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Talven parhaat hetket ja hauskat retket
Näin vuoden alussa odotukset ovat korkealla. Talvikausi tuo iloja, mutta myös haasteita. Siksi onkin hyvä syy poiketa
katsastamaan uutta Kabea kauppiasverkostoomme.
Ehkä oletkin ajatellut Kaben hankintaa jo jonkin aikaa? Juuri sen vahvojen rakenteiden, luotettavan tekniikan ja
ulkoisen näyttävyyden vuoksi. Näin talvella mielessäsi on myös tehokas lämmitys ja ilmankierto. Ne vasta luovat
kodikasta asumisviihtyvyyttä. Kabe onkin toteuttanut kaiken sen, mitä tasokkaalta vapaa-ajan asumiselta
vaaditaan, laadukkaasti ja hyvällä maulla. Tervetuloa palvelumme laatupiiriin.

www.kabe.se/fi

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

09-2766560
www.helsinkicaravan.fi
(05) 311 9077 www.kouvolanvaunu.com
020 7881310 www.rintajouppi.fi

• Lappeenranta
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

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

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

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

KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA

Laaja valkoima uusia ja huollettuja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
Löydä oma unelmamallisi myymälöissämme Espoossa,
Jyväskylässä, Kempeleessä, Kokkolassa, Porissa,
Tervajoella tai Turussa.
Meiltä myös erityisesti matkailuajoneuvoille suunnitellut
huoltopalvelut ja varaosat.

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO

JYVÄSKYLÄ

KEMPELE

PORI

TERVAJOKI

TURKU

Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
2 777 2307
020

Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

KOKKOLA

Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590
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• 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
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• 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
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vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 2019: 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.
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com
HALLITUS 2019

Puheenjohtaja
Reino Talvitie
0400 122148
reino.talvitie@hotmail.fi

040914

Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen
20251-1
040 7335805
pekkaolehtonen54@gmail.com
Sihteeri/jäsenkirjuri
Matkailu/mat.autoasiamies
Pasi Penttilä
134918
0504397377
pasi.penttila@lounea.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485348
ismo.airaksinen@surffi.net

037867

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

H

yvää alkanutta vuotta 2019 kaikille
lukijoille. Viime lehdessä mainitsin ns. teemaviikonlopuista. Hallituksessa päätimme, että kaikki Majamäen
tapahtumat ilmoitetaan jatkossa yhdistyksen sivuilla kohdassa TAPAHTUMAT.
Vuoden päätapahtuma, Kaivojuhlan
päivämäärä on 09. – 11.08.2019, kannattaa
kirjata kalenteriin.
Sähkönsiirtoyhtiön kehotuksesta jouduimme poistamaan Majamäen tervetulokyltin (oli liian lähellä linjaa). Nyt portilla
on uusi päivitetty versio.
Hallituksen jäsen ja yksi puuhamiehistä
Jani Tamminen kirjoittaa omia ajatuksia
kevään ja kesän tapahtumista.
Lumitöitä tehden ja kevätaurinkoa odo-

Reino Talvitie
tellessa annan Janin kirjoitukselle palstatilaa.
Terv. Reiska 040914

Jäsen / Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 5114180
jani.tamminen@autokeidas.fi
Jäsen / Hämyedustaja
Janne Tamminen
040 8214429
janne.tamminen@mbnet.fi

39719

Lehtiyhteyshenkilöt
Reino Talvitie , Jani Tamminen
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

Teema viikonloppujen Majamäki
Hyvää alkanutta vuotta 2019. Pikkuhiljaa on aika suunnata katseet kevääseen ja tulevaan kesään.
Majamäki kehittyy koko ajan ja samalla uudistuu. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat uudet kausipaikkamme, joille
on kysyntää riittänyt. Samaten lasten
leikkikenttä, joka on huipputasoa ja ainakin meidän juniorin suosikkipaikka.
Uudistumista kuuluu ja on hyvä, että
sitä tapahtuu.
Majamäen perinteiset Kaivojuhlat
järjestetään tuttuun tapaan elokuussa (9-11.8.2019). Kaivojuhlat ovat perinne, joka kuuluu Majamäen kesään,
ja onkin kesän päätapahtuma. Sen lisäksi haluamme järjestää Majamäessä teemaviikonloppuja, eli yksi teema,

4

jota esitellään, opastetaan halukkaille viikonlopunajan. Teemaviikonloppuihin ei ole ns. erillistä treffimaksua.
Yhtenä teemana haluaisin nostaa itseäni sydäntä lähellä olevan harrastuksen esille, moottoriurheilun. Tällöin tuomme alueelle kilpa-ajoneuvoja esiteltäviksi. Jokaisella halukkaalla
on mahdollisuus päästä tutustumaan
kyseiseen lajiin. Vauhdikasta menoa
tiedossa!
Luvassa myös mm. kaasulaitteiden
koeponnistusta, ensiapukurssia yms.
Miksi näitä sitten järjestetään? Haluamme tarjota asiakkaillemme aktiviteetteja, sekä tietenkin saada uusia kävijöitä alueellemme.
Kaivojuhlien aikataulut ja ohjelma,

sekä teemaviikonloppujen aikataulut
julkaistaan kotisivuillamme, sekä facebook ryhmässämme www.sfcforssa.com
Tykkäämällä meistä facebookissa pysyt ajantasalla tapahtumista: www. facebook.com/sfcmajamaki/
Terv. Jimi & Jani 144961

SF-CARAVAN Forssan seutu ry

VUOSIKOKOUS

Lauantaina 30.03.2019 Klo 12.30,
Hotelli Scandic Hämeentie 7 Forssa
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 12.00
Käsitellään seuraavat asiat:
♦ Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja		
toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta.
♦ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
♦ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
♦ Valitaan joka toinen vuosihallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
♦ Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja
ja varatoiminnantarkastaja.
♦ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavalle vuodelle.
♦ Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
♦ Päätetään yhdistyksen edustajille matka- ym. korvauksista.
♦ Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin.
♦ Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
♦ Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä
asiasta tulee toimittaa niin hyvissä ajoin, että se
voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään
yksi ( 1 ) kuukausi ennen kokousta.
Käsiteltävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittanen
vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksi vuotisen
toimikauden päättävän vuosikokouksen päättyessä.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys kaikille

Hejsan alla

V

Å

uosi alkoi yhdistyksen perinteisellä linjaret började med den traditionella bussreautomatkalla Helsingin Messukeskukseen
san till Helsingfors Mässcenter för att se
Matka 2019 ja Caravan-näyttelyyn. Olemme
på Resan 2019 och Caravan-utställniniloisia siitä, että Väst-Nylandin yhdistyksen jäsenet
gen. Vi är glada över att medlemmarna i Västovat löytäneet tämän edullisen ja helpon tavan tulla
Nylands förening har funnit detta förmånliga
messuille ja täyttävät vapaaksi jäävät paikat. Ilman
och enkla sätt att komma till mässan och fyller
heitä ei matka taloudellisesti onnistuisi. Meitä oli
de lediga platserna. Utan dem kan inte resan
linja-autossa 32 osallistujaa, joista vain puolet eli
ekonomiskt lyckas. Vi var 32 deltagare i bus16 oli yhdistyksemme jäseniä. Eikö tällaiset matkat
sen av vilka hälften således 16 var vår förenings
enää kiinnosta jäseniämme? Onko aika perillä liian
medlemmar. Intresserar inte mera sådana resor
Lea Gustafsson
pitkä? Eikö eri maiden matkakohteet tai uudet sekä
våra medlemmar? Är tiden framme för lång?
käytetyt matkailuajoneuvot kiinnosta? Saako kaiken
Intresserar inte olika länders resmål och nya samt
tarpeellisen tiedon jo toisia kanavia pitkin?
begagnade ekipage? Får man all nödvändig information redan
On paljon kysymyksiä, joihin olisi mukava saada vastaus, jotta via andra kanaler? Det finns massor med frågor, som det skulle
voisimme järjestää messumatkat meitä kaikkia tyydyttävällä tavalla. vara trevligt att få svar på, så vi skulle kunna ordna mässresan på
Itse en ollut mukana, sillä kulkeminen siellä messuväen joukossa ett sätt som tillfredsställer oss alla. Själv var jag inte med, för det
olisi ollut hankalaa.
skulle ha varit svårt att röra sig bland mässfolket.
Tieto kuukauden 1. tiistai-illoista on toisaalla tässä lehdessä,
Uppgifter om månadens 1. tisdagskvällar finns annorstädes i
samaten myös edellisen sunnuntain EU-ssa, sekä edellisen viikon denna tidning, även på EU från föregående söndag, samt på ansVästra Nyland lehdessä ”anslagstavlan”-sivulla ja torstain Han- lagstavlan i föregående veckans Västra Nyland och torsdagens Hangonlehdessä. Maaliskuun tiistai-iltana on ohjelmassa yhdistyksen götidning. Mars månads tisdagskvällens program är planeringen
mahdollisen kevätretken suunnitelmat ja reittien kohteet. Keskus- av föreningens möjliga vårresa och rutternas mål. Vi diskuterar
telemme myös muista kansainvälisistä karavaanitapahtumista.
även andra internationella karavanevenemang.
Hyvää kevään odotusta.

Trevlig väntan på våren.

HALLITUS 2019 / STYRELSE 2019
Johtokunnan ulkopuolella
18083-0 Matkailuasiamies, Reseombudsman
Göran Holmström
4576-0
0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com
Varapuheenjohtaja/Viceordförande
Anita Wasström
127389-1
Tekninen asiamies
anita.wasstrom@gmail.com
Tekniskt ombud
81642-0
Alf Boström
127349-0 Tommy Sundberg
040 865 2831
040 5206948
thsundberg@gmail.com
alf.bostrom@gmail.com
Puheenjohtaja, Ordförande
Lea Gustafsson
0400 488 869

Sihteeri /rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström
4576-1
044 342 3105
malle.holmstrom@gmail.com
Richard Hyvönen
040 809 5737
rikhyv2009@gmail.com
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36481-0

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

Sunnuntaina
14.04.2019
Kerhotalolla
tapahtuu:

Kerhotalon ja pihan
kunnostustalkoot
klo 15:00.
Omat haravat mukaan.
Grilli on kuumana.

Det händer på
Klubbhuset
14.04.2019

Klubbhusets
renoverings och
gårdens städningstalko kl 15:00.
Egna krattor med.
Grillen är het.

KEVÄTKAUDEN
OHJELMA
KERHOTALOLLA:
TIISTAITAPAAMISET
ovat 05.03.2019 19:00
Keskustelemme yhdistyksen
mahdollisesta kevät/
kesämatkasta.
02.04.2019 klo 19:00
Pelaamme bingoa.

VÅRENS PROGRAM
PÅ KLUBBHUSET:
TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt
är 05.03.2019 kl 19:00
Vi diskuterar föreningens
möjliga vår/sommarresa.
02.04.2019 kl 19:00
Vi spelar bingo.

KOKOUSKUTSU

MÖTESKALLELSE

Sääntömääräinen

Stadgeenligt

VUOSIKOKOUS

ÅRSMÖTE

pidetään sunnuntaina
14.04.2019 klo 14:00
yhdistyksen kerhotalolla
Hangon Kansanpuistossa,
Klinkokuja 2 (entinen
talonmiehen asunto).
Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen
4 § määräämät asiat sekä
johtokunnan ja yhdistyksen
jäsenten esittämät muut
asiat.

hålles söndagen de
14.04.2019 kl 14:00 i
föreningens klubbhus i
Hangö Folkpark, Klinkogränd
2 (förra gårdskarlsbostaden).
Under mötet behandlas
enligt föreningens
stadgar i 4 § stadgeenliga
ärenden samt av
styrelsen och medlemmarna
föreslagna övriga ärenden.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Johtokunta

Kaffeservering
Välkommen
Styrelsen

Yhdistyksen
mahdollinen
kevätmatka

■■Toukokuun alkupuoli on sopiva ajankohta yhdistyksen noin kymmenpäiväiselle kevään matkalle.
Suuntana voisi olla taas Viro ja Latvia, sillä siellä löytyy vielä paljon nähtävää. Viime kevään Baltian kierros oli onnistunut.
Klubi Eesti Karavan järjestää tänäkin keväänä, 9 Kuvat ovat aikaisemmilta matkoiltamme.
12. toukokuuta treffit, tällä kertaa Latviassa Riikan lähellä. On helppo yhdistää lähempi opastettu tutustuminen Riikaan. Riikan läheltä löytyy myös upea puutarha, jossa voimme käydä jopa ostoksilla. Latvian
Venetsiaksi kutsuttu kuvauksellinen pikkukaupunki
Kuldiga voisi olla hyvä kohde. Joitakin linnojakin varmaan reittiemme varrelta löytyy, ehkä voimme vihdoinkin käydä tutustumassa myös Rundalen linnaan.
Aitoa venäläistä arkkitehtuuriakin vielä löytyy kokonaisen pienen kaupungin verran. Nämä ovat vain
alustavia mietteitä. Kevään aikana tulee varmasti erilaisia vinkkejä hyvistä kohteista. Tiistaina, maaliskuun 5 päivänä klo 19:00 kokoonnumme yhdistyksen kerhotalolle keskustelemaan matkasta. Tule mukaan suunnittelemaan.
Jäsenille lähetetään yksityiskohtaisemmat tiedot
kohteista, hinnoista ja ajankohdasta e-postina/kirjeenä maaliskuun 10. päivän tienoilla ja ilmoittautuminen matkalle on tehtävä 17.3.2019 mennessä.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net

Föreningens möjliga vårresa
■■Första hälften av maj är en lämplig tidspunkt för föreningens ca. tiodagar långa vårresa. Målet kunde vara igen Estland
samt Lettland ty där finner man ännu
mycket sevärt. Förra vårens rundtur i Baltien var lyckad.
Klubi Eesti Karavan ordnar även denna
vår, 9-12 maj en träff, denna gång i Lettland nära Riga. Det är lätt att förena en
guidad tur för närmare bekantskap med

Riga. Nära Riga finns även en tjusig trädgård, där vi även kan göra inköp. Den lilla pittoreska staden Kuldiga, även kallad
Lettlands Venedig, kunde vara ett gott mål.
Även några slott finns säkerligen längs vår
rutt, kanske vi äntligen kan besöka även
Rundalens slott.
Genuin sovjetisk arkitektur finns ännu
kvar i mån av en liten stad. Dessa är preliminära tankar. Under vårens lopp får

Autohuolto Kuutti Ky
Tulliniementie 31, Hanko

0400 816 125
autohuoltokuutti.syhl.fi
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Bilderna är från våra tidigare resor”.

man säkert olika tips om fina mål. Tisdagen, den 5 mars kl 19:00 samlas vi på föreningens klubbhus för att diskutera resan. Kom med och planera.
Medlemmarna kommer att få detaljerade uppgifter om mål, priser och tidpunkt
som e-post/brev ca. 10 mars och anmälan till resan bör göras t o m 17.3.2019.

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

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 1.1.2019 alkaen:
Tuntiveloitus
Kosteusmittaus
Vuosihuolto 1.aks.
Vuosihuolto 2.aks.

58,60,220,240,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ

LOMAT LÄHESTYVÄT!

Hanki uusi lomakotisi –
valikoima nyt parhaimmillaan!
EDULLINEN KORKO 0,99%!

VAIN MEILTÄ!

KOKENUT

&

Huippuedulliset
XGO-matkailuautot
Aito Italia-design! Tule tutustumaan!
www.kkkivinen.fi

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 533 3619

KATTAVA

&
Neliökuja 5, Tuusula
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen 
17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi	
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3,
04440 Järvenpää
jari.nurmi1@gmail.com

104590

Sihteeri
Jäsenrekisterinhoitaja
Riitta Lempiäinen
36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com
Rahastonhoitaja, I varajäsen
Sirkka Miettinen 
77129
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
miettinen.sirkka@outlook.com
ESMY edustaja
Mäkelä Kauko 	
0400 200 534
kaukomakela1@gmail.com

61818

Petri Eloranta	
133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Turvallisuuspäällikkö
Ari Lehto	
050 370 6424
ari.l@elisanet.fi
Mika Stig	
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi
Tietosuojayhteyshenkilö
Arja Siren
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi

V

uodenvaihde takanapäin ja uusi
vuosi hyvässä vauhdissa. Alkutalvi
oli lähes lumeton tammikuun puoleen väliin saakka. Nyt sitä on ennätysmäisen runsaasti. Vallan hyvin voisi tässä
yhteydessä todeta, keskimäärin tilanne on
aivan normaali, mitään poikkeamaa ei ole
havaittavissa.
Näiden talven nietosten keskellä meillä on erinomaisen hyvät mahdollisuudet
erilaisten lumeen liittyvien harrastuksien
toteuttamiseen myös täällä eteläisessä Suomessa.
Talven aika on meille monille kevään
odottamisen ja suunnitelmien tekemisen
aikaa. Kuinka ja missä viettää se silmissä
siintävä kesälomakausi, mihin sitä suuntaisi matkalle oman matkailuajoneuvonsa
kanssa.
Yhdistyksen toimintaa kuvaavaa on tilinpäätöksien tekemisen aika. Läpikäydään
edellistä toimintavuotta sekä taloudellisesti
että toiminnallisesti. Mikä oli toiminnan
lopputulos, mitä tuli tehdyksi vuoden mittaan ja mitä jäi tekemättä, voisiko jotain
tehdä aiempaa paremmin nyt alkaneen
vuoden aikana.
Näitä tuloksia viime vuodelta läpikäymme yhdessä jäsenistön kanssa tulevassa
yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Kevätkokous pidetään Sääksissä
8.5.2019 alkaen klo 19.00. Tervetuloa kokoukseen!!
Mielestäni tämän vuoden 2019 osalta
meidän kaksi tärkeintä tavoitetta ovat;

Raimo Kosonen
Sääksin alueen tulevien suuntaviivojen
selvittäminen Hyvinkään kaupungin kanssa, sekä SFC VihtiParkin Vankkurihymiön uusiminen. Unohtamatta perusasioita
vakaata taloutta, hyvää alueilla vallitsevaa
karavaanarihenkeä ja yhteistyötä.
SFC Kuutoset+ on muutoksen tuulien
edessä. Lehden toimittaminen vaatii uusia
voimia ja resursseja. Emme yhdistyksien
hyvistä yrityksistä huolimatta ole onnistuneet löytämään näitä tekijöitä. Lehden
tulevaisuus on vaakalaudalla. Tarvitsemme mitä pikimmiten toimitussihteerin,
Ilmoitusvastaavan, sekä myös päätoimittajan lehden toiminnan uudistamiseksi ja
kehittämiseksi.
Mikäli mielessäsi heräsi kipinä, ota yhteyttä oman yhdistyksesi lehtitoimikunnan
jäseneen, tai vaihtoehtoisesti suoraan allekirjoittaneeseen kosonen.raimo@gmail.
com
Terveisin Rami

69844

SÄÄKSIN KEVÄÄN TAPAHTUMAT
86748

23001

Virva Letto
150162
050 525 3127
virva.letto@edu.hyvinkaa.fi
II varajäsen
Jari Lemmetyinen
92803
0400 859 067
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi
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Rajamäen Talvi Caramba
la 23.2 klo 10.
Osoite: Jussilantie 3, Rajamäki,
Kuljetusliike Reino Laakson piha.
Leikkimielisessä kisassa
ei tarvita aiempaa kokemusta.
Majoitus Sääksin Caravanalueella
Laskiainen-ulkoilupäivä ja
SFC Nurmijärvi ry:n järjestämä
pilkkikisa su 3.3 klo 9.00-13
kilpailuluokat: naiset, miehet ja lapset
Katso ajantasaiset tapahtumatiedot
ilmoitustaululta ja nettisivuilta
www.sfchyvinkaa.net

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45,
05250 Kiljava
p. 050 526 4897
Varapuheenjohtaja
Arja Siren
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi
Sihteeri
Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

23001

160200

Sääksin jonotuslistanhoitaja
Atte Tuomisto
106955
050 353 2452
atte.tuomisto@gmail.com

VIHTIPARK KEVÄÄN
TAPAHTUMAT

Perinteinen talvirieha ja samana
päivänä Tuusulanjärven pilkkijöiden
kisa järvellä la 23.2
Kevättalkoot la 27.4
Tarkempi ohjelma ja aikataulu
täydentyy aina lähempänä tapatumaa,
seuraa aktiivisena yhdistyksen
nettisivuja www.sfchyvinkaa.net
ja www.facebook.com/vihtipark
sekä alueen ilmoitustaulua.

Joulupukin kevyt pukeutuminen jäi kyllä mietityttämään?

■■SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n pikkujoulut pidettiin Perttulassa Rientolan
tiloissa, missä mukana oli yhdistyksen
jäseniä/kausipaikkalaisia Sääksistä sekä
VihtiParkista. Illan aikana syötiin hyvin
jouluruokaa, laulettiin, tanssittiin ja pidettiin leikkimielisiä kilpailuja ”alueiden”

kesken”Joulupukkikin kerkesi kiireiltään
piipahtamaan juhlissa. Huhu kertoo, että
oli tullut juhliin suoraan aurinkorannoilta,
siksi oli pukeutunut säähän nähden hyvin
kevyesti, takin alla vain lyhyet ”housut” ja
jalassa puukengät.

SFC VIHTIPARK
TOIMIKUNTA
vihtipark@luukku.com
Rauhaniementie 391,
03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi
Varapuheenjohtaja
Timo Punnonen
0400 453 169
tj.punnonen@elisanet.fi
Sihteeri
Tuula Kanerva
040 352 0832
tuulakanerva@gmail.com

86748

Mitähän tässä kuvassa tapahtuu, kumpi joukkue voittaa?

82119

161160

Tervetuloa
uudet jäsenet

Kisassa nenäliinakotelo tyhjentyi vauhdilla.
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Pysyykö pallo lusikassa, jos kävelyvauhtia lisää, käsillä ei saa pitää kiinni!!!

Pöytä- ja tila koristelua.

VihtiParkissa oltiin taas kerran
panostettu Halloween juhlaan.
Teema oli vapaa, joten
monenlaista kummitusta
ja ”seurakunnan väkeä” oli
juhlissa.

Seurakunnan pastori ja nunna.

Lapset jonottavat kammo-ongintaan.

SFC Hyvinkään seutu ry.
Yhdistyksen sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Pidetään Sääksissä 8.5.2019 alkaen kello 19.00
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa kello 18.30
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä mainitut
kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.
TERVETULOA T.HALLITUS
Lasten sarjan voittaja.
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Snow

CHALLENGE 2019

KAUSIKORTTI

SAPPEEN RINTEISIIN
2019/2020 VAIN 119,99€
Sappee Snow Challengen tavoitteena on myydä 1.4.2019 mennessä
12.222 kausikorttia talvikaudelle 2019/2020 hintaan 119,99€/kpl
(norm. 540€). Varaukset tehdään Sappeen verkkokaupassa,
jos kampanja ei toteudu niin maksua ei peritä.

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2019

TUO VAUNUSI SAPPEELLE

NYT ON TALVI PARHAIMMILLAAN
Vuorokausipaikka

28 e/vrk

2 tai useampi vrk

27 e/vrk

Sähkö kulutuksen mukaan 0,28 €/kWh.

Kausipaikkojen ennakkomyynti talvikaudelle
2019/2020 alkaa toukokuun alussa.

Aikuisten sarjan voittaja.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Sappeen Myyntipalvelu puh. 020 755 9975

HUIPUN ESIINTYJÄT
ELASTINEN
VESALA
YSÄRI-BILEET
ATOMIROTTA

20.4. GEBARDI
21.4. THE BITTERLICKS
27.4. SANNI

- MUN NIMI ON SANNI

Katso kaikki tapahtumat:
www.sappee.fi

Etsintäkuulutetut.

Oikeudet muuutoksiin pidätetään

16.3.
30.3.
13.4.
19.4.

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
13

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

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2019

V

Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi
Puheenjohtaja,
henkilövastaava, SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen
041 432 4037
Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Kari Salojärvi
040 736 5761
Sihteeri, turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
Petri Oksanen
050 337 2571
Yhdistyksen muut vastuuhenkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
040 554 9305
Jäsenkirjuri
Leena Maho
044 257 4608

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

uosi on taas vaihtunut joten oikein
hyvää vuoden jatkoa.
Talvi on saapunut Etelä-Suomeen lumien kanssa. Pakkastakin on ollut sen verran, että Skepparsin lahti on
jäätynyt. Pilkille pääsee nyt hyvin kunhan
muistaa seurata jään paksuutta eikä mene
sulapaikkoihin. Kireitä siimoja ahvenia
narratessa.
Yhdistyksessä on tapahtunut pientä
muutosta eli Jorma Teittinen on luopunut
yhdistyksemme vetovastuusta. Kiitos Jormalle vuosista jotka annoit meille. Uutena
hallitus jäsenenä on tullut Petri Oksanen
jonka toivotan tervetulleeksi. Aluevastaava
vaihtui myös nyt Mauri Savolainen hoitaa
sitä tehtävää. Kiitos Alvari Alatalolle tehdystä työstä, Alvari kyllä jatkaa hallituksessa
työskentelyä.
Alkuvuodesta tehtiin Tallinnan risteily.
Matka meni mukavasti ruokaillessa ja seurustellessa. Joku taisi käydä kaupungillakin
pikaisesti.
Tapahtumia ja treffejä on tänäkin vuonna
mukavasti joten osallistukaa niihin porukalla. Lehdessä on ilmoitus niistä tarkem-

min.
Olen laittanut ilmoituksen, jossa haetaan toimitussihteeriä ja ilmoitusmyyjää
kuutos+:saan.
Tämä
lehti
saattaa olla viimeinen numePentti Oksanen
ro, jos emme
löydä ko. henkilöitä. Tämä lehti on edullinen tapa pitää
yhteyttä jäsenistöön. Jos kiinnostuitte tekemään lehteä niin ottakaa yhteyttä minuun.
Vuosikokous on keväällä, johon toivon
suurta osallistujamäärää. Tarvitsemme
joukkoomme rohkeita ihmisiä työskentelemään yhdistyksemme hyväksi. Tämä
on tiimityötä eli apua saa aina tarvittaessa
meiltä jotka jo olemme tiimissä.
Oikein hyvää talven jatkoa ja aurinkoista
kevättä kaikille!

i har igen ett nytt år framför oss
och jag vill önska er en riktigt god
fortsättning.
Vintern har anlänt till södra Finland där
vi nu fått snö. Kölden har tilltagit så att
viken i Skeppars har frysit till. Man kan
nu pilka, bara man kommer ihåg att kolla
isens tjocklek och inte går på smältande is.
Lycka till med abborrfiskandet.
I föreningen har det skett små förändringar. Jorma Teittinen är inte längre vår
ordförande. Tack Jorma för alla dessa år
som du gett oss. Jag får välkomna Petri
Oksanen som ny styrelsemedlem. Också områdeansvarige har bytts och Mauri
Savolainen har nu hand om den rollen.
Tack till Alvar Alatalo för allt väl gjort
arbete, Alvar fortsätter nog i styrelsen. I
början av året var vi på en kryssning till
Tallinn. Resan gick fint med god mat
och trevligt sällskap. Det var någon som

t o m gjorde en snabbtur ut på stan.
Händelser och träffar har vi även i år så
kom med allihopa och delta i dem. Det finns
mera information om dem i tidningen.
Jag har publicerat en annons, där det
söks redaktionssekreterare och annonsförsäljare till Kuutoset+ -tidningen. Om
inte intresserade hittas, så kan denna
tidning vara den sista. Denna tidning är
ett förmånligt sätt att hålla kontakt med
medlemmarna. Ta kontakt med mig om
ni är intresserade av att göra tidningen.
Årsmötet är på våren och jag hoppas på
stort deltagande. Vi behöver tappra personer som är villiga att jobba för vår förening.
Det är teamarbete och hjälp får man alltid
vid behov av oss som redan är med i teamet.
En riktigt god fortsättning på vintern och
en solig vår till er allihopa!

V

Terveisin Pentti Oksanen

Hälsningar, Pentti Oksanen

TAPAHTUMAT 2019
Sääntömääräinen
vuosikokous20.5.
TREFFIT Skepparsissa
Hernerokka
pe 17.- su 19.5.
Possu
pe 16.- su 18.8.
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Muut tapahtumat
Kevätpäivä yhdessä
Kevättalkoot
Äitienpäivä
Juhannus pe 21.Syystalkoot

la 9.3.
la 27.4.
su 12.5.
su 23.6.
la 26.10.

Isänpäivä
Valoteos

su 10.11.
la 23.11.

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi
Kausipaikka edellyttää yhtä
isäntävuoroa, viikonloppuisin,
vahvuus on 1-2 vaunukuntaa
ajankohdasta riippuen.

Galina Asa ja Alvari.

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

Jorma Teittinen sai puheenjohtajakauden päätteeksi kukan Leena Maholta.

Sf- Caravan Itä- Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Maanantaina 20.5.2019 klo 19. Porvoon CAREERIASSA
ent. Amisto) auditorissa.
Perämiehentie 6 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.
Kokoukselle esitetyt asiat.
Klo 18 kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus.
Tervetuloa!
Hallitus
Sf- Caravan Östra- Nyland Rf:s stadgeenliga

ÅRSMÖTE

I CAREERIAS auditorium. Styrmansvägen 6 Borgå
måndag 20.5.2019 kl 19.
Besult om ansvarsfrihet för styrelseäranden.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt godkännande.
Kaffeservering och granskning av medlemskorten från kl 18.
Välkommen!
Styrelsen

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€
10 vrk majoituskortti
95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille
SÄHKÖ
Mittarisähkö
ilman mittaria k/t
MUUT PALVELUT
Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

0,30snt/kwh
5/8€/vrk
10€
2€
2€
22€
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Sija 1 Galinan ja Alvarin
teos Joutsenlampi.

Sija 2 Nuoripari nuotiolla
Orvokki ja Henryn teos.

Sija 3 Kraka ja kivi
Ranghildin teos.
16

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

AVOINN

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

Paas po

iketen!

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

OTAMME
MYYNTIIN!

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

KO
MA TIUUTIUNUEN
S!

PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

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

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

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.

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

www.carpojat.fi
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja,
edustaja ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä 
94210-0
044 3087780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Aulis Ahonen 
85978-0
0400 814 503
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi
Sihteeri, edustaja
lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola 
97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi
Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen 
34477-0
050 4152 154
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka 
83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5 03600 Karkkila
vainikka.veijo54@gmail.com
Keijo Kaukelin
23818-0
050 5982710
Koikkalantie 66, 03400 Vihti
keijo.kaukelin@kolumbus.fi
Edustaja ESMY:ssä
Veijo Vanhala 
136046-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com
Aino Kylmä 
94210-1
050 5014517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi

HALLITUKSEN JÄSENEN MIETTEITÄ

H

yvää alkanutta Uutta Vuotta kaikille!
Toivon, että uusi
vuosi tuo tullessaan hyviä
tuulenhenkäyksiä meille jokaiselle!
Tällä hetkellä olemme
kuin Satumaassa, tutut kotimaisemat ovat talven tullen saaneet ylleen puhtaan
valkoisen lumipeitteen.
Puheenjohtajan kootessa
vielä ajatuksiaan kohti kevättä
sain tehtäväkseni tämän palstan
kirjoitustuurauksen.
Tämä vuosi on Karkkilan yhdistyksen
40 vuotis-juhlavuosi. Juhlatoimikunta on
saanut tehtäväkseen pohtia juhlajärjestelyjen kokoonpanoa. Juhlapaikaksi varattiin
Karkkilan kaupungilta Vuotinaisten leirikeskus, juhlan ajankohta 6.-8.9.2019.
Yhdistyksen perustaminen on saanut
alkunsa täällä Vuotinaisissa 21.10.1979
tapaamiskokouksessa. Mukana silloin oli
viisi perhettä: Heleniukset, Kemppaiset,
Saariset, Tammistot ja Turuset.
Näin se aika rientää...

SF-Caravan Karkkila
Sääntömääräinen

Syyskokouksessa 2012 tulin valituksi hallituksen jäseneksi. Näin
sitten sai alkunsa minun kuusi
vuotta kestänyt toimintakausi
yhdistyksessä. Mielelläni antaisin hallituspaikkani uudelle jäsenelle, itse siirtyisin
talkoolaisten porukkaan.
Vakiintuneeksi tavaksi
on tullut aloittaa hallituksen kokoukset pullakahveilla. Mukavaa on ollut olla
mukana tässä toiminnassa ja
hommat on saatu hyvässä yhteishengessä rullaamaan.
Yhdessä toimiminen on antoisaa, virikkeellistä, vaikka joskus ei jaksaisikaan,
silti siitä yhteistoiminnasta saa ammennettua itselle energiaa, iloa ja jaksamista.
Eikä unohdeta, että saamme samanhenkisiä
ystäviä, niitä tarvitaan ♥
Tervetuloa mukaan mukavaan rehtiin
caravan toimintaan!
Halataan kun tavataan
~ Aino ~
94210-1

ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään 14.5.2019 Klo 19:00
Nummelanharjun hiihtomajalla
Hiidenvedentie 30, nummela
Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi mm:ssa
Hallituksen selvitys omasta leirintäalueesta, tilannekatsaus
➢ Hankkeen nykytila
➢ Hankkeen vaatimat resurssit
➢ Alustava kysely kausipaikkojen tarpeesta
➢ Jäsenistön ehdotukset

Jäsenet joukolla mukaan päättämään
tulevista merkittävistä asioista!

Tervetuloa
uudet jäsenet
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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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SF-CARAVAN KERAVA RY

SF-C

KERAVA

www.sfckeravaanari.fi

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, Esmyja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen
114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat ja
lehti, lehtivastaava
Timo Raita 045 160 7447
Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen
100634-0
0400 806 276
kaija.salonen@gmail.com
Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas
39707-0
0400 494 161
keijomyllykangas@luukku.com
Alueisäntä
Erkki Stranius
150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com
Muut hallituksen jäsenet:
Raija Loiva 040 534 1674
Reijo Matilainen 040 736 4683
Annikka Rakkolainen 0440 302 425
Hannu Virtanen 045 625 5653
Tiekunta, Hämy- ja Esmy-edustaja
Olavi Lahtinen 0400 608 971
Kaasun myynti on kaikilla
hallituksen jäsenillä ja
Jari Kettusella 045 901 5623

Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään lauantaina
6.4.2019 klo 13.00.

Kokouspaikkana on yhdistyksen
rantasaunan tupa Kangaslammella
osoitteessa Alhaistentie 77,
15560 Nastola.
Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät asiat
ja jäsenten esittämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja
kahvitarjoilu kello 12.30.
Tervetuloa!
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Tervehdys kaikille

V

uosi on vaihtunut ja talvi on kauneimmillaan. Talvi on monelle
leirintäalueelle sellaista hiljentymisenaikaa, niin myös meille Kangislaisille.
Kulkureita on vähän liikenteessä, mutta
on kuitenkin. Uusivuosi kääntyi Kangaslammella mukavalla porukalla, kausipaikkalaisten ja muutamien vierailijoiden
voimin. Raketit paukkuivat ja valaisivat
taivaan hyvinkin sakean lumisateen läpi.
Talvi 2018-2019 onkin osoittautunut ihan
kunnon talveksi. On ollut mukavia pakkasia ja lumipeite on vahva. Minulle itselleni
talvi ja lumi merkitsee töitä ja sehän haittaa
harrastuksia, joten vaunuilun sijaan olenkin
istunut aurakoneen hytissä aika aktiivisesti.
Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan jää nähtäväksi. Meillä Kangaslammella jatkuvat alueen
laajennus- ja kunnostusprojektit heti kevään tullen. Talkoita on luvassa ja tiedossa.
Uuden alueen toteutus on hyvällä mallilla.

Saimme liitolta avustuksia
hankkeeseen
ja talkootyöntekijöitä kun
on
riittänyt
niin projektikin etenee. EnPerttu Tiikkainen
sikesän treffejä
suunnitellaan
jo kovasti. Kesän aloittaa kevät-treffit.
Tulevana kesänä meidän suurimpana tapahtumana on Hämyjen karaokefinaali,
jolloin alueemme tulee olemaan varmasti
täynnä vieraita. Tuleva kesä onkin sitten
toinen kesä virallisena SFC-alueena ja toivonpa, että vierailijoita tulee kesän aikana
olemaan paljon.
Mukavaa lopputalvea kaikille toivottaa
Perttu Tiikkainen

Kangaslammen hinnasto vuodelle 2019 sis. alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)

18,00 €/vrk (sis. valosähkön
90,00 €
(sis. valosähkön)
25,00 €/kk

Aluemaksut ei SF-C:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
26,00 €/vrk (sis. valosähkön)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 130,00 €
(sis. valosähkön)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
35,00 €/kk
Kausipaikkamaksut
(Voimassa vain SF-Caravan Kerava ry:n jäsenille tai
hallituksen hyväksymällä erillissopimuksella)
Kuukausipaikka 1 kk
Kuukausipaikka 3 kk
(Ei voimassa ajalla 1.6. - 31.8.)
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi
(Voimassa ajalla 1.6. – 31.8.)
Kuukausipaikka 6 kk ajalle 1.9.-31.5. tai
vuosipaikan hinnan jakaminen kahteen osaan
Vuosipaikka 12 kk
Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan
ilman mittari kesällä 5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.
Sähkömaksut:
Valosähkö sisältyy kesällä ajalla
Mittarilla
Ilman mittaria
Lämmityssähkö ilman mittaria
Lohkolämmitin

120,00 €
210,00 €
275,00 €
295,00 €
480,00 €
0,30 €/kWh,

1.6. - 31.8. hintaan.
0,30 €/kWh
5,00 €/vrk
8,50 €/vrk
3,00 €/tunti

Muut maksut:
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo
23,00 €
Tilaussauna (rantasauna) 50 min,
ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron
20,00 €
Kärrysauna 50 min (omatoiminen lämmitys) 15,00 €
Lisätietoja:
Alueisäntä Erkki Stranius
Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen

044 292 2231
040 148 3757

SIHTEERIN PALSTA
■■Uusi vuosi 2019 on jo hyvässä vauhdissa ja usein vuodenvaihteeseen ajoittuvat myös muutokset. Keravan yhdistykselläkin näin on tapahtunut, eli rahastonhoitajana aloitti Keijo, sihteerinä Kaija ja uutena hallituksen jäsenenä
Raija. Eteenpäin mennään opettelemalla uusia hommia ja tässä yhteydessä lähetänkin kiitokset Harrille, joka hoiteli sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät aiemmin.
Kuluvana vuonna on yhdistyksemme
toimintasuunnitelmassa jälleen mielenkiintoisia tapahtumia, kuten muutamat
treffit ja Hämyjen karaokefinaali. Elotreffit ovat samalla yhdistyksen synttärit, jotka ovat jo muodostuneet perinteeksi. Kannattaa seurata nettisivuja,
josta löytyy aikataulut ja lisätiedot. Tie-

tenkin koetamme kehittää ja kunnostaa
aluetta, jotta saamme kävijät viihtymään
siellä ja palaamaan uudelleen. Vielä on
paljon tehtävää. Tosin hyvää palautetta
saimme alueella kävijöiltä jo viime kesänä, että oikeita asioita olemme tehneet.
Näyttää siltä, että täällä etelässäkin
päästään harrastamaan talvilajeja, kuten hiihtoa tai luistelua. Tätä kirjoitettaessa lunta on tullut jo reippaasti ja lisää on luvassa. Kangaslammiltahan on
lyhyt matka Pajulahden laduille ja mikään ei estä menemästä suksille.
Pikkujoulua vietimme joulukuun alussa ja saunatuvan tila riitti sopivasti juhlijoille. Joulupukki oli tällä kertaa kiireinen, koska oli jättänyt lahjat ovenpieleen, eikä ehtinyt luonamme poiketa. Yhdistys tarjosi kinkun ja nyyttäri-

periaatteella saatiin aikaiseksi täyteläinen ja maittava ruokapöytä kaikkine
herkkuineen. Leila oli valmistanut ihanan sienisalaatin, jotka ainekset on kerätty Kangaslammilta (lähiruokaa parhaimmillaan). Tietysti kaikki kokkailijat ansaitsevat erityiskiitokset, kun jaksoivat joulukiireiden keskellä valmistaa
monenlaista suuhunpantavaa.
Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi
tutustumaan Kangaslammille ja toivon
teidän viihtyvän vierainamme mahdollisimman pitkään tai jopa liittyvän kausipaikkalaistemme mukavaan joukkoon.
Toivotan kaikille mukavaa alkanutta vuotta!
Kaija Salonen
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www.sfckeravaanari.fi

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Autot & vaunut
Solifer Hymer Mobillife,
Fiat 544 2.3 Diesel

l

-03

l

Loistokoneella huollettu hyvä 6-hengen
matkailuauto.
Pituus: 4,25 m, leveys: 2,25 m
Kokonaismassa: 3 400 kg
Omamassa: 2 920 kg
Vuodepaikkoja: 6

15 900€

Solifer S6+

-01

Leveä 2,54 c m Soliferin huippumalli.
Pituus: 7,34 m
Leveys: 2,54 m
Kokonaismassa: 1 450 kg
Omamassa: 1 200 kg
Vuodepaikkoja: 5

l

9 950 €
Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

Hovimäki camping

l

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

CLUB SOLIFER FINLAND järjestää

KEVÄTTREFFIT
26.-28.4.2019

Lomakeskus Lempivaara
Karhintie 196, 11130 Riihimäki
Treffimaksu 50€
Treffien yhteydessä pidetään
yhdistyksen vuosikokous

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

Hovimäki

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

Ilmoittautumiset treffeille järjestettävän
ruokailun vuoksi 18.4.2019 mennessä
Ilmoittautumiset Eeva Helin p. 040033588,
Eeva.k.helin@gmail.com
tai Raimo Kosonen p.045 3445560,
kosonen.raimo@gmail.com
TERVETULOA
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja/Nettivastaava
Juhani Virtanen
127132-0
040 198 9508
juhan@virtanen.biz
Varapuheenjohtaja/
Matkailuautovastaava
Tapio Varjokunnas
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi
Sihteeri
Anne Seiluri
0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com

133181-0

Matkailuasiamies/Kotimaa
Nettivastaava
Tuomo Virtanen
50235-0
040 764 8948
tumppi65@gmail.com
Matkailuasiamies/Ulkomaat
Tero Ojala
132796-0
040 747 2969
tero.ojala@pp.inet.fi
Jäsenkirjuri/Lehtivastaava
Pentti Virtanen
1560-0
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Jäsen
Kari Köngäs
0400 415 424
kari.kongas@live.com

39058-0

HALLITUKSEENKUULUMATON
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
HALLITUKSEN
HALLITUKSEN KOKOUKSET JA
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
HALLITUKSEN KOKOUKSET
ALKAEN KLO 18 SEURAAVASTI:
13.03.-19 10.04.-19 15.05.-19
Yhdistyksen kevätkokous
15.05.-19 klo 19.00

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
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PEHTOORIN MIETTEITÄ

A

jassa kiepsahdettiin uudelle vuosiluvulle ja yhdistyksen iässä lähdettiin tavoittelemaan seuraavaa täyttä
kymmentä (viittäkymmentä).
Viimevuoden päätteeksi saatiin Sydänlammen saneerausurakat valmiiksi.
Liitolle suuret kiitokset saamastamme
avustuksesta ja edullisesta lainasta.
Ilman liiton apua ei näin suureen remonttiin olisi ollut mahdollisuuksia.
Helteinen viime kesä antoi selkeän vinkin
siitä,että alueella tulee olla lapsille sopiva
uimaranta. Ensi kesänä meilläkin Sydän-

lammella sellainen on.
Uusivuosi lähti käyntiin yhteismatkalla
Helsinkiin Matka- ja Caravan-messuille.
Lähtijöitä olikin linja-autollinen 48 henkeä.
Matkaamme tuki Best-Caravan Hyvinkään
toimipiste. Kiitos!
Yhdistyksen hallitus päivitti tällevuodelle
aluetoimikunnan ohjesääntöä.
Kausipaikkasopimukset solmitaan ja
uusitaan tämän vuoden alusta kirjallisena. Alueen ohjeistusta ja sääntöjä on myös
päivitetty meidän kaikkien viihtymiseksi
alueella paremmin.

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 15.05.2019 klo19.00 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

TOIMINTAKALENTERI 2019 KEVÄT
18. huhtikuuta 2019 - 22. huhtikuuta 2019: Pääsiäistreffit:
Sydänlampi, SOMERO, hinta: normaali aluemaksu +
ohjelmamaksu 5.00 €/yksikkö
30. huhtikuuta 2019 - 1. toukokuuta 2019: Vapputreffit:
Sydänlampi, SOMERO, hinta: normaali aluemaksu +
ohjelmamaksu 5.00 €/yksikkö
15. toukokuuta 2019: Yhdistyksen kevätkokous,
klo19.00, Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
24. toukokuuta 2019 - 26.toukokuuta 2019:
”petankki”-kisat, Sydänlampi, SOMERO,
hinta: normaali aluemaksut + ohjelmamaksu 5,00€/yksikkö
20.kesäkuuta 2019 - 23. kesäkuuta 2019: Juhannustreffit:
Sydänlampi, SOMERO, hinta: normaali aluemaksu +
ohjelmamaksu 10.00 €/yksikkö
ILMOITATHAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI LIITON JÄSENREKISTERIIN.
NÄIN YHDISTYS VOI HOITAA TARVITTAESSA TIEDOITUSTA REAALIAJASSA.

Sf-Caravan Keski-Uusimaa 40-vuotta
Lauantaina 24. päivänä marraskuuta vietettiin yhdistyksemme 40-vuotisjuhlia Järvenpäässä
Herman Fox Centerissä juhlavasti. Paikalla oli kuutisenkymmentä kutsuvierasta ja yhdistyksemme
jäsentä. Yhdistyksemme puh.joht. Juhani Virtanen toivotti juhlaväen tervetulleeksi.

Kuva: Heikki J.O. Leinonen

Kuva: Jani Uhlenius

Käytiin porukalla
Helsingissä
Helsingin Messukeskuksessa 18.-20.01.2019
järjestetyille matka- ja caravan messuille
teimme yhteismatkan linja-autolla. Matkalle
osallistui 48 henkeä

Liitto oli myöntänyt yhdistyksen anomuksesta ansiomerkkejä seuraaville
yhdistyksemme jäsenille vasemmalta oikealle Tapio Varjokunnas (kulta), Esko Haanpää (pronssi), Kari Köngäs(kulta), Anne Seiluri (pronssi),
Juhani Virtanen(hopea) ja Aki Pehkonen(kulta). Kuvasta puuttuu Erkki
Virtanen (kulta) sekä Raimo Björkstedt (hopea) Vasemmalla edessä
istumassa Järvenpään kaupungin tervehdyksen juhlaan tuonut kaupungin valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen.

■■Liiton onnittelut juhlaan toi
liittohallituksen jäsen Heikki
J.O. Leinonen ja Järvenpään
kaupungin onnittelut esitti valtuuston puheenjohtaja Eemeli
Peltonen.
Juhlapuheen pitäjäksi oli velvoitettu aiemmin yhdistyksen
puheenjohtajana
toiminut
Pentti Virtanen.
Puheiden jälkeen oli vuorossa
Elsan klassista kitaran soittoa.
Seuraavaksi voitiinkin ku-

kittaa paikalla olevat entiset
puheenjohtajat ja jakaa liiton
myöntämät ansiomitalit. Mitalisateen jälkeen tulikin vuoroon
yhdistyksemme alkuajan toiminnassa mukana olleen Jani
Uhleniuksen musisointia.
Ja sitten pääasiaan, nauttimaan juhlaillasta.
Vihon viimeiseksi, kun Vuosijuhla-Pikkujouluissa oltiin,
lauloimme Janin säestyksellä
joululauluja.
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Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!
Yhdistyksen virkistysalue
Sydänlampi sijaitsee Someron
kaupungin Pitkäjärvenkylässä.
Osoite: Huhdanmäentie
342, 31520 Pitkäjärvi. Alue
on avoinna 01. 04. – 31.10.
muina aikoina kausipaikan
lunastaneille tai sopimuksen
mukaan.
Alue on avoinna kaikille SFCaravan ry:n jäsenyhdistysten
jäsenille. Alueella on
isäntäpäivystys 15.05 alkaen
elokuun loppuun. Muina
aikoina toimitaan ohjeistusten
mukaisesti omatoimialueena.
Ellei alueella ole isäntiä tai
aluetoimikunnan jäseniä, voit
maksut suorittaa ohjeiden
mukaisesti pankkiin.

Koordinaatit, joilla pitäisi
päästä suoraan pihalle:
N 60° 43’ 3.233’’
E 17° 19’ 3.124’’

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

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA 2019-2020
Puheenjohtaja/Pehtoori
Pentti Virtanen
050 385 5115
pjv.virtanen(at)gmail.com

1560-0

Jäsen
Riitta Lindfors
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors(at)gmail.com
Jäsen
Marjatta Lindström
12045
050 321 9664
marjatta.lindstrom(at)elisanet.fi

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 tu-

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

Katso Sydänlammen hinnasto
2019 yhdistyksen nettisivuilta
www.sfckeskiuusimaa.fi

Nyt odotellaan
lammen
täyttymistä
Lammen ruoppaus ja hiekoitus on
valmis ja odottaa kesäkelejä sekä
vedenpinnan kohoamista. Keväällä
päästään uimaan hiekkarannalta.

Jäsen
Pekka Leinimaa
12045-0
050 337 4744
pekka.leinimaa(at)elisanet.fi
Jäsen
Kari Köngäs
0400 415 424
kari.kongas@live.com

39058-0

Yhdistyksen puheenjohtajalla
läsnäolo- ja puheoikeus
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Lämpöä maasta
Päärakennuksen vesi- ja lämmitysjärjestelmän remontti on
valmistunut. Kuvassa maalämmön
koneistoa.

TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

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

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
Petri Hartman 
114150
050 353 3202
Rantaharju 8 B 25, 02230 Espoo
petri.hartman@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 
21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Olavi Savolainen 
90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com
Markku Riihimäki
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi

52289

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

39016

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

43634

39016

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä 
21654
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450 Siivikkala
erja.ojanpera@suomi24.fi
Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
34085
0400 481 350
Karantie 150, 11120 Riihimäki
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet
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www. sfckristityt.net

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K

evät on jo kohta ovella, joten on aika
suunnata katseet tulevaan kauteen.
Talven aikana olemme suunnitelleet tulevan kauden ohjelmaa hallituksessa
ja monien jäsenten toivomuksesta pystymme julkaisemaan sen jo nyt kattavasti tässä
lehdessä. Toki joitain pikku muutoksia voi
vielä matkan aikana tulla mutta niistä sitten
nettisivuillamme lisää jos tarvetta.
Aloitamme kauden perinteisesti omatoimimatkalla Lapin tunturiin maaliskuun
loppupuolella. Tukikohtanamme toimii hyväksi todettu Kairosmaja Pyhätunturilla.
Jos et ole vielä koskaan ollut mukana, niin
tule rohkeasti mukaan nauttimaan tunturin
hienoista laduista ja rauhoittavista maisemista. Hiihtoa, nokipannu kaffeeta, saunaa
ja avantoa. Illalla kappelissa musiikkia ja
Jumalan sanaa. Heräsikö kiinnostus!?
Varsinainen kauden avaus sitten huhtikuun lopulla Päiväkummussa ja vuosikokous Toukokuun lopussa tällä kertaa
Isossa Kirjassa Keuruulla. Vuosikokous
on se paikka, missä suurimmat päätökset
yhdistyksen toiminnasta tehdään joten tule
mukaan kuuntelemaan ja vaikuttamaan.
Keskikesän rauhoitamme treffien osalta,
mutta syksy on taas sitten edellisvuosien
tapaan vilkas. Elokuussa hengelliset päivät
Kuturannassa ja kuutamotreffit Mertiörannassa. Syyskuussa syysretki(omatoimi),
mikä päättyy hengellisille päiville Lohenpyrstöön Raaheen. Kun sitten vielä tähän
lisätään kauden päättäjäiset Kiponniemessä
ja pikkujoulut Evankelistakodilla Vilppulassa niin kalenteri alkaa olemaan valmis.

Niin kuin
huomaat, niin
kalenteri noudattelee aikaisempien vuosien linjaa. Sitä
ei ole haluttu
lähteä muuttamaan, koska se
on vuosien aiPetri Hartman
kana hyväksi
todettu ja se
tällaisena palvelee mielestämme parhaiten
toimintaamme. Olemme todenneet, että
tällä määrällä treffejä pystymme viemään
ne suunnitellusti läpi ja tuottamaan toivottavasti aina järjestelyiltään moitteettoman
ja lämminhenkisen tapahtuman. Sellaisen
tapahtuman, mistä lähtiessä on hyvä mieli
ja kaipaa tulla uudestaan mukaan. Tehdään
ystävät yhdessä tämänkin kesän treffeistä
tällaisia!!!
Tapahtumakalenteriin on lisätty myös
muutamia muiden järjestämiä tapahtumia,
sekä eri seurakuntien kesäjuhlat. Toivottavasti löydät täältä jotain mikä kiinnostaa
ja tulet mukaan. Nähdään tapahtumissa!!!
Lähempänä tapahtumaa löydät nettisivuiltamme (www.sfckristityt.net) vielä
tarkemman sisällön tuleville treffeille.
Seuraa sivustoa säännöllisesti, niin tiedät
mitä yhdistyksessä tapahtuu….
Toivotan Sinulle lukijani mukavaa kevään odotusta ja siunausta matkallesi!
-Petri-

Omatoimi talviretki ajalla 25.3 – 31.3 Kairosmajalle Pyhätunturin
maisemissa hiihdellen ym. Yhteystiedot: Kappelitie 2, 98530
Pyhätunturi Puh: 0400 793 494 kairosmaja@sana.fi
LÄHDE MUKAAN ja kokoonnutaan ma 25.3 omaan
tahtiin Kairosmajalle.
MUISTA VARATA SÄHKÖ! Yhdistyksemme yhteyshenkilönä:
Jarmo Ojanperä 040 869 4109
je.ojanpera@gmail.com

Joulujuhlamme viettopaikka, Evankelista Vilppula.

Väkeä tuli
”kalustoa”
paikalle treffeihin.
IsoKirja Keuruu / Treffiväkeä hirsikirkossa.

Tapahtumakalenteri 2019 (Muutokset mahdollisia)
25.-31.03.

Talviretki, Pyhätunturi/
Kairosmaja/Omatoimi
26.-28.04.
Kaudenavajaiset, Päiväkumpu
24.-26.05.
Vuosikokous, Iso-Kirja Keuruu
15.-18.08.
hengelliset päivät, Kuturanta
23.-25.08.
Kuutamotreffit, Mertiöranta
08.-12.09.
Syysretki (Omatoimi)
13.-15.09.
Treffit, Lohenpyrstö
11.-13.10.
Kauden päättäjäiset,
Kiponniemi
29.11.-01.12. Pikkujoulut, Evankelistakoti

24.-28.07.
21.-26.09.

Muiden järjestämät

05.-07.07.
05.-07.07.
05.-07.07.
18.-21.07.
02.-04.08.

17.-19.05.
19.-23.06.
20.-23.06.
20.-23.06.

Karavaanarien hengelliset treffit,
Vuokatinranta
Juhannuskonferenssi,
Iso-Kirja, Keuruu
Karavaanareiden juhannus,
Mertiöranta
Karavaanareiden juhannus,
Hirvikoski

Olojuhlat, Naantali
Patikkaviikko, Oronmylly

Muita hengellisiä tapahtumia
14.-16.06.
20.-23.06.
28.-30.06.
28.-30.06.

16.-18.08.

Sanansuvipäivät, Vivamo,
Kansanraamattuseura
Kesäkonferenssi, Iso Kirja,
Keuruu
Evankeliumijuhla, Pori, SLEY
Suviseurat. Muhos,
Suomen rauhanyhdistys
Vapaakirkon kesäjuhlat, Kuopio
Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
Herättäjäjuhlat, Nivala
Opistoseurat, Iso-Kirja, Keuruu
Kesäkonferenssi, Turku,
Hengen uudistus kirkossa
Orpokotijuhlat, Saaren kirkko,
Parikkala
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry

Perinteistä makkaranpaistoa ja nokipannukahvit.

www. sfckristityt.net

Yhdessäoloa Pohjoisjärven rannalla.

Tervetuloa kesäkauden avajaisiin
Päiväkumpuun 26.-28.04.
Päiväkummuntie 47, 35300 Orivesi

”Katse eteenpäin…!

O

tsake on armeijan käyneille varsin tuttu komento! Aina se ei ollut niin mieluinen, vaan siihen
liittyi ikäviäkin seuraamuksia, kun käskyttäjän mielestä homma ei toiminut
riittävällä ripeydellä! Itsessään tuo ”käsky”, sisältää elämän viisauden erityisesti
silloin, kun unohdamme laulun tekijän
oivalluksen; ”Aika entinen ei koskaan
enää palaa….!”. Elämä on siis elettävä
katse suunnattuna eteenpäin.
Eteenpäin katsovat, myös kaikki joiden
tehtävänä on laatia erilaisia ennusteita
siitä, mihin suuntaan kehitys yhteiskunnan keskellä on menossa. Ehkäpä monille
tulee yllätyksenä se, että myös Jumalan
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sana, se kuuluisa Isokirja, kehottaa meitä kääntämään katseen eteenpäin! Jopa
niin kauas, että Psalmin kirjoittaja pyytelee: ”Herra, anna minun muistaa, että
elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään,
kuinka katoavainen minä olen!” Ajanhenkeen ei moinen anelu tunnu mitenkään sopivalta, vaan se tyrmätään välittömästi. Virren runoillut, ei sitä kuitenkaan unohda, vaan kysyy; ”Missä vietät,
ihmislapsi, kerran ikuisuutesi, jos ei ole
talletettu taivaan kirjaan nimesi?”
Se on myös meidän elämämme kaikkein tärkein kysymys sen vuoksi, että jokaisen täällä matkaa tekevän kohdalla,

se päivä on vielä edessä! Kaikista ”navigoista” huolimatta, joskus ajaudumme
tilanteisiin, joissa oikea suunta ja perille
pääsy on tarkistettava kartoista! Näin
teki myös Psalmin kirjoittaja pyytäen
Jumalalta: ”Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja
tunne ajatukseni. Ja katso; jos tieni on
vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle!” Mitäpä jos nyt pysähtyisit ja katsoisit eteenpäin, varmistaen
tiellesi oikean suunnan?
Esko Räsänen

SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

V

anha vuosi päätettiin syyskokouksella ja pikkujouluilla, joissa
juotiin joulukahvit ja kisattiin
kinkkubingossa – onnea bingon voittajille
vielä kerran. Syyskokouksessa valitsimme
puheenjohtajan kaudelle 2019-2020. Valinnan tuloksena jatkan toimessa, kiitos
luottamuksesta. Yhdistyksen hallitus jatkaa vanhalla kokoonpanollaan, lukuun
ottamatta Aistolan Tuulaa, joka jättäytyi
pois hallituksesta. Lämmin kiitos Tuulalle
monivuotisesta työstäsi yhdistyksessä.
Keväällä on sitten perinteinen Pilkkikisa
Hyvinkäätä vastaan. Kisa pidetään 3.3.2019
Sääksissä. Nyt onkin meidän vuoro hoitaa
järjestelyt, eiköhän saada taas kunnon kisat
aikaiseksi. Keväämmällä on Kevät-treffien
aika. Tapaamme 24-26.5.2019 Salakalliossa. Täällä pidämme myös sääntömääräisen kevätkokouksemme lauantaina 25.5.
Liittokokous sattuu harmillisesti samalle

viikonlopulle.
Muistuttaisin sähköpostiosoitteenne
päivittämisestä, jotta saamme tietoa kulkemaan lehtien ilmestymisen välillä myös
sitä kautta.
Edelleen peräänkuulutan uusia tekijöitä
yhdistyksen monenlaisiin tehtäviin. Apukäsiä kaivataan, jotta saamme yhdistystoimintamme pysymään aktiivisena, ottakaa
rohkeasti yhteyttä. Nyt onkin mietinnän
paikka mitä yhdistykseltä halutaan, ja mitä
ollaan valmiita yhteisen asian eteen tekemään. Paljon on erilaisia toiveita ja asioita, joita yhdistykseltä halutaan, mutta aika
vähäistä on jäsenistön piirissä halukkuus
osallistua tekemiseen. Kerhoillatkin päätettiin lopettaa osanottajien vähyyden vuoksi
- ei ole mielekästä järjestää aktiviteetteja,
jos ei niihin ole osallistujia. Jokaisella on
omat kiireensä ja jaksamisen kynnyksensä. Ikävää on, jos työmäärän kasvaessa raja

Pentti Suihkonen
ylittyy. Tällöin on vaarana menettää nekin
harvat vapaaehtoisesti yhdistyshommia
hoitavat tekijät, etenkin jos hommaa ei
voi kokea mielekkääksi siksi, ettei ketään
tunnu kiinnostavan. Toivottavasti kevät tuo
mukanaan paljon virtaa jäsenistöömme ja
uusia innokkaita tekijöitä nousee runsain
mitoin esille.
T: Pena

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja, ESMY:n
edustaja
Pentti Suihkonen
113943
045 871 6880
sfcaravan049@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus
Eeva Ahervuo
143562-1
045 231 0 610
e.ahervuo@gmail.com
Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo
101823-1
0500 472 362
volvis5@hotmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen
135031
johanna.pylvanen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen 24617
040 524 6030
erkki.rautiainen@sunpoint.net

Hallituksen jäsen, kalustovastaava
Mika Yliportimo
101823
050 651 46
mika.yliportimo@saalasti.fi
Hallituksen jäsen, tarvikemyynti
Ismo Ahervuo
143562
040 511 2606
i.ahervuo@kolumbus.fi

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

orkkala

SF-CARAVAN PORKKALA Ry

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
varastovastaava, Pr- ja
tiedotushenkilö, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö, ESMYedustaja, liittokokousedustaja
Kari Nurminen 		 30987-0
0500 459 648
Saarantie 3 b 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa 
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com
Hallituksen jäsen, sihteeri
Kirsi Varinen

63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Hallituksen jäsen, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö, ESMYedustaja, liittokokousedustaja
Anneli Nurminen		 30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies
Johnny Suominen	 120548-0
050 311 1238
Kuusikkotie 52 C 01380 Vantaa
johnny.suominen@tikkurila
Hallituksen jäsen
Marjut Johansson
145157-0
040 757 8899
Kylänraitti 51 02400 Kirkkonummi
marjutjohansson@hotmail.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

U

usi vuosi tuo mukanaan haasteita, jotka koskevat meidänkin
yhdistystämme. Henkilösuojaa
tiukennettiin jo viime vuoden puolella,
salassapitosäännöksiä vuoden alusta ja uusimpana tulorekisteri. Kaikki yhdistyksen
maksamat palkat, palkkiot, matka- ym korvaukset pitää ilmoittaa verottajalle sähköisellä ilmoituksella viiden päivän kuluessa
maksusuorituksesta. Tässä tuli yhdistysten
rahastonhoitajille lisää työtä ja velvollisuuksia. No, näillä mennään eteenpäin.
Mediassa on jo pitkään puhuttu ilmastonmuutoksen aiheuttamista peloista. Siksi
Suomessakin vahvasti suositellaan sähköauton tai ainakin puolisellaisen hankintaa.
Bensiini- ja varsinkin diesel-autojen käyttäjiä syyllistetään jo nyt ympäristömme
saastuttajiksi. Karavaanareille, ainakin
osalle, sähköautojen kohdalla on muutama
ongelma; no, kallis hinta tietenkin, mutta
lisäksi latauspisteiden puuttuminen kattavasti koko Suomen alueella. Ja yksi tärkeä
ongelma on se, että läheskään kaikkiin
nykyisiin sähköautoihin ei saa asentaa vetokoukkua. Jotta sen saisi ja voisi asentaa,
edellyttää se useimmiten monimutkaisten
sähköasennusten uusimisen sekä auton vetokyvyn varmistamisen maahantuojalta tai
valmistajalta. Eli kannattaa ottaa etukäteen
asioista selvää, ettei vaunu vahingossa jää
kotipihaan. Itse ajan vuoden 2001 bensasyöpöllä, enkä aio sitä vielä vaihtaa.
Myöskin tämän Kuutoset+ lehden tule-

Kari Nurminen
vaisuus on vaakalaudalla. Uusi toimitussihteeri on ollut hakusessa jonkin aikaa. Tätä
lukiessasi tiedämme jo jatkuuko lehden
teko vai ei. Jos ei jatku, joudumme kustannussyistäkin tiedoituksissamme tukeutumaan jatkossa sähköpostitiedottamiseen.
Toive olisikin, että mahdollisimman moni
jäsenemme ilmoittaisi sähköpostiosoitteensa yhdistyksemme sihteerille. Myös
Kirkkonummen Sanomat tullee ainakin
vuosikokouskutsun osalta huomioitavaksi.
Ylläolevan johdosta hallitus on jo nyt
päättänyt vuosikokouksen 2019 paikan ja
ajankohdan. Siitä kutsu toisaalla näillä sivuilla. Laita jo nyt päivämäärä kalenteriisi.
Kaikesta huolimatta hallitus jatkaa työtään toimintasuunnitelman mukaisesti.
Hyvää alkanutta vuotta
Kari Nurminen, puheenjohtaja

Jäsenkirjuri
Kari Kontoniemi 	 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja
Simo Ahonen
	 41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13 02400
Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
34

Talviset betonisienet.

Yhdistyksemme
vuosikokous
pidettiin Kirkkonummella Seurakuntakeskuksessa 7.11.2018 vanhan kaavan mukaisesti. Kahvitarjoilun jälkeen puheenjohtaja Kari Nurminen avasi kokouksen
toivottaen paikalle saapuneet jäsenet tervetulleiksi. Paikalla oli päätöksiä tekemässä 13 äänioikeutettua jäsentä.
Vuoden 2017 tilit ja toimintakertomus
käytiin läpi ja hyväksyttiin keskusteluitta. Samoin vastuuvapaudet myönnettiin
vastuuhenkilöille.
Henkilövalinnoissa ei yhtä lisäystä lukuunottamatta tapahtunut muutoksia; Kari
Nurminen jatkaa puheenjohtajana, hallituksesta erovuoroiset valittiin jatkamaan
ja hallitukseen valittiin uutena jäsenenä
Marjut Johansson.
Näin hallituksen vahvuus on 1+5 alkaneelle vuodelle. Edelleen kaivataan jäsenistöltä ehdotuksia retkien, tapaamisten ym
tiimoilta. Ottakaa yhteyttä hallitukseen!

Hallitus 2019

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Porkkala ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 19.00 alkaen
Kirkkonummen Seurakuntatalolla (sali 4)
Seurakunnantie 1, 02400 Kirkkonummi
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4 §:n mukaiset asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 18.45 alkaen
Tervetuloa
Hallitus
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Knaus SPORT
Silver Selection
kampanjavarusteilla!
Hinta alk.

20.900€

sisältäen
todella kattavat
kampanjavarusteet!

Säästä

jopa

7.364€

Pohjaratkaisut: 15
Makuupaikat: 4-7

Weinsberg
Edition [Scandic] vain pohjoismaissa!
Hinta alk.

59.400€
Säästä

jopa

€

12.000

sisältäen
upeat [Scandic]kampanjavarusteet!
Pohjaratkaisut: 8
Makuupaikat: 2-6

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
ANDRE PAISO
020 728 9229
andre.paiso@procaravan.fi
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TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi

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

SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

STYRELSE 2019
HALLITUS 2019

Tervehdys Riihimäen
seudun karavaanarit

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

J

oulun pyhät on saatu vietettyä rauhallisin menoin ja possuparkakin on
syöty, tosin parit liikakilot jäivät taas
muistoksi herkkuja notkuvista pöydistä.
Taas muistaa, että liikkua pitää niin omin
voimin kuin matkailuajoneuvonkin kanssa.
Mutta palataanpa hieman ajassa taaksepäin, nimittäin yhdistyksen syyskokoukseen, joka pidettiin Lempivaarassa Riihimäellä 14.11.2018. Paikalla oli taas runsaasti
jäseniä ja päätöksiäkin tehtiin kahvinjuonnin ja seurustelun lomassa. Kokouksessa
päästiin vaaliuurnalle koska Kaija ilmoitti jo
aiemmin muuttavansa paikkakunnalta. Minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi
vuosille 2019-2020. Vastakkain ehdokkaina
oli runsas kokemus ja minä nuorempana
karavaanarina. Hallitukseenkin saatiin uusia kasvoja, tervetuloa iloiseen joukkoomme
Eija S, Hannu ja Marko. Iso kiitos kuuluu
erovuoroisille hallituksen jäsenille Eija L ja
alueen sähkövastaavana edelleen jatkavalle Antille. Olli ja Tuula saivat valtakirjan
jatkaa hallituksessa.
Iso kiitos Kaijalle näistä mukavista vuosista, joita yhdessä saatiin viettää niin Lallun
lukuisissa tapahtumissa kuin hallitustyöskentelyssäkin. Kaijalle tulee soiteltua aika
usein, lähinnä neuvoa kysellen mitä milloinkin pitää tehdä. Aika näyttää milloin
Kaija lyö vaunun koukkuun ja karauttaa
Lallulle meitä morjestamaan. Tervetuloa.
Pikkujoulut vietettiin perinteisesti Lallulla, riemis oli täynnä herkkuja ja iloista
juhlakansaa, seinät vaan meinasivat revetä
liitoksistaan. Vuoden aikana ansioituneita
jäseniä palkittiin ja tontut jakoivat lahjoja.
Iso kiitos mukana olijoille ja varsinkin järjestelyissä mukana olleille.
Palataanpa ajassa reilusti taaksepäin,
tarkemmin vuoteen 1977 jolloin allekirjoittanut näki päivänvalon Forssassa.
Niihin aikoihin isäni oli juuri perustetun
SF-Caravan Forssan seudun tiettävästi ensimmäinen puheenjohtaja, eli voinen sanoa
että olen pitkän linjan karavaanari vaikka
jäsenenä yhdistyksessä olen ollut vasta vajaa 5 vuotta. Kiertokulku on siis suvussa
kulkenut eteenpäin, seuraavan sukupolven
varttuessa kovaa tahtia.
Ettei ihan menisi ensimmäinen lehtijuttuni vetistelyksi, palataan nykyaikaan ja
tulevaisuuteen. Lallulla oli 12.1 keskuste-

Timo Sulin
lutilaisuus jossa oli ajatustenvaihtoa muun
muassa alueen parantamiseksi. Hallituksessa otetaan asiat huomioon päätöksiä
tehtäessä, joten palaute on ensiarvoisen
tärkeää. edelleen palautetta voi antaa netin palautelomakkeen kautta sfc-riihimaki.
net tai kirjallisessa muodossa riemikseltä
löytyvään postilaatikkoon. Netistä löytyy
niin yhdistyksen kuin Lallunkin ajankohtaiset asiat, käykääpä lukemassa kaikki sivut
tarkasti.
Tulevista tapahtumista mainittakoon talvirieha 16.3 jossa mukavaa yhdessäoloa ja
pientä leikkimielistä kisailua hiihtoineen
ja pilkkikisoineen. Tarjolla hernekeittoa
ja illalla saunan ja avannon jälkeen grillimakkaraa. Jokelan VPK tulee paikalle
järjestämään alkusammutuskoulutusta.
Lauantaina 13.4 on sääntömääräinen kevätkokous, kahvitarjoilun kera tietenkin.
Muita tulevaisuuden tapahtumia on talkoiden lisäksi turvallisuuspäivät sekä lapsille omaa ohjelmaa. Turvallisuuspäivänä
tarkastellaan turvavälejä ja katsastuksia,
yhteistyökumppanimme PR-Caravanin
poppoo tulee tarkastamaan sammuttimia
ja kaasulaitteita, kosteusmittarikin heillä on
varmasti mukana. Alueen vuokran ehtona
on että ajoneuvot ovat liikennekelpoisia, eli
katsastettuja ja vakuutettuja. Vakuutuslaissa on usein ehtona katsastus, sammuttimet
ja tarkastukset.
Kaikki Lallulla olevat tapahtumat ovat
avoimia Riihimäen seudun jäsenille perheineen, tervetuloa tutustumaan Lalluun ja
lallulaisiin rohkeasti. Tapahtumien aikaan
puomi on auki, eli autolla pääsee perille
asti. Tarkemmat tiedot ja ajankohdat löytyy
nettisivuilta, reipas nettivastaava päivittää
sivuja tarpeen mukaan.
Mukavaa ja lumitöiden täyttämää talvea
toivottaa
Timo Sulin 149527-0

Varapuheenjohtaja,
Hämyjen edustaja
Hannu Auvinen
040 725 5843
hannu.auvinen@rtv.fi

066111-0

Rahastonhoitaja
Eija Siivonen
050 366 2783
eijasiivonen@gmail.com

003272-1

Sihteeri, Jäsenkirjuri,
Lallutoimikunnan pj,
matkailuasiahenkilö
Tuula Törhönen
029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com
Nettisivujen ylläpitäjä, alueen
sähkövastaava, Hämyjen edustaja
Markku Koski
077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Marko Winberg
040 047 1974
vw_74_@hotmail.com

128481-0

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
0400 451 468
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä
082557-0
040 040 8839
ollisiiria@netti.fi
Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
suomirai@gmail.com
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Kapulan vaihto syyskokouksessa.

38

Syyskokouksessa kahvi maistui.

Syystalkoot Lallulla.

Lallujärvi.

Riemis talviasussaan.

Mittatilauslämpömatto autoon ja vaunuun.
• Paksuus 0,3 mm
• Tunteeton vaurioille
• Sopii kaikkiin asuntovaunuihin ja -autoihin
• Helppo asentaa

Sauna odottaa kylpijöitä.

ECOFLEX-LATTIALÄMPO MITOITUKSESI
MUKAAN. Ecoflex on uuden sukupolven
lämpömatto asuntovaunuihin ja -autoihin.
Maton leveydet ovat 43, 53 ja 69 cm.
Pituudet voi mitata sentin tarkkuudella.

Tilaukset:

puh. 0400 237 326 tai
www.monitampere.fi

TUNTEETON VAURIOILLE.
HELPPO ASENTAA. Ecoflex asennetaan
suoraan lattialle ja kiinnitetään teipillä joka
reunasta. Päälle voidaan laittaa käytävämatto tai vastaava. Lopuksi lämpömatosta
lähtevä johto kytketään muuntajaan, joka
käyttää verkkovirtaa (230 V). Voit liittää
yhteen muuntajaan monta lämpömattoa.

Lehmustanhua 5, 33480 Ylöjärvi • www.monitampere.fi
puh. 0400 237 326

Myös iltaisin ja viikonloppuisin • Toimitusaika 2–7 pv • Palautusaika 8 pv • Toimitus postiennakolla • Hintoihin lisätään postikulut.
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God fortsättning på år 2019

F

örst ett stort tack till medlemmar ,
kommittéer och styrelsen för ett riktigt fint sammarbete under fjol året.
Önskar att det här året fortsätter i samma
stil. Det är nu vårt 48:e år, och vi fortsätter
vår verksamhet ungefär som tidigare med
våra sammankomster runtom i bygderna.
Vi har tillsvidare haft en vinter med snö
och slask men det hindrar inte caravanare
att röra på sig med sina bilar och vagnar,
så skall det också vara.
På Åbo mässan i början på januari som
öppnades av finansminister Petteri Orpo,
där undertecknad fick utmärkelsen som
årets caravanare, träffade jag många av
våra medlemmar och också många andra
bekanta. Vi hade ändrat på SF-Caravans
arbete på mässan, så att vi hade en halv

timmes informations tillfällen om olika
ämnen som har med caravanarnas säkerhet att göra och det visade sig att människorna var intresserade . Där hade vi också
information om sommarens internationella
träffar som verkligen drog folk till sig, så vi
kan vänta oss många finländska caravanare
på Nordisk Caravan träffen i sommar som
ordnas i Lillehammer, Norge under tiden
8 – 14.7.2019. Anmälningar börjar de ta
emot i månadsskiftet januari -februari.
FICC Rallyt arrangeras i år den 26.7-4.8.
i Frankrike, Chateaubriant, söder om Paris. Mera information om träffen ger jag
i nästa tidning.
Vi har då igen vårmötes träff i Påminne,
Pojo. Se skild kallelse.
I Vad beträffar märkeskörningen så är

Olof Bussman
vi nu ännu mera överlägsna än tidigare.
Deltagarprocent är över 95 %. Också i år
ordnas det tillfällen där vi har möjlighet
att öva körning med bil och husvagn, med
möjlighet att köra något märke.
God fortsättning på vintern.
Hälsningar
Olof

Fastställda träffar år 2019 (Vissa frågetecken finns det på vissa träffar, som uppdateras i nästa tidning)
Vinterträff
1. – 3.3.
Kasnäs
Vårmötesträff (Påsken) 18. – 21.4.
Påminne
Vårmöte
20.4.
Körövning
18. – 19.5.
Horsbäck,
		besiktningskontoret
Försommarträff
14. – 16.6.
Björkudden, Ingå
Forneldsträff
23. – 25.8.
Lagmans
Höstmötesträff
18. – 20.10. Påminne ?
Höstmöte
19. 10.

Halloween
1. – 3.11.
		
Julfest
30.11.
		

Hagalund, Karis;
Grundsjö ?
utreds olika
alternativ och platser

Värdar finns redan fastställda för träffarna och vill redan nu
meddela, att det kan vara bra att kontakta styrelsen i förväg
före träffen ifall det kommer familjer med barn, så att värdarna
kan fixa program för dem.

STYRELSE 2019 | HALLITUS 2019
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
Hietaniemi
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

Margareta
102124

Sekreterare / Sihteeri
Yvonne Grönholm
61520-1
040 751 4920
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com
Stina Amnell
111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com
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Ray Björklund
044 016 0016
Matsgatan 25, 10300 Karis
ray.bjorklund@gmail.com

111487

Sari Karaus
139594-1
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com
Jorma Laiho
21845-0
040 052 0440
Kullbackavägen15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi
Ronny Råberg
152545-0
050 566 6345
Solhedsvägen 50, 10360 Svartå
ronny.raberg@kolumbus.fi
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
10520
0400 486 311
Västerlänken 12 B d 1,
02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

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

102124

Trafikkommitté/
Märkeskörning/Caramba
Karl-Olof Grönholm
0400 199 047
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

61520

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

46545

Träffnytt
■■Fjolåret är undanstökat och året avslutades med julfesten den 1 december på
Hembygdsgården i Ingå.
Traditionsenlig julmat serverades till
ett ca 60-tal glada julfestfirande och maten smälte bra med ringlekar och så utdelades det ut märken till alla duktiga körare under året.
Julgubben med sin julgumma hör ju
till traditionerna och denna gång gjorde dom entré på cykel och så klart delade
ut julklappar åt alla snälla barn. Lotteriet
ordnades och så dansades det flitigt med
Berndt Pihlströms musik och kvällen
förlöpte snabbt undan med ett glatt och
förnöjsamt gäng.
Enligt tradition premierades årets Märkeskörare med sina vederbörande märken. De som inte var på plats erhåller sina
märken vid senare lämplig tidpunkt. Ralf
”Frippe” Friberg delade ut märkena tillsammans med Vonne Grönholm.
Märkeskörningarnas resultat:
BIL OCH VAGN:
Silver: Ronny Råberg
Mästarmärke: Stig Stenström
Stormästarmärke: Kari Tampio
Stormästare fortsättning: Ray Björklund, Ralf Hietaniemi, Eero Mustonen
HUSBIL:
Brons: Ronny Råberg
Silver: Anne-Maj Grönberg
Mästarmärke: Ray Björklund
Stormästare fortsättning: Ralf Hietaniemi, Eero Mustonen, Kari Tampio

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till
ordinarie vårmöte lördagen den 20 april 2019 kl. 16
som äger rum på Påminne skidcenter i Åminnefors
adress: Brunkom strandvägen 1, 10410 Åminnefors.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och
Årets caravanare 2018 utses.
Festkommittén bjuder på kaffe och tilltugg och
så har vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!
VÄL MÖTT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Kom ihåg att ta med era medlemskort. Medlemskortens
granskning börjar en halv timme före mötet, kl. 15.30.
SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen

Julfest 2018.

Halloween träffen
hölls i år på
Malmåsa i Tenala
för andra gången.
■■Träffen samlade 17 ekipage och vädret var helt på vår
sida. Lördagen var en utedag
på sportplanen med 3-kamp
och det var jättespännande
ända in till det sista. Efter
den fina och spännande kampen bjöds på kaffe och halloweenkaka. Denna fina lördag
avslutades med lite dans och
så klart klädutstyrsel, det hör
ju Halloween till! Det var en
fin och rolig helg på alla vis
och värdarna tackar alla närvarande,
Magga och Ralfen / Gunnel
och Guyen
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Halloween på Malmåsa

■■Träfflistan för året finns bifogad och
uppdateras till nästa tidning och så kallas
ju medlemmarna till vårmöte, som hålls
på Påminne, lördagen den 20 april. Kom
ihåg att ha med era caravan medlemskort.
Korten granskas halv timme för mötet, så
kom i god tid.
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Alla nya medlemmar hälsas så klart
hjärtligt välkomna till föreningen och hoppas att ni kommer med i vår gemenskap.
Nästa tidning utkommer i slutet av april, lämpligt inför sommarsäsongen och
finns då mera information om sommarens träffverksamhet.

Ifall ni märker att det förekommer felaktiga uppgifter i tidningen, så skulle det
vara bra att ni kontaktar mej i första hand,
så att det blir rättat, ha det så gott allihopa.
Anne

Adria – minne sinä
matkustaisit?

TWIN

ALPINA

CORAL
Kuvien tuotteet saattavat sisältää erikoisvarusteita.

Adria – aina parhaat maisemat!

360°-KUVAT KAIKISTA MALLISTOISTA
ADRIA.FI

Adria-jälleenmyyjät
Jyväskylä
Jyväs-Caravan Oy
0400 214400
www.jyvascaravan.fi
Kokkola*
Kokkolan Vaunupalvelu
040 5158159
www.vaunupalvelu.fi
Kotka
J. Rinta-Jouppi Oy
040 7120491
www.rinta-jouppi.fi
Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy 017 368 3000
www.rintajouppi.fi
Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy 020 788 1310
www.rintajouppi.fi
Lappeenranta
J. Rinta-Jouppi Oy 020 788 1352
www.rintajouppi.fi
Rovaniemi Caravankeskus Reatalo 045 128 1128
www.reatalo.net
Seinäjoki
J. Rinta-Jouppi Oy (06) 420 1800
www.rintajouppi.fi
Tampere
Caravan Erälaukko Oy 020 755 9960
www.eralaukko.fi
Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
Vantaa
Helsinki Caravan (09) 2766 560
www.helsinkicaravan.fi
Vantaa
J. Rinta-Jouppi Oy (09) 2525 7500
www.rintajouppi.fi
*vain Adria -vaunut
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Vuoden 2019 uutuudet
nyt myymälässämme!
Katso www.helsinkicaravan.fi ja tule käymään.

Tervetuloa tutustumaan myös
täysin uusittuun tarvikemyymäläämme!
Osta netistä, nouda myymälästämme.
• Yli 9000 tuotteen valikoima!
• Maksat tilauksesi
noudon yhteydessä.
• Ei rahtimaksuja tilatuista
tuotteista.
www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Pekka Sivonen
050 545 2950

Joni Peltonen
050 330 0470

Atso Muuronen
0500 450 735

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

