp med kluriga
26.11.
Julfest, Övidsborg
frågor, och andra uppdrag samt
föreningshus,
bastu och på kvällen samlades
Evitskog
alla till kaffekalas med lotteridragning.
Detta var allt nytt från
träff fronten denna gång
och nästa tidning utkommer i februari 2016.
Då tidningen utkommer är föreningens julVälkomna våra nya medlemmar
fest undanstökad och vi
har kommit in i advent116791-0 Berglund Tomas, Ekenäs
stider. God Jul och Gott
119467-1 Selenius Gunnel, Ekenäs
Nytt år till er alla!
154070-0 Selenius Robert, Tenhola
Sekreteraren
127806-0 Ström Nina, Nivelax
Anne
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Forneldarna på Lagmans

Väst Nyland Caramba mästare.
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knaus.fi

Huikea Sky Ti Silver Selection -kampanja
650 MF

65990€

700 MEG

68690€

700 MEB

700 MX

68890€

69590€

Hintaan kuuluu mm.

• 2.3 130 HV moottori
• Fiat Paketti
• Sky Ti paketti
• Alde nestekeskuslämmitys
• Sähköinen lattialämmitys
• Integroitu navigaattori
• Peruutuskamera
• Suuri 190l jääkaappi
• Sähkörappu
• Markisi
• LED päiväajovalot
• Duo control automaattinen
pullon vaihtaja
• 16” Alumiinivanteet
• Dometic S7 ikkunat
• Tekstiilipaketti

weinsberg.fi

Täysin uudistunut Weinsberg CaraLoft -mallisarja!
Uutta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myynti • Huolto • Varaosat • Vuokraus

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

Myynti: Hemmo Silvola 050 3072 790
Mikko Timonen 045 277 3251
Huolto: Markus Timonen 045 277 3253

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
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www.lomapalvelu.net

40 vuotta
ESMY JUHLII
10.-12.6.2016

hyväntekeväisyystreffeillä
Uudistettu ohjelmisto,
unohtamatta
perinteitä
– orkesteritanssit
– juhlakakkua
Muistathan varata
ajan kalenteriin,
ettei unohdu.
Tervetuloa!
T. ESMY toimikunta

