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Räätälöityä talvikuosia

Kesävaatteissa talvikelit antavat kylmää kyytiä. Voi jopa paleltua. Niin se on matkailuvaunussakin.
On kevyempiä kesäkuoseja ja on Pohjolan paukkuviin pakkasiin suunniteltua talvilaatua kuten
Kabe. Kabessa ei tule vilu puseroon eikä varpaat palele.
Tule nyt hyvän sään aikana tutustumaan Kaben talvikuosiin. Asiantuntijaliikkeissämme räätälöidään Sinulle toiveisiisi sopiva ja tarpeesi täyttävä asumis- ja vetomukavuus.
Tervetuloa!

www.kabe.se/fi

Imperial

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

Hacienda

09-2766560
www.helsinkicaravan.fi
010 8324500 www.best-caravan.fi
(05) 311 9077 www.kouvolanvaunu.com

Royal

• Salo
• Turku
• Tuusula

Classic

Ametist

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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Sun Living -uutuudet
Adrian tehtaalta

Hinnat alkaen 47.980€

Adria Adora muuttaa näkymäsi

J.Rinta-Joupin
rahoitustarjous uuteen
matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

1, 6 %
Ei mitään muita kuluja.

Varastossamme suurvalikoima uusia
Sun Living- ja Adria-matkailuautoja heti toimitukseen
Meille käyvät vaihdossa myös henkilöja pakettiautot – tarjoa rohkeasti

Ostamme jatkuvasti matkailuajoneuvoja – tarjoa!

Suurvalikoima käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja
*) 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€, tod.vuosikorko 1,6%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

SEINÄJOKI
JOUPPILANTIE 18, 06-420 1800
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LAHTI

LAPPEENRANTA

TUPALANKATU 7, 0207 881 310

LENTOKENTÄNTIE 5, 0207 881 340

VANTAA
KISTOLANTIE 3, 09-2525 7500

Tutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi
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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 1/2015
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. 0405274428, riitta.lempiainen@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA:
Heikki Kulju, Pasi Penttilä
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Marlene Holmström, Mats Welander
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Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen
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Taitto: Tiina Lemmola, puh. 040 4173010, 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.kolumbus.fi/sfcaravan.hyvinkaa/sfc-kuutoset.htm
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 45. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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www.hyvinkaacaravan.net
Meillä osataan ,
meillä palvellaan!
Lämpimästi
tervetuloa meille!
Avoinna arkisin klo 10-17, iltaisin ja la sop. mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

Puheenjohtajan palsta

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

Heikki Kulju

U

usi vuosi 2015 on sitten
alkanut. Toivotaan, että
tämä vuosi olisi parempi ja toisi jotain uutta tullessaan.
Syyskokous on pidetty ja minut
valittu yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.
Kiitän edellistä puheenjohtajaa Harri Kuusistoa ja toivotan
hänelle hyviä karavaanireissuja.
Kuka sitten olen, olen Heikki

Kulju kotoisin Vaasasta ja lähdin työn perään Helsinkiin, jossa
tutustuin vaimooni, joka on kotoisin Jokioisilta.
Tulin hänen kanssaan tänne Forssan seudulle 70-luvun
alussa. Nykyisin asun Jokioisilla
omakotitalossa.
Karavaanareiksi liityimme
vuonna 1985 eli tänä vuonna
tulee 30v kun ollaan oltu jäseniä. Majamäkeen tulimme
ensikertaa 2002 ja olemme katuneet sitä, miksi emme tulleet
aikaisemmin.
Olen ollut yhdistyksen varapuheenjohtajana 3 vuotta ja
Majamäkitoimikunnan vetäjänä sekä ollut vetäjänä tuvan
remontissa.
Tässä pähkinänkuoressa on
vähän tietoja minusta. Moni
yhdistyksemme jäsen ei ole käynyt Majamäessä, kannattaa tulla
tutustumaan.
Meitä on siellä pieni ydinjouk-

ko (joita jotkut kutsuvat patriooteiksi), jotka yrittävät tehdä
ja kunnostaa paikkoja, ja saada
aluetta vieläkin viihtyisämmäksi.
Mielellämme
ottaisimme
joukkoomme uusia karavaanareita, onhan Forssan seudun
jäsenmäärä 565 jäsentä.
Viimevuonna jäsenmäärämme lisääntyi 18 jäsenellä. Toivon,
että kuluvana vuonna me karavaanarit liikkuisimme eri yhdistysten alueilla ja tutustuisimme
kanssaihmisiin.
HÄMYT esimerkiksi järjestävät hämyrallin, joka käsittää
sen, että leiriydymme 7:ssä hämyalueen leirintäalueella kuluvan vuoden aikana. Lisätietoja
saa Majamäestä.
Toivotan kaikille karavaanareille hyvää ja antoisaa kevättä.
Heikki

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

MAJAMÄKI HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN
ALUEMAKSU SF-C JÄSEN
Kesä - elokuu, sis.saunan ja valosähkön
Muulloin, sis.saunan pe-la

Rahastonhoitaja
Pirkko Kulju
0400 933 255
Neulaskuja 5, 31600 Jokioinen
pirkkokulju@gmail.com

SAUNAMAKSUT
Aikuinen yli 12 v.
(auto-/vaunukunnan vieras)
Perhesauna 1 h,
1-2 aikuista ja lapset

Sihteeri, jäsenkirjuri
Markku Roito
040 567 6980
Asuntokuja 4 C 2, 33880 Lempäälä
markku.roito@elisanet.fi

SÄHKÖMAKSUT
mittarilla
Pienin maksu

MUUT TOIMIHENKILÖT:

Hämyedustajat
Heikki Kulju, Pekka Lehtonen
Lehtiyhteistyöhenkilöt
Heikki Kulju, Pasi Penttilä
Majamäkitoimikunta
Esa Hartikainen, Arja Salminen,
Pekka Lehtonen, Jouni Mustonen,
Markku Roito
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SÄHKÖMAKSUT
ilman mittaria:
Valosähkö
Lämmityssähkö

3€
15 €
0,25 €/kWh
2€

6 €/vrk
12 €/vrk

14 €/vrk
12 €/vrk
Ilmastointilaite
Autonlämmitys
tai muu käyttö

6 €/vrk
6 €/krt

KAASU
Teräspullo 11 kg kierreventtiili

22 €/plo

VARASTOINTIMAKSU
Kesä - elokuu
Muulloin

28 €/kk
24 €/kk

KAUSIPAIKAT
6 kk ja 12 kk sekä kesällä 1 kk

Tarkemmat tiedot kotisivulla: www.sfcforssa.com

Pikkujoulu

Y

hdistyksen pikkujoulua
vietettiin marraskuun lopulla Majamäen tuvalla.
Tupa ja kuusi olivat koristeltuina. Paikalla oli väkeä tuvan täydeltä. Pirkko ja Heikki järjestäjinä toivottivat kaikki tervetulleiksi ja kohotimme glögit juhlan
kunniaksi. Yhdessä lauloimme
tuttuja joululauluja.
Aikaisemmiltakin vuosilta

tuttu ja turvallinen pitopalvelu
hoiti joulupöydän herkut nautittavaksemme.
Mirka ja Pirkko järjestivät
monenlaisia hauskoja tehtäviä
ja kilpailuja. Illalla poikkesi yllättäen myös joulupukki. Koska
keli ei ollut vielä talvinen, niin
reki ei luistanut. Pukki kertoi
tulleensa retkeilyautolla, joka
olikin erittäin sopiva kulkuneu-

Jouluherkut.

Karavaanareiden kaveri.

...kuin lapsi leikkimään.
vo karavaanareiden tilaisuuteen.
Kiitimme pukkia lahjoista ja toivotimme hänelle onnea vaativissa tehtävissä.
Ilta jatkui rauhallisesti yhdes-

säolon merkeissä. Kiitos järjestelyistä!
Tonttu Valopää

Seniorit, Santa
Claus ja Clas.

SF-Caravan Forssan Seutu ry:n
sääntömääräinen

kevätkokous
pidetään sunnuntaina 24.5.2015 klo 13.00
Majamäessä, Haapasillantie 64, Tammela.

Käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät kevätkokousasiat sekä muut hallituksen ja yhdistyksen
jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset on toimitettava hallitukselle vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
HALLITUS
5

TULEVIA TAPAHTUMIA
30.4. - 03.05.

Roudansulattajaiset Majamäessä

15. – 17.05.

Cabby – kerhon kokoontuminen Majamäessä

23.05.

Alueen siivouspäivä Majamäessä

24.05.

klo 13.00 Yhdistyksen kevätkokous Majamäessä

07. – 09.08.

Kaivojuhlat Majamäessä

25. - 27.09.

Valojuhlat Majamäessä

29.10.

klo 18.00 Yhdistyksen syyskokous Scandic hotellissa

Seuraa kotisivujamme www.sfcforssa.com / tapahtumat
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VARASTOINTIPALVELUT
C

M

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

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jaakko Häti
Roope Häti

040 738 4316
040 845 6178

www.hati.ﬁ

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m², ovien koko n. 6 x 6 m.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf
Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

Morjesta !

JOHTOKUNTA 2014
STYRELSE 2014
Puheenjohtaja, Ordförande
Mats Welander
102096-0
0400 947 005
Vuorikatu 13, 10900 Hanko
Berggatan 13, 10900 Hangö
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
Varajäsen
Lea Gustafsson
18083
0400 488 869
Ahtaajankatu 4, 10900 Hanko
Stuvaregatan 4, 10900 Hangö
Johtokunnan ulkopuolella
Utanför styrelsen
Matkailuasiamies
Reseombudsman
Göran Holmström
4576
0440 802 058
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv.5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com
Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503
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Mats Welander

H

yvää talvea kaikille,
tosin ei ole talvesta
täällä Hangossa ainakaan saanut paljon nauttia, nurmikot vihertävät ja
meri on yhä jäätön. Lunta
on jonakin päivänä satanut,
seuraavana päivänä sen on jo
sade sulattanut. Eiköhän kelit
tässä vielä kuitenkin muutu
helmikuun aikana, muuten ei
kevään tulosta osaa nauttia,
saatikka kesämatkoja suunnitella. Hiljaista on tähän vuoden aikaan ja monet odottavat jo kevättä ja lähtöä taas

T

revlig vinter åt Er alla, fast vi har inte, i
alla fall här i Hangö,
fått njuta så mycket av vintern, gräsmattorna är gröna och havet är ännu isfritt.
Några dagar har vi nog fått
snö, följande dag har regnet
smällt det. Men nog kommer
det väl dock att ändra under
februari, annars kan man inte
glädjas av vårens ankomst, för
att inte tala om planering av
sommarresor. Det är tyst den
här tiden på året och många
väntar redan på våren och att
åter kunna starta ut på vägen.
Vi besökte igen, en bussfull
med medlemmar, Rese/ Caravan-mässan. Nog fanns det

tien päälle.
Kävimme taas, linja-autollinen jäseniä, Matka / Caravanmessuilla. Olihan siellä nähtävää, mutta monien mielestä
ja ehkä omastakin mielestäni
tapahtuma oli jotenkin kutistunut. Tästä taidetaan syyttää
lamaa. Toisaalta eri maista ja
kaupungeista, myös Suomen
kohteista, löytää ihan hyvin
seikkaperäistä tietoa netistä, joten ovatko matkailua
edistävät tahot turhautuneet
eivätkä enää viitsi tulla kertomaan henkilökohtaisesti
kohteistaan.
Caravan-näyttelyn osalta
voimme vain toivoa että syyskuussa Lahdessa on myös jotain näytettävää ja uutta myytävää. Tuntuu vähän turhalta
käydä niin Turun Caravan
showssa että Helsingin Caravan näyttelyssä ”Outlet”-

osastoilla. Karavaanareina
käymme kuitenkin kaikissa
näyttelyissä, vaikka emme
aina ostotarkoituksessa. Se
vain kuuluu asiaan ja Turkuun ja Lahteen mennään
jo pelkästään treffien vuoksi.
Onko autotallissasi/vintillä turhaa ”karavaanikamaa”?
Varmaan on eri autojen ja
vaunujen vaihdoissa tullut
tarpeettomaksi käyneitä tavaroita, jotka eivät käy tähän merkkiin tai eivät sovi
uuteen ”lookiin” ja haluaisit
päästä niistä eroon. Soita yhdistyksemme numeroon niin
laitamme ilmoituksen lehden
sivuille ns
”tavaratorille”, ehkä joku innostuu ostamaan, ottaa yhteyttä sinuun
ja saat tavarasi kiertoon.

att se på, men många tycker
och kanske även jag att evenemanget hade krympt på något
sätt. Här skyller man väl på
lågkonjunkturen. Å andra
sidan, finner man för olika
länder och städer, även finländska mål, alldeles bra utförlig information på nätet, så
har de inom turistfrämjandet
blivit frustrerade och kommer inte mera personligen för
att berätta om sina resemål.
Beträffande Caravan-utställningen kan vi bara hoppas på att i september i Lahtis
kommer det att finnas något
att se på och nytt att köpa. Det
känns litet onödigt att besöka
både Åbo Caravan show och

Helsingfors Caravan-utställning och deras ”Outlet” -avdelningar. Som karavanare
besöker vi ändå alla utställningar, fast inte alltid med
köp i syftet. Det bara hör till
saken och till Åbo och Lahtis
far man ju redan enbart för
träffarnas skull.
Har du i ditt garage/på vinden onödiga ”karavanprylar”?
Säkert har det blivit vid olika
bil- och vagnbyten överflödiga saker, som inte passar med
detta märke eller matchar
med den nya ”looken”, och
du vill bli av med det. Ring
föreningens nummer, så gör
vi en annons på tidningens
sidor s.k. ”pryltorget”, kanske någon blir intresserad att
köpa, tar kontakt med dig och
du får dina varor i omlopp.

Tervetuloa uudet jäsenet!
001465-0 Högstedt, Ola, Espoo Esbo

Mats

Mats

KEVÄTKAUDEN
OHJELMA
KERHOTALOLLA:
TIISTAITAPAAMISET
ovat
03.03.2015 19:00

aihe ilmoitetaan 25.02.2015
ilmestyvässä Västra Nylandlehdessä, 26.02.2015 ilmestyvässä Hangon lehdessä
sekä 01.03.2015 ilmestyvässä Etelä Uusimaa lehdessä

07.04.2015 klo 19:00
aihe ilmoitetaan 01.04.2015
ilmestyvässä Västra Nylandlehdessä, 02.04.2015 ilmestyvässä Hangon lehdessä
sekä 02.04.2015 ilmestyvässä Etelä Uusimaa lehdessä

Vårens
program på
klubbhbuset
TISDAGSTRÄFFARNAS
tidpunkt är
03.03.2015 kl 19:00
diskussionsämnet meddelas
i tidningen Västra Nyland
25.2.2015, i Hangö tidningen
26.02.2015 och tidningen
Etelä-Uusimaa 01.03.2015

07.04.2015 kl 19:00

diskussionsämnet meddelas i tidningen Västra
Nyland 01.04.2015, i Hangö
tidningen 02.04.2015 och
tidningen Etelä-Uusimaa
02.04.2015

Eckerön Postitalo / Eckerö Posthus

Matka Ahvenanmaalle
Jatkoa viime
lehdestä

olutta: Baltic porter tumma porteri, Pumpkin ale kurpitsaolut,
Ekologisk honungsöl hunajaolut
ja Delikat puolitumma lager
useonäyttelyssä tutusolut ahvenanmaalaisista raakatuttiin postiruotulaisten
aineista valmistettujen pienten
ankariin työolosuhteisiin
suupalojen eli makulautasen
lähes 400 vuoden ajan postiliikanssa. Christianin mielestä
kenteessä, jolloin postia kuljetetolutlaaduissa löytyy erilaisia
tiin meren yli Ruotsista Eckerövivahteita aivan kuten viineishön ja edelleen Turkuun postisäkin ja vivahteita voi kuvailla
samanlaisilla sanakäänteillä kuin
ruotuveneillä soutaen.
viinejä.
Matkalla Kastelholman linOluita valmistui vuonna 2013
naan pysähdyimme ihailemaan
575.000 litraa ja nyt siellä panAhvenanmaalla niin tavallista
naan myös tätä ”historiallista
Juhannussalkoa sekä tutustuhylkyolutta 1842” 12 – 20 muun
maan sen symboleiden merkiolutlaadun ohella. Opastettu
tyksiin.
kierros panimossa antoi vaiKastelholman alueella oli
kuttavan kuvan panimon ekomonta kohdetta. Jan Karlslogisista ratkaisuista ja lähiruogården ulkoilmamuseo kuvasi
ka-ideologiasta. Paluumatkalla
ahvenanmaalaisia perinteitä ja
pistäydyimme myös vuonna
tyypillistä 1800-luvun maalaistaloa. Vankilamuseo Vita Björn
1969 perustetun ensimmäisen
toimi vankilana 1700-luvulta aija Suomen suosituimmaksi tulna vuoteen 1975 asti. Kastelholleen perunalastu-tehtaan Taffelman linna, Ahvenanmaan ainoa
snacksin tehtaanmyymälässä
keskiaikainen linnoitus perustetvarastojamme täydentämässä,
tiin 1300-luvun loppupuolella.
olihan tiedossa saunomista ja
Ruotsalainen aatelissuku Vasa
pitkäpöytä viimeistä iltaa juholi ihastunut linnaan. Kustaa
listamaan.
Vaasan aikana linna toimi metLauantaina kokoonnuimme
sästyslinnana. Juhana herttua on
hyvissä ajoin paluumatkalle
oleillut täällä ja myös täällä hän
ja lähdimme letkassa ajamaan
piti veljeään Erik XIV ja hänen
kohti Långnäsin satamaa. Laivaimoaan Kaarina Maununtyvaan päästyämme söimme
tärtä vangittuna Turun linnan
päivällistä ja palauttelimme
mieliimme tapahtumia matkan
lisäksi.
Tämän kulttuurihistoriallisen
varrelta. Palautteesta päätellen
vierailun
jälkeen
matkamme oli onnismaistui jo lounas,
tunut ja kohteet olijoka nautittiin, misvat mielenkiintoisia.
sä muualla kuin AhViikossa olisimme
venanmaan oman
tutustuneet varmaan
pojan ja kuuluisan
kaikkiin kohteisiin
kokin Mikael BjörkAhvenanmaalla, etäilundin omistamassa
syydet ovat lyhyitä ja
Smakbyssä. Lounas
Möckelö-camping
oli hyvää ahvenansuhteellisen keskellä
maalaista lähiruokaa
tarjoaa hyvän yöpyja ravintola viihtyisä
mispaikan. Tällaisia
ja suosittu.
terveisiä lähettivät
Täältä matkamÅlands Caravan clume jatkui Börjen
bin edustajat, terveehdottamaan valotuloa mutta ottakaa
kuvamuseoon Påls- Kastelholman linna / Kastelholms slott
ensin yhteys heihin.

M

bölessä.
Tässä pienessä museossa oli
yli 12.000 esinettä, joista 4.000
oli tällä hetkellä näytteillä, mm.
Nobelin palkinnon saaneen ja
naparetkeilijän Fritiof Nansenin kamera Pohjoisnaparetkeltä 1893-1896 Fram-laivalla sekä
avaruudessa mukana kuvauksissa olleen Hasselblad-kameran
runko.
Käväisimme myös Ahvenanmaan suurimmassa Sundin keskiaikaisessa kivikirkossa, joka on
omistettu Johannes Kastajalle.
Perjantaina oli vuorossa
Ahvenanmaan Merenkulkumuseo ja purjelaiva Pommern.
Museossa oli kattava näyttely
merenkulun historiasta aina
tähän päivään saakka, jopa merirosvolippu 1700-luvulta Välimereltä. Tämän jälkeen oli käynti
Stallhagenin mikropanimossa
sekä olutmaistiaiset paikallaan.
Stallhagen Pubin pitäjä ja panimon opas Christian Ekström oli
mukana sukeltajaryhmässä, joka
vuonna 2010 löysi 50 m syvyydessä ”shampanjahylyn”. Sieltä
löytyi myös 5 pulloa olutta. Nämä 170 v vanhat pullot analysoitiin VTT:ssä. Christianin kiinnostus oluihin kasvoi ja hän sai
ajatuksen olutmaistiaisista, jotka
toimisivat samalla tavalla kuin
viininmaistiaiset eli miltä juoma maistuu eri ruoka-aineiden
kanssa. Me maistelimme 4 eri
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Olutmaistiaiset ja makulautanen
Ölprovning och smaktallrik

Ahvenmaan Merenkulkumuseo
Ålands Sjöfartsmuseum

Resan till Åland
Fortsättning från
föregående nummer

V

id utställningen på museet
fick vi bekanta oss med
postböndernas mödosamma arbetsliv under närmare 400
års postforsling, då posten roddes i postrotebåtar över havet
från Sverige till Eckerö och vidare till Åbo.
På vägen till Kastelholm
stannade vi för att beundra en
Midsommarstång för Åland så
vanlig samt lära oss dess symbolers betydelse.
Vid Kastelholm fanns mycket
att se. Friluftsmuseum Jan
Karlsgården gav oss en bild om
åländska traditioner och typisk
åländsk gård under 1800-talet.
Fängelsemuseet Kronhäktet
Vita Björn fungerade som fängelse från 1700-talet till 1975.
Kastelholm slott, Ålands enda
medeltida borg började byggas i
slutet av 1300-talet. Den svenska
adelsätten, Vasaätten, visade ett
särskilt intresse för slottet. Under Gustav Vasas tid fungerade
slottet som jaktslott.
Hertig Johan har vistas här

och har även här hållit sin bror
Erik XIV med hustrun Karin
Månsdotter fängslade förutom
Åbo slott.
Efter denna kulturhistoriska
visit var det redan tid för lunch,
som intogs, var annars än på
Smakbyn, ägd av Ålands egen
pojke och kända kock Mikael
Björklund. Lunchen bestod av
god åländsk närmat och restaurangen var trivsam och populär.
Sedan fortsatte vår resa till
fotografiska museet i Pålsböle,
som Börje hade föreslagit. I detta
”lilla” museum fanns över 12.000
föremål, av vilka 4.000 var för
tillfället utställda t.ex. Nobelpristagaren och polarfararen Fritiof
Nansens kamera från Nordpolexpeditionen med fartyget Fram
1893-1896 samt huset till Hasselblad kameran, som var med i
fotografering av rymden
Vi besökte även Ålands största, Sunds medeltida stenkyrka,
helgad åt Sankt Johannes Döparen.
På fredagen var i tur Ålands
Sjöfartsmuseum och segelfartyget Pommern. I museet
fanns en täckande utställning

om sjöfartens historia ända till
detta datum, t o m en 1700-tals
piratflagga från Medelhavet. Efter detta var på plats ett besök
till Stallhagens mikrobryggeri
samt ölprovning. Stallhagen
Pubs dragare och bryggeriets
guide Christian Ekström var
med i dykargruppen , som år
2010 upptäckte vid 50 meters
djup ”champagnevraket”. Där
fann man även 5 flaskor öl. Dessa
170 år gamla flaskor analyserades vid VTT. Christians intresse
för öl växte och han fick en tanke
om ölprovsmakning, som skulle
fungera på samma sätt som vinprovning, således hurudan smak
har ölet med olika födoämnen.
Vi smakade på 4 olika öl: Baltic
porter mörk porter, Pumpkin
ale pumpa, Ekologisk honungsöl och Delikat halvmörk lager
öl med tillhörande smaktallrik
med smakbitar av åländska delikatesser. Christian anser att
man kan finna i ölsorter olika
nyanser alldeles som i viner och
man kan skildra nyanserna med
likadana uttryck som viner. År
2013 bryggdes öl 575.000 liter
och nu brygger de även detta

”historiska vraköl 1842” jämte
12-20 andra ölsorter. Den guidade turen i bryggeriet gav en
verkningsfull bild av bryggeriets ekologiska lösningar och
närmatsideologi. Under vägen
till campingen stack vi oss även
in hos Finlands första, redan år
1969 grundad och populäraste
chipsfabrikens Taffel snacks fabriksbutik för att fylla våra lager,
vi skulle ju fira sista kvällen med
långbord och bastu.
Lördag samlades vi i god tid
för returresan och startade att
köra i rad mot Långnäs hamn.
Ombord på båten åt vi middag
och erinrade oss händelser under resan. Enligt responsen var
vår resa lyckad och resemålen
intressanta.
Under en vecka skulle vi säkert
ha hunnit bekanta oss med alla
turistmål på Åland, avstånden är
korta och Möckelö camping, belägen relativt mitt på erbjuder en
god övernattningsplats. Sådana
hälsningar bad Ålands Caravan
Clubs representanter framföra:
välkomna men ta först kontakt
med oss.

Möckelö Camping, Maarianhamina / Möckelö Camping, Mariehamn
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Puheenjohtajan palsta

Raimo Kosonen

N

yt voi vallan hyvin todeta,
ei se hiihtäminen jää ainakaan lumen puutteesta
kiinni tänä talvena, kuten on ollut tilanne parina aikaisempana
vuotena. Muistattehan pitää huolta lumen ottamisesta pois mat-

VihtiParkin
Pikkujoulut
13.12.14

kailuvaunujen ja -autojen sekä
telttojen katoilta välttyäksenne
lumikuormien mahdollisesti aiheuttamilta yllätyksiltä.
Uusi toimintavuosi on alkanut.
Tämä vuosi on yhdistyksellemme
juhlavuosi. Yhdistyksemme perustamisesta on kulunut 40 vuotta.
Aikakirjoihin merkitty perustamispäivämäärä on 16.11.1975.
Pidämme yhdistyksemme 40vuotis Juhlatreffit 4.-6.9.2015.
Treffien pitopaikkana on Rajamäen Sääksi. Sääksin caravanalueen
lisäksi käytössämme ovat Kiljavan
opiston alueet ja palvelut.
Treffien suunnittelutyö on hyvässä vauhdissa. Halutessasi löydät
lisäinformaatiota juhlatreffeistä
nettisivuiltamme www.sfchyvinkaa.net. Merkitse ajankohta jo
nyt kalenteriisi ja tule viettämään
muistorikas viikonloppu kanssamme juhlien merkeissä.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous on päätetty pitää
torstaina 7.5.2015 alkaen klo
19.00. Pitopaikkana on VihtiParkin huoltorakennus. Kokouksessa läpikäydään yhdistyksen
säännöissä määrittelemät asiat.
Kokouskutsun löydät oheisilta
Nuuskujen sivuilta. Tervetuloa
mukaan kokoukseen!
Tiedottamiseen liittyviä erilaisia väyliä ja mahdollisuuksia on
tänä päivänä lukuisia. Kuitenkin
valtaosa näistä ei ole kaikilla käy-

tössä, eikä täytä yhdistyksen tiedotustoimintaan liittyviä kriteerejä.
Jäsenistön sähköpostiosoitteiden
olemassaolo yhdistyksemme rekisterissä olisi mitä parhain tapa
toteuttaa ajantasaista tiedottamista jäsenistölle. Valitettavasti
ainoastaan 46 % jäsenistömme
sähköpostiosoitteista on jäsenrekisterissämme tiedossa. Pyrimme
käynnistämään kevään kuluessa
tiedottamiseen liittyviä edistäviä
toimenpiteitä jäsenkyselyn tai
vastaavan merkeissä.
Vuosi sitten ennustettiin uusien matkailuajoneuvojen lukumääräisen myynnin muuttuvan
positiiviseen suuntaan. Nain ei
kuitenkaan käynyt vaan laskeva
suunta jatkui. Tämän vuoden
osalta ennusteet ovat hyvin varovaisia.
Liitosta saatujen tietojen
perusteella, valtakunnallisesti
jäsenmäärien kehitys oli positiivinen. Alueellisesti hajontaa
ilmeni varsin paljon. Eteläisen
Suomen kehitys oli toisen suuntainen. Oman yhdistyksemme
jäsenmäärä kehittyi lievästi positiiviseen suuntaan.
Näissä merkeissä toivotan hyvää
matkailullista ja kokemusrikasta
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@flextek.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
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

Ohjelmassa oli jouluruokailu, joulupukin vierailu.
karaoke sekä hauskan pitoa asukkaiden kesken.

Nurmijärven karavaanarit haastavat
Hyvinkään yhdistyksen karavaanarit
Sääksin jäälle perinteiseen

pilkkitapahtumaan

La 14.3. Kokoontuminen Riemuliiterillä
viimeistään klo 10.00 Lisätietoa tapahtumasta
Erkki Rautiainen puh 040-5246030

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

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

110827

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

Sääksin kesäsauna lämpeni
Uuden Vuoden kunniaksi
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113404

SF Caravan Hyvinkään Seutu ry

40 vuotta
4.-6.9.2015
Sääksi, Kiljava

Lisätietoja
www.sfchyvinkaa.net

Vuodenvaihteen juhlat
alkamassa Sääksissä

Tämä on
ennakkomainos
joten laita
päivämäärä
ylös jo nyt.
Tervetuloa uudet jäsenet!
015945-0 Castren John, Vantaa
056445-0 Gillberg Laila, Hyvinkää
150985-0 Jokinen Maire, Vantaa
150760-0 Kaipanen Kiia, Hyvinkää
114895-0 Karhula Pertti, Hyvinkää
150908-1 Karvinen-Kopteff Outi, Rajamäki
150941-0 Keronen Mauri, Hyvinkää
150908-0 Kopteff George, Rajamäki
033935-0 Korkalainen Jorma, Haarajoki
150727-0 Kääriäinen Jani, Järvenpää
150883-0 Körkkö Jouko, Hyvinkää
150997-0 Lehvonen Matti, Jokela
150843-0 Luukkainen Sami, Jokela
151046-0 Martinez Luis, Jokela
150953-0 Niininen Rauli, Hyvinkää
105136-0 Rautaruoho Janne, Hyvinkää
144975-0 Stigell Axel, Nurmijärvi
144975-1 Stigell Henric, Nurmijärvi
071845-0 Suonpää Jari, Hyvinkää
151073-0 Tamminen Simo, Hyvinkää
150972-0 Virtanen Esko, Mäntsälä
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.skeppars.fi

Ordförandespalt/
puheenjohtajan palsta

Jorma Teittinen.

O

ikein hyvää Uutta Vuotta
kaikille yhteisesti ja jokaiselle erikseen. Uusi
hallitus on aloittanut aherruksensa ja työtä sillä riittääkin tulevana vuonna.
Talven tulosta ei vaan täällä
etelässä vielä ole varmuutta.

G

ott nytt år till er alla
Den nya styrelsen har
börjat sitt arbete ock det
kommer att finnas mycket att
göra under det inkommande
året.
Vintern låter vänta på sig .Få
se när vi vår skid ock skrinnings
fören till des får vi nöja oss med
andra aktivteter.

Hiihto- ja luistelukelejä odotellessa on vain tyydyttävä muuhun
reippailuun.
Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään totuttuun tapaan Porvoon Amistolla
27.4.2015 alkaen klo 19.00.
Sääntömääräisten asioiden
lisäksi käsitellään Skepparsin
harmaavesiprojektin toteutuslupa. Kokoukselta tarvitaan
myönteinen päätös, jotta projekti saadaan alkuun ja vauhtiin.
On ehdottoman tärkeää, että
toteutus alkaa kuluvana vuonna. Projektin toteutuksen jälkeen
olemme saaneet alueemme harmaavesien käsittelyn lain ja kaupungin vaatimusten mukaiseksi.
Edessä on myös aktiivinen karavaanarivuosi kaikkine tapahtumineen. Ensimmäisenä kii-

karissa siintävät Pilkkikilpailut
Skepparsissa la 7.maaliskuuta,
jos vain pakkasta on riittänyt
siihen malliin, että on turvallista
jäälle mennä.
Juuri ennen kevätkokousta
meillä on yhdistyksen kevättalkoot Skepparsissa 25.4. Tiedossa mukavaa tekemistä yhdessä
raikkaassa säässä. Äitienpäivää
viettelemme 10.5. ESMY:n täksi
vuodeksi alunpitäen suunnitellut
hyvätekeväisyystreffit on päätetty siirtää ensi vuodelle.
ESMY
täyttää
tuolloin
40-vuotta ja kuluvana vuonna
on jo paljon muitakin juhlatapahtumia. Oikein hyvää alkavaa
aktiivista karavaanari vuotta
kaikille!

Föreningens stadgeenlight
vårmöte hålls som vanlight i
Amisto den 27.42015 klo 19.00
Där behandlas bl.a. gråvattenprojektet det behövs ett godkänt
beslut så att projektet kan börjas
under detta år.
Framför oss har vi ett aktivt
karavan år. Den 7mars har vi
Pilktävling om bara isen håller.

Den 25.4 har vi vårt Vårtalkko i Skeppars.Morsdagen firas
den 10.5 Esmy:s välgörningsträff
har flyttas till nästa år när Esmy
fyller 40-år.
Ett gott aktivt karavan år till
alla !

Jorma

Jorma

Sf-Caravan Itä-Uusimaa Ry:n

sääntömääräinen
kokous
Maanantaina 27.4.2015 klo19. Porvoon Amiston auditoriossa Perämiehentie 6 Porvoo
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat
– Kokoukselle esitetyt asiat
– Skepparsin harmaavesiprojektin toteutuslupa.
Klo 18 kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus. Tervetuloa HALLITUS
Sf-Caravan Östra-Nyland Rf;S

stadgeenligt möte

I Amistos auditorium. Styrmansvägen 6 Borgå måndag 27.4.2015 kl 19.
Besult om ansvarsfrihet för styrelsen äranden
– På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt godkännande
– Där behandlas bl.att . genomföra gråvattenprojektet. i Skeppars.
Kaffeserving och granskineng av mediemskorten från kl.18 Välkommen STYRELSEN

HALLITUS 2015
Hummelpärantie 161,
06200 Porvoo
019 544 664, 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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Vuoden karavaanariperhe
Marita ja Kaj Frisk.

Marita ja Kaj Frisk
haluavat esittää
kiitokset
saamastaan
huomionosoituksesta.

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

Itä-Uusimaa TAPAHTUMAT
SKEPPARSISSA 2015
Lisätietoja www.skeppars.fi

Skepparsin alueen talvipaikat ajalle 1.5.-30.9.2015 haettavissa huhtikuun
aikana viikonloppuisin. Kaavakkeita saatavilla kioskilta. Muista, että matkailuajoneuvoissa on voimassa oleva katsastus sekä vakuutus. Jos kysymyksiä,
ota yhteyttä aluevastaavaan Alvar Alataloon 0400 941 663.
Kesäkausipaikka
350€ +sähkö
Talvikausipaikka
325€ + sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi 15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
– vain Itä-uudenmaan jäsenille
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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€

Sääntömääräinen kokous 			
ma 27.04.
TREFFIT SKEPPARSISSA
Hernerokkatreffit 			
pe-su 15-17.5
Possutreffit
			
pe-su 21-23.8
MUUT TAPAHTUMAT
Pilkkikilpailut la 07.03. Kevättalkoot
la 25.04.
Äitienpäivä
su 10.05. Juhannus pe-su 19.-21.06.
Syystalkoot
la 24.10. Valojuhla
la 07.11.
Isänpäivä
su 08.11. Pikkujoulu
la 28.11.

Uudenvuoden nyyttikestit.

Pikkujoulun tiernapojat.

Pilkkikilpailu

Tervetuloa uudet jäsenet!
095453-1 Klavert Katja, Helsinki
138019-1 Lehtinen Kristina, Illby
150844-0 Lökfors Sirpa, Tolkkinen
055327-0 Nordlund Esko, Porvoo
150987-0 Puotila Matti, Porvoo
073882-0 Salonpää Arto, Helsinki
148781-1 Sännälä Maj-Britt, Porvoo
150695-0 Tiiro Kauko, Vantaa
150827-0 Åberg Bo-Erik, Kärrby
Lasten puurojuhla.
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Tehdasvierailu Saksaan

C

LUB SOLIFER FINLAND teki vierailun
Etelä-Saksaan tammihelmikuun vaihteessa.
Aiemmin viime vuoden kesällä uutisoitiin Solifer matkailuvaunujen valmistuksen
siirtymisestä Ruotsin Doroteasta Saksaan Bad Waldseehen.
Edellisen tiedon kuultuaan
Club Solifer teki päätöksen
lähteä tutustumaan uuteen
valmistuspaikkaan.
Suunnitelmista tuli totta
tammikuun lopussa. Meitä
matkalle lähtijöitä oli kaikkiaan 22 henkilöä.
Lähdimme Helsinki Vantaan
lentoasemalta lauantaina iltapäivällä kohti Frankfurtia, josta
menimme vuokraamallamme
bussille kohti majapaikkaamme, joka sijaitsi Friedrichshafenissa Bodensee järven rannalla.
Sunnuntaina teimme ”pienen
järvikierroksen” paikallisia kyläyhteisöjä tutkaillen.
Maanantaina oli itse vierailumme kohokohdat Hymerin
tehtaisiin sekä Erwin Hymer
museoon tutustuminen. Molemmat kohteet olivat todellakin näkemisen arvoisia
paikkoja.
Tehdasta on sanottu yhdeksi
Euroopan nykyaikaisimmaksi.
Odotuksemme tämän tiimoilta
täyttyivät täysin, elleivät jopa
ylittyneet. Tehdas oli hyvin
toimiva ja erittäin laadukkaita tuotteita tuottava tuotantolaitos.
Tehdaskierroksen jälkeen
vuorossa oli siirtyminen museoon. Museossa avautui silmiemme eteen matkailuajoneuvojen kehityskaari noin
sadan vuoden ajalta. Kehityskaaren moninaisuus oli yllättävää. Oli mielenkiintoista

Yksi lukuisista
viinitarhoista.

nähdä mitä monimuotoisempia
yhdistelmiä, joita aikojen saatossa on tien päällä liikkunut.
Yhdistelmät nähtyään vallan
hyvin voi todeta; on sitä ennen
ollut seikkailu- ja urheilumieltä
runsaasti tätä matkailumuotoa
harrastaessa.
Illansuussa aloitimme paluumatkan. Yövyimme Mannheimissa matkalla Frankfurtin lentoasemalle, josta tiistaina meillä
oli lento takaisin Helsinkiin.
Matkamme onnistui kaikin
puolin hyvin. Kaikki olivat Eräs mielenkiintoisimmista malleista.
näkemäänsä ja kokemaansa
tyytyväisiä.
Kiitokset tästä
paikallisille isännille, bussinkuljettajallemme, sekä kaikille
matkaan osallistujille.
				
Raimo ja Marikka

Matkustavaisia Hymer museossa.
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi

Puheenjohtajan palsta
HALLITUS 2015
Puheenjohtaja
Leo Kylma 
94210
044 308 7780
Mantyrinteentie 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
Ayrastie 4 as 3, 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi
Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen
34477
040 5253 556
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

Tervetuloa uudet
jäsenet!
66707-0 Sari Grönlund,
Pornainen
150182-0 Sami Höylä,
Karkkila
40284-0 Ari Jansson,Vihti
91258-0 Jari Natri, Karkkila
150451-0 Jari Hepoaho,
Karkkila
Harri Sarkaniemi
15795-0 Finn Hansen,
Loimaa
150924-0 Timo Sintonen,
Vihti
150726-0 Marko Vaaja,
Nummela
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Leo Kylmä.

U

usi Vuosi uudet kujeet,
sanotaan.
Hyvää alkanutta Uutta Vuotta teille kaikille, otetaan
positiivinen asenne ja laitetaan

vaunut ja autot liikkeelle.
Hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa Caravan
Kultahiekassa.
Saimme paikan omistajalta
Esko Tammiselta tiedot Kutahiekan tilanteesta. Kultahiekka
oli miellyttävä paikka pitää kokous ja toi vaihtelua hallituksen
rutiiniin.
Hallitus pohti kokouksessaan
tämän vuoden toimintaa. Yhdet treffit järjestetään elokuussa, mietittiin myös teatteriretkeä
johonkin lähiseudulle. Myös
ajankohtaista infoiltaa voitais
järjestää.
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään Nummelassa Air
Hotellissa 19.5.2015 klo 19.00.

Jos teillä on asiaa yhdistykselle,
tulkaa kevätkokoukseen tai voi
myöskin etukäteen laittaa minulle sähköpostitse asiaa.
Muistakaa lähettää sähköpostiosoitteita, näin saamme paremmin viestitettyä asiaa teille.
Näin...
Iloista meininkiä, kivoja reissuja, katseet kohti kevättä ja
kesää.
terveisin Leo

Pikkujoulut Tuorilan
työväentalolla
Yhdistyksemme
pikkujoulua vietettiin Tuorilan työväentalolla lauantaina 29.11.2014,
paikalle saapui
noin viisikymmentä jäsentä
nauttimaan toistemme seurasta,
monipuolisesta
maukkaasta jouluruoasta.

R

uokailun jälkeen
vieraili tontut,
jokaiselle oli paketti, kaikki olivat olleet kilttejä. Kisailtiin
kuka sai rahan heitettyä lähemmäksi pulloa, oma sarja naisille
ja miehille.
Hauskaa ja jännittävää oli kilpailijoilla
sekä yleisöllä. Juotiin
torttukahvit ja loppuilta sujui tanssin ja
seurustelun merkeissä.
Ilta oli lämminhenkinen, rento, mukavassa seurassa :-)
Lisää tällaisia yhteisiä hetkiä!
Leo ~ Aino
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Kanta-asiakaskortti
tuli pyytämättä ja
yllätyksenä kun
hankimme tämän.
Kanta-asiakaskortti
tuli pyytämättä ja
yllätyksenä kun
hankimme tämän.

Joo. Otetaan siitä kaikki
hyöty irti seuraavalla
a
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s
lomamatkalla!
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Uudet kortit ja
Etu
uudet edut tulossa...

as

k
asia

Uudistamme
asiakaskorttimme
Kanta-asiakkaita ovat kaikki, jotka ovat
hankkineet matkailuajoneuvon meiltä. Heitä
hemmotellaan monenlaisilla eduilla ja tarjouksilla + kaikilla Etuasiakkaan eduilla.
Etuasiakkaita voivat olla kaikki karavaanarit.
Kortilla saat monenlaisia etuja, kuten alennusta polttoaineista. Etuasiakas-kortin saa
pyytämällä sähköpostitse tai hakemalla se
toimipisteistämme.

Kerro, millaiset uudet edut
olisivat sinulle mieleisiä:
palaute@bestcaravan.fi
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Korteilla pääsee aina
lämpimään saunaan
Hyvinkäällä!

as

www.bestcaravan.fi

Muistilista

✔ Tilaa vuosihuolto ajoissa
✔ Huollata ajoneuvo ennen

kevätruuhkaa

✔ Älä stressaa

Alustahuolto avattu Hyvinkäällä!
Minne tiesi viekin, Best-Caravanin
valtuuttama huolto on aina lähellä

Best-Caravan tarjoaa omien huoltopisteiden lisäksi yhteistyökumppaniensa kanssa koko ajan laajenevan, maan kattavan
monimerkkihuoltoverkoston matkailuautoille ja -vaunuille.
Hyvinkään uusi alustakorjaamo ja -huolto keskittyy nimensä mukaisesti auton moottoriin, voimansiirtoon ja muuhun auton
tekniikkaan. Varsinainen asuinosa siihen liittyvine järjestelmineen
korjataan Best-Caravanin matkailuajoneuvokorjaamoissa. Teemme
myös kolarikorjauksia.
Alustakorjaamomme on varustettu uusimmilla laitteilla.
Uusi nosturi nostaa isommatkin ajoneuvot. Mitta- ja testilaitteistot ovat myös uusinta mallia. Mutta mekaanikkojen ammattitaito on kuitenkin se kaikkein tärkein asia.

Espoo: Kartanonherrantie 1, 010 832 4540
Hyvinkää: Avainkierto 11, 010 832 4500,
CaravanMarket 010 832 4555,
Kuopio: Miiluranta 1 A, 010 832 4527,
Turku: Vakiotie 4, Lieto, 010 832 4520

Caravan Motors Oulu
Maitopolku 9, 90850 Martinniemi
040 535 1316

AP Hyvärinen
Caravan Service
Ahjokatu 1, Kajaani
(08) 626 655
050 532 6655

Keski-Suomen
Caravanhuolto
Rokkakankaantie 9,
Laukaa
Caravanpalvelu Oy 0400 554 273
Tiilitie 23, Teuva
(06) 267 2651
Best-Caravan Oy
Miiluranta 1 A, 70800 Kuopio
010 832 4527
Auto- ja Pienkonehuolto
Kauhanen A Tmi
Caravanhuolto Risto Ahola
Kuurnankatu 31, Joensuu
Hepolamminkatu 24, Tampere
(013) 123 555
(03) 356 2612
Auto-Kirmola Oy
Lahti
Caravanhuolto
Kartanontie 45, 28430 Pori
Kauppakatu 36, Lahti
(02) 634 3400
0400 600 006 Vääksyn Caravanpalvelu ky
Forssan Autopuhdistus Ay,
Mesikämmenentie 57, 17200 Vääksy
Hämeentie 39, 30100 Forssa,
040 506 8240
010 321 0161
Hamina Trailer
Teollisuuskatu 20, Hamina
040 067 6427
Best-Caravan Oy
Avainkierto 11, Hyvinkää
010 832 4500
Best-Caravan Oy
Best-Caravan Oy
Vakiotie 4, 21420 Lieto
Kartanonherrantie 1
010 832 4520
02920 Espoo
(09) 854 1055

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

Puheenjohtajan palsta

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja
Virtanen Pentti 
1560-1
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Köngäs Kari 
39058-0
0400 415 424
kari.kongas@kotikone.fi
Sihteeri
Seiluri Anne 
133181-0
0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com
Jäsenkirjuri
Virtanen Tuomo 
50235-0
040 764 8948
tuomo.virtanen@kotiportti.fi
Matkailuasiamies/kotimaa
Virtanen Juhani 
127132-0
juhani@virtanen.biz
Matkailuasiamies/ulkomaat
Björkstedt Raimo 
91062-0
050 436 1564
sähköp. raimo.tapio1@elisanet.fi
Matkailuautoasiamies
Virtanen Erkki 
51168-0
0400 951 999
erkki.virtanen@cosili.inet.fi
Kalustonhoitaja
Varjokunnas Tapio 
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi
Kalusto/Sydänlampi
Anttila Juhani 
29619-0
050 372 0510
juhani.anttila48@gmail.com

SYDÄNLAMMEN
ALUETOIMIKUNTA
Puheenjohtaja
Virtanen Erkki 
0400 951 999
Lindfors Riitta 
040 719 5270
Anttila Leena 
0500 800 206
Haanpää Esko 
0400 179 789
Anttila Juhani 
050 372 0510
Seiluri Jarkko 
040 833 3480
Poutiainen Matti 
0400 546 696
Virtanen Tuomo 
040 764 8948
Mikkonen Hannu 
hanski1300@gmail.com

24

T

ÄMÄ VUOSI aloitettiin Sydänlammella vaihtelevan sään vallitessa Erkin laatiman monipuolisen ohjelman
mukaisesti.
Lauantaina tammikuun 17 p:nä teimme
yhteismatkan linja-autolla Helsinki-Caravan messuille. Mukana oli lähes linjaautollinen yhdistyksemme jäseniä.
Caravan-messujen puoli kutistuu vuosi vuodelta. Ilman samanaikaisesti olevia
Matka-messuja anti jäisi hyvin ohueksi
Matkailuvaunujen uutuudet olivat melko vähäiset, matkailuautojen anti jonkin
verran parempi.
Etelä-Suomen talviloma viikko 8, käyn-

nistää aktiivisemman toiminnan Sydänlammella.
Varsinaisia tapaamisia järjestetään siis
hiihtolomaviikolla, pääsiäisenä, vappuna,
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna
alueella vietetään yhdistyksemme avoimia
”Petankki”-mestaruuskilpailuja.
Ennen varsinaista lomakautta kokoonnumme vielä perinteisesti juhannuksen
viettoon, jolloin vierailemme aaton aattona Hyrsynkulman kyläyhdistyksen järjestämissä juhannusiltamissa, kyläyhdistyksen
lavalla.
Alueen rakentamisen kanssa elämme välivuotta. Mitään isompaa ei kuluvan vuoden
aikana aloiteta.
Tämä vuosi vedetään henkeä ja nautitaan.
Ensivuonna katsomme josko rahkeet riittävät alueen laajentamiseen ja avaamiseen
yleiseksi alueeksi.

Tervetuloa uudet jäsenet!
145063-0 Aro Samuli, Kellokoski
150798-0 Prittinen Mika, Järvenpää
151133-0 Malkavuori Joonas, Järvenpää 033683-0 Pyykkö Kimmo, Järvenpää
150757-0 Patosalmi Jussi, Kerava
150920-0 Sorvisto Petri, Järvenpää

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 20.05.2015 klo 19.00
KOKOUSTILASSA
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
Kokouksessa käsitellään:
– sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat
– jäsenten esittämät asiat

51168-0
010888-0
029619-1
004198-0
29619-0

JÄSENKORTTIEN TARKISTUS ALOITETAAN klo 18.30
KAHVITARJOILU ENNEN KOKOUSTA

133181-1
015044-0
050235-0
148969-0

TEKNINEN ASIAMIES
Piironen Kyösti
puh. 0400 203 447
kyosti.piironen@kotiportti.fi

TALOUDENHOITAJA
Lindfors Riitta
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com

AJOTAITOVASTAAVA
Lehtonen Matti
050 548 2905
matti.silva@kotikone.fi

Sydänlammella tehtyä
– Talvilomaviikolla
– Viikolla kahdeksan
Lomanviettoa Sydänlammella.
TERVETULOA

Pääsiäinen
SYDÄNLAMMELLA
02.04.2015- 06.04.2015
– monipuolista ohjelmaa
TERVETULOA

Alueella saatiin valmiiksi viimevuoden aikana saniteettitilojen
parannuksia niin naisten kuin
miestenkin puolella.
Miesten puolelle lisättiin peseytymis paikkoja sekä pisuaari.
Uudelle WC:lle tehtiin myös
tila. Siuhkutilat laatoitettiin.

Naisten puolelle rakennettiin
yksi WC lisää ja laatoitettiin
suihkutilat.
Talon saunan saneerausta
jatkettiin. Saunan ja pesuhuoneen lattiat laatoitettiin.
Pesutilasta puhkaistiin ovi
ulkopuolelle rakennetulle
terassille.

VAPPU - TREFFIT
Sydänlammella
30.04.2015- 03.05.2015
Ohjelmassa:
mm. Karaoke tanssit
– Biljardi turnaus
TERVETULOA

Kevään tapahtumakalenteri kokonaisuudessaan netti-sivuiltamme
www.sfckeskiuusimaa.fi
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Grillikatoksen ruokailuosa valmis

Grillikatoksen ruokailutilan
kattaminen aloitettiin kuumimpaan
kesäaikaan. Kyllä katolla tarkeni
eikä tarvinnut huopaa laittettaessa
poltinta.
Työt aloitettiin runkorakenteista
sahaamalla 2x4 liiterin ylisiltä
löydetyistä lankuista.
Seuraavassa vaiheessa nostettiin
valmiiksi rakennetut kattotuolit
paikoilleen ja lyötiin katon
aluslaudat paikoilleen.

Kattotyöt saatettiin loppuun
samanlaisilla huopapaloilla kuin
grillinkin katto.
Ikkunoiden ja varauloskulkuoven
asennuksen jälkeen päästiin
paneloimaan seinät sekä
asentamaan nurkka- ja
ikkunalaudoitukset.
Seuraavaksi suoritettiin
ulkopuolinen seinien ja nurkka- ja
ikkuna laudoitusten maalaus

Yhdistyksen virkistysalue

Sydänlampi

Lopuksi grillikatos ja ruokailuosa
sähköistettiin. Syöttö vedettiin
maakaapelilla päärakennuksesta.
Grillin puolelle asennettiin kolme
valaisinta sekä pari pistorasiaa.
Ruokailupuoli sai pöydän yläpuolelle
valaisimen..
Samanaikaisesti rakennettiin
vaunualueelle kahteen
asennustolppaan 6 pistorasiaa
vaunuja varten.

Ajo-ohjeet Sydänlammelle
netti-sivuiltamme
www.sfckeskiuusimaa.fi
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KRISTILLINEN KARAVAANARIYHDISTYS Ry
www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta

Petri Hartman.

J

os ei muuten vielä tunnu siltä, että kevät tulee vauhdilla,
niin viimeistään uskoo kun
katsoo kalenteriin. Omissa ajatuksissani katseet alkavat varovaisesti siirtyä tulevaan kesään
ja odottaviin matkoihin tammikuun Caravan näyttelyiden aikaan. Se on muodostunut itselleni jo vuosia jonkinlaiseksi talven
käännekohdaksi. Tänä vuonna
en messuille ehtinyt, mutta useasti on messuilla tullut vierailtua.
Siellä kun katselee uutuuksia ja
näkee tuttuja niin kevät tuntuu
aina olevan piirun lähempänä.
Tällä en tahdo sanoa niin, etteikö talvikin olisi hienoa aikaa
mutta ainakin etelässä ei ole enää
muutamaan vuoteen ollut kunnon talvea mistä vielä lapsuudessa sai nauttia. Mutta onneksi on
Lapin matka….

Kausihan siis alkaa maaliskuun lopulla perinteisellä Lapin matkalla. Matka toteutetaan
omatoimimatkana ja tässä lehdessä onkin kuvia edellisvuosilta. Niistä saa jonkinlaisen kuvan
siitä, mitä retki tuo tullessaan.
Kokoontuminen tapahtuu perinteisesti Enontekiön Vuontispirtillä ja yhteyshenkilönä toimii
Tauno Vesterinen. Tervetuloa
mukaan!!!
Tämän kesän kattava ohjelma
on vasta muodostumassa, joten
se julkaistaan vasta seuraavassa
kuutosten numerossa. Meillähän
on jo vuosia ollut tietynlainen
runko tapahtumista ja sitä tulemme tulevallakin kaudella
seuraamaan. On kauden avaus,
vuosikokous, kesän hengelliset
juhlat ja syksyllä sitten Ruskaretki, kauden päätös ja pikkujoulut. Tämä on nähty hyväksi
rungoksi, minkä varaan on hyvä
kokonaisuus rakentaa. Tänäkin
vuonna olemme saaneet muutamia kyselyjä, missä meitä on
pyydetty vieraaksi järjestämään
yhteistä tapahtumaa. Näistä
ei vielä sen enempää, mutta
esimerkiksi mielenkiintoisen
mahdollisuuden tarjosi Rautatieläisten Kristillinen yhdistys,
joka kutsui meitä Juhannukseksi Vesilahdelle. Heillä on siellä
Rautialan vanhassa pappilassa
mahdollisuus majoittaa muuta-

ma karavaanari. Heidän puheenjohtaja toimii Arto Auranen, joka on ollut myös yhdistyksemme
jäsen. Voisikin ajatella, että joku
meistä sielläpäin asuvista menisi mielellään sinne Juhannusta
viettämään…
Viime vuonna oli aiheena
Kuutosten huono taloudellinen
tilanne. Suurimpana huolenaiheena oli mainostulojen pienentyminen. Nyt tilanteeseen on tullut positiivinen muutos ja tilanne
on jo valoisampi. Mainostajia on
taas löytynyt ja lehden kuluja
saatu muutenkin pienentymään.
Yhdistykset joutuvat kuitenkin
ainakin vielä tänä vuonna ottamaan osaa kustannuksiin.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on vakiintunut ja meitä on
runsaat 400 jäsentä. Aina välillä
muutama tippuu pois, mutta vielä voidaan iloksemme huomata,
että enemmän on tulijoita kuin
lähtijöitä. Uskoisin, että suurin
osa lähtevistä on jäseniä, joilta
harrastus syystä tai toisesta loppuu. Yhdistyksemme talous on
edelleen vakaa ja selkeästi plussan puolella.
Toivotan Sinulle lukija mukavaa kevättä ja Taivaan Isän
siunausta matkallesi.
Terveisin

Petri Hartman

Tervetuloa uudet jäsenet!
059899-0 Myyryläinen Juha, Hyvinkää 150596-0 Suominen Raimo, Uimaharju
150969-0 Suomalainen Vesa, Tampere

Lähde talviretkelle Lappiin!

Jälleen suuntaamme kohti hyväksi koettua Vuontispirttiä tunturi
Vuontiskeron näkymin, missä hiihtelemme ja liikumme voimiemme
mukaan, ja ennen kaikkea yhdessäoloa iltaisin.

Ajalla 22. – 27.03.2015
Kts. tarkemmin sivuiltamme
www.sfckristityt.net
TERVETULOA!

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja
Petri Hartman 
114150
050 353 3202
Heinäsarantie 10 J 2,
00630 Helsinki
petri.hartman@luukku.com
Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 
21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Matti Piirainen

110778

045 258 3346

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

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
Samuel Stüber
044 281 8710
Haavistonkuja 2,
34240 Kämmenniemi
samust@suomi24.fi
Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
0400 481 350
POSTE RESTANTE
40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

28907

34085
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Otoksia Lapin kiertueilta
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”Matkaevästä”
Karavaanareina matkaan lähdettäessämme, niin aika
monella pääosassa on navigaattori, johon on taltioitu
matkan päämäärä.
Tähän sitten luotamme, vaikka välillä puun oksat
raapisivat vaunun tai auton kylkiä.
Jossain vaiheessa onkin jo kaivettava kartta esiin, ja
tarkastettava suuntaa. Nyt luotamme siihen vanhaankin
karttaan, sillä ei kai ne maantiet nyt niin paljon ole
muuttunut.
Suomen maaperällä kun ajelemme, niin matka varmasti
taittuu oikeaa reittiä ulkomuististakin, mutta mitenkä
sitten, kun valtakunnan raja ylitetään?

Matkaan kun valmistaudumme yhdessä tai perheenä,
niin kuinka on meidän oma henkilökohtainen
valmistautuminen ja navigointi tällä elämän saralla, että
pääsisimme turvallisesti perille. Tässä kohden Jumala
tarjoaa meille apuansa ja turvaansa, että voisimme kulkea
yhdessä Hänen ja Sanansa turvin, vaikka välillä elämä
raapiikin eri vaiheissa. Psalmissa 121. 8 mainitaankin
”Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja
iankaikkisesti”.
Pakkaan siis myös mukaan matkalle Raamattu, ja tarkista
elämäsi suuntaa rukoillen.
Hiljainenkin huokaus kuullaan, kun se nousee sydämestä.
Tässä kohtaa muistuu mieleen repliikki elokuvasta ”Täällä
pohjantähden alla”, missä rovasti antoi pojalle kotoa
lähtiessä Raamatun sanoen: Ei se paljoa paina. Niin, ei se
paljoa paina, mutta on monia asioita, jotka
painavat meitä, mutta Jumalan Sana ja Hänen
rakkautensa kohtaamme tuo kevennystä, ja samalla oikeaa
suuntaan kääntäen, siis kotia kohti. Sinnehän me lopuksi
haluamme kuitenkin matkan päätyttyä.

Hyvä karavaanari. Ei ylitetä rajoja elämässämme, vaan
kuljetaan Jeesuksen Kristuksen viitoittamaa tietä, Hänen
kauttansa suuntaa tarkistaen päivittäin. Tahdonkin
toivottaa sinulle siunausta ja turvallista matkaa niin elämäsi
kuin auton pyöriesi alla vaihtuville kilometreille, oli ne
sitten sora tai asfalttipäällysteisiä.

”Jeesus johdata, tiemme kulkua. Auta, että kiiruhdamme,
jälkiäsi noudatamme.
Kätes meille suo, ohjaa Isän luo”. VK 388, 1
Jarmo Ojanperä
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Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!
2015

• Bürstner -matkailuautot nyt meiltä
• Vuoden 2015 uutuudet.
Ennakkomyynti on
käynnissä!

Vaunukaupan erikoisliike
Palvelevaa vaunukauppaa jo yli 30 vuoden ajan.

• Poistamme esittelykalustoamme upein
tarjouksin

Solifer

Kohti uusia
seikkailuja

• Suuri lisävarusteja varaosavalikoima!
• Asiantunteva
henkilöstö
palveluksessasi.
Verkkokaupastamme
löydät monipuolisen
valikoiman lisä
varusteita ja varaosia!

Hobby

Euroopan
ykkösmerkki

Seuraa meitä myös
Facebookissa!

FORSSAN

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

www.helsinkicaravan.fi
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Ostetaan ja
otetaan myyntiin
kaikenkuntoisia
vaunuja.
Puh.

VANKKURI

0500-485 348

KY

03-435 6330
Murrontie 11, 30420 Forssa

www.forssanvankkuri.fi

M

Matkailuvaunujen painoista

atkailuvaunujen osalta on monesti ollut eri
yhteyksissä esillä aisapaino – mitä sen pitäisi olla ja
kuinka tärkeätä on vaunun oikea kuormaus ajettavuuden ja
turvallisuuden kannalta katsoen. Molemmat ovat varmasti
erinomaisen hyviä ja huomioonotettavia asioita, en käy
kieltämään enkä kyseenalaistamaan näitä tosiasioita millään muotoa.
Sen sijaan esittäisin kysymyksen – mutta kuinka moni meistä todella tietää mikä
on todellinen vaunun paino
tuolla tien päällä liikkuessamme? Täytämmekö lakien ja
asetuksien määräämät puitteet
ja rajoitukset?
Ohessa oma ja erään ystäväni erittäin kokeneen liikkuvan karavaanarin syksyiset
kokemukset liittyen vaunun
painokuvioihin;
Tarina 1.
Halusimme tietää mitä vaunumme vedettäessä todella
painaa, joten kävimme punnituttamassa sen. Tulos oli
autoon kytkettynä 1820 kg.
Rekisteriotteessa oleva vaunun kokonaismassa sai olla
1600 kg. Kysymyksessä oli
aikamoinen ylipaino. Seuraava
vaihe oli punnita kaikki sinne
lastaamamme tavara joista kertyi yhteensä 346 kg. Saimme
pitkän pohdinnan ja tarkastelun jälkeen pois 106 kg, joten

vaunun paino oli vielä 1714 kg.
Rekisteriotteen mukaan oma
massa on 1380 kg. Hankimme
ostettaessa lisävarusteita (pyyhekuivausteline, ilmastointilaite, keskuspölyimuri, matot,
radio), joista laskimme kertyvän painoa noin 65 kg. Nämä
nyt ei ilmeisesti olleet mukana
tyyppikatsastuksen mukaisessa
luvussa. Mitä neuvoksi. Ainoa vaihtoehto saada tilanne
kuntoon oli kokonaismassan
nosto 1700 kg:n minkä akselisto ja renkaat tässä tapauksessa mahdollistivat. Sitä vastoin
toimenpide tuli meille varsin
hinnakkaaksi, koska vetoaisapalkit jouduttiin uusimaan.
Uusintarekisteröinnin jälkeen
tilanne on nyt tasapainossa.
Tarina 2.
Sain soiton syksyisenä iltana kaveriltani kysymyksen
muodossa - olenko koskaan
käynyt punnituttamassa mitä vaunumme ajokunnossa
painaa? Vastaukseni oli varmaankin aika selkeä, etten ole
tehnyt sitä. Kuultuani hänen
vaunun painotilanteen, päätin
käydä ensi tilassa tekemässä
kyseisen punnituksen. Punnituksen tulos oli suuri yllätys
1760 kg. Ylipainoa oli 210 kg.
Kokonaismassa olisi saanut olla 1550 kg. Oma massa meidän tapauksessa on 1350 kg.
Teimme vastaavankaltaisen
kaikkien vaunussa sisällä olleiden tavaroiden punnituksen.

Näitä oli yhteensä 243 kg, saimme tästä poistetuksi 66 kg. Kesävarusteet olivat vielä mukana
(pöydät / tuolit), nämä poistamalla (ja jatkossa ilmeisesti
auton tiloissa kuljettamalla)
lähti pois 41 kg. Yhteensä paino väheni 107 kg. Edelleenkin
ylipainoa yli 100 kg. Kääntäen
meitä ajatutti miten tämä on
mahdollista, mutta olihan se.
Jos lasketaan toisinpäin oma
massa 1350 kg, vaunussa ”kiinteät” ostetut lisävarusteet 80 kg,
välttämättömät lisävarusteet
(mm. vararengas, toinen kaasupullo) 50 kg, vesisäiliöt 50 kg,
niin saadaan näistä yhteensä
1530 kg. elikkä kaikkea muita
tavaroita varten olisi jäänyt 20
kg. Tuo rekisteriotteessa ollut
1550 kg sinänsä tuntui täysin
epärealistiselta. Tilanne korjaantui kun saimme nostetuksi kokonaismassan 1700 kg:n.
Onneksemme rakenteet sallivat
tämän korotuksen ilman sen
suurempia muutostöitä. Lähtiessämme Turun messuilta
portin vieressä oli vaaka, joka

näytti tuloksena meille 1650
kg, elikkä lopputulos oli kannaltamme vihreä!!
Nämä molemmat kokemukset kertovat oman
tarinansa ja ovat hyvin samankaltaisia. Peruskysymys
kummassakin tapauksessa oli
varsin suuri ylipainotilanne,
joka kummassakin tapauksessa
saatiin hoidettua kuntoon tekemällä tarvittavat muutokset.
Näiden muutoksien tekeminen
edellyttää kuitenkin asian tiedostamista, muutoin ei tämän
kaltaisia asioita voi saada kuntoon. Tuo painon kertyminen
vaunuun on hyvin salakavala
ilmiö, sen torjuminen edellyttää jatkuvaa huolenpitoa ja kurinalaisuutta vaunussa olevien
tavaroiden suhteen.
Kysyin taannoin eräästä
vaunuliikkeestä - onko tämä
liian arka aihe kirjoitettavaksi
lehteen - saamani vastaus oli
yksiselitteinen ettei missään
nimessä, kysymyshän on ennen kaikkea turvallisuudesta.
(Julkaistu aiemmin 2012)

ESMY-SFHS

TREFFI- JA TAPAHTUMALISTAA 2015
15.-17.05.2015

40v Juhlatreffit
Vantaan talli, Vantaa

05.-07.06.2015

40v Juhlatreffit
Pääkslahti, Espoo

04.-06.09.2015

40v Juhlatreffit
Sääksi,
Hyvinkään seutu

11.-13.09.2015

Sirkustapahtuma
Pääkslahti,
Helsinki
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

Puheenjohtajan palsta

V

HALLITUS 2015
Puheenjohtaja, Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö,
Kuutoset+ lehtitoimikunta
Pentti Suihkonen
113943
045 8716 880
Kylänpäänkaari 12 C 12,
05200 Rajamäki
sfcaravan049@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jukka Pitkäaho
48966
0400 450 692
Hongisojantie 285, 01900
Nurmijärvi
jukka.pitkaaho@kolumbus.fi
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
Kuutoset+ lehtitoimikunta
Arto Kiviluoma
25505
0500 727 787
Korvenniityntie 2, 05450 Nukari
kiviluomaarto@gmail.com
Tarvikemyynti, kalustovastaava,
ESMY:n edustaja
Pertti Kortelainen
3926
0400 815 998
Nummelantie 126, 01810 Luhtajoki
pertti@pkky.pp.fi
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
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Pentti Suihkonen.

uosi on vaihtunut ja valinnat seuraavalle toimikaudelle on tehty.
Nöyrät kiitokset osoittamastanne luottamuksesta ja Kiitos
Jukalle hyvin tehdystä työstä ja
kaikille muille toimijoille myös.
Työ sarkaa varmasti riittää ja
uusia tekijöitä ja ideoita kaivataan aina lisää.
Yhdistykselle on avattu Facebook sivut, käykää klikkaamassa kaveripyyntö niin pääsette
kirjoittelemaan sinne juttuja ja

ilmoitelkaa sähköposti osoitteitanne niin saadaan tietoa
nopeammin perille tulevista tapahtumista, ja samalla osallistut
Treffilipun arvontaan.
Kevään aikana pidetään pilkkikilpailut Hyvinkäätä vastaan
Sääksissä ja Treffaillaan Vappuna Somerolla ei muuta kuin
kaikki joukolla mukaan. Ei tässä
kummempia tällä kertaa tulevia
tapahtumia ja kevättä odotellessa.
Pentti

Nurmijärven karavaanarit haastavat
Hyvinkään yhdistyksen karavaanarit
Sääksin jäälle perinteiseen

pilkkitapahtumaan
Lauantaina 14.3. Kokoontuminen
Riemuliiterillä viimeistään klo 10.00

Lisätietoa tapahtumasta
Erkki Rautiainen puh 040-5246030

Vapputreffit
Someron Hovimäen Gambingalueella vappuna 30.4 -3.5.
Ohjelmassa on mm. Karaokea, saunat
useampana päivänä, ruokailua, saunakahvit ja tietysti arpajaiset.

Pidämme alueella yhdistyksen kevätkokouksen
La 2.5 klo 13.00 Treffin hinta 50€/yksikkö
sis. mm. valosähkön, saunat, ruokailun ja muun ohjelman.
Lisätietoja Pentti Suihkonen puh 045-871 6880.
Ennakkoilmoittautumiset 12.4 mennessä ruokailusta johtuen, sfcaravan049@gmail.com

Matkailuautoja treffiväen tarkasteltavana.

Turun Caravan treffeillä avattiin
vuoden 2015 treffikausi
L

ähes kesäisessä sadesäässä
saavuimme Turkuun vuoden ensitreffeille. Paikalla
oli lähes kaksisataa muutakin

treffivierasta, jotka olivat leiriytyneet messukeskuksen ympärille. Järjestelyt sujuivat hienosti
Turun yhdistyksen monivuoti-

sella rutiinilla. Vaunu ja autonäyttelyn lisäksi messuhallissa
saimme tietoa tulevista kansainvälisistä treffitapahtumista mm.

Croatiassa jne. Lisäksi palkittiin
vuoden 2014 caravanalueet. Karavaanarit ovat valinneet Turun
kaupungin hoitaman Ruissalon

SF-Caravan osastolla riitti kiinnostuneita vieraita.

Yleisöä kuuntelemassa tulevan Croatian FICC
Rallyn tietopakettia.

Peräkärrysauna odottaa saunojia.

Jatkuu
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Talvimyrsky peitti
treffivieraat valkoiseen
vaippaan.

Campingin parhaaksi yleiseksi
leirintäalueeksi. Parhaaksi jäsenalueeksi eli SFC-alueeksi nimettiin Oulussa, Haukiputaan
Virpiniemessä sijaitseva SFCRantasarka.
Messuvieraita
viihdyttivät
myös tangokuninkaaliiset Heidi Pakarinen ja Leif Lindeman
sekä molempina iltoina tuttu
tanssiorkesteri, jonka säestyksellä tanssilattia todettiin varsin
liukkaaksi.
Parasta oli jälleen saunominen ja avantouinti Ruissalon
Sarronniemen rantasaunalla.
Tämä piristi monen vannoutuneen talviuimarin mieltä ja muita matkassa olleita. Erityiskiitos
vielä järjestäjille tästä ennakkoon

odotetusta elämyksestä.
Viikolopun aikana ajokeli
muuttui talvimyskyyn. Kun
sunnuntain aamuna heräsimme,
oli maa valkoinen uuden lumen
peittämänä ja tiesi monelle jännittävää kotimatkaa jäätyneillä
maanteillä. Onneksi kaikki meni
hyvin ja ”Doris” toi meidät turvallisesti kotiin. •

Croatian
esittelyä
FICC Rallystä
kiinnostuneille.

Terveisin Arto ja P-L

Kotimatkalla turvallisesti
”Doriksen” matkassa.

Yhdistyksen uusi sähköpostiosoite
on nyt kaikkien käytettävissä
Mikäli sinulla on kysyttävää tai muuta palautetta yhdistyksen toiminnasta,
voit lähettää sitä osoitteella sfcaravan049@gmail.com
Osallistut tulevaan Someron Vapputreffien vapaalipun arvontaan,
kun ilmoitat toimivan sähköpostiosoitteesi tähän uuteen osoitteeseen tai
käyt yhdistyksen Facebook sivulla klikkaamassa kaveripyynnön 12.4 mennessä.

Tervetuloa uudet jäsenet!
Tangokuninkaallinen Leif Lindeman
viihdytti treffivieraita.
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020200-0 Alfthan Thorolf, Lepsämä
009230-0 Andersson Sune, Söderkulla
054174-0 Isoviita Harri, Nurmijärvi
150937-0 Mutanen Senja, Klaukkala

150826-0 Niskanen Teuvo, Nurmijärvi
113943-1 Suihkonen Tarja, Rajamäki

SF-CARAVAN PORKKALA Ry
Puheenjohtajan palsta

Kari Nurminen

Y

hdistyksen toiminnassa
on taas yksi vuosi takana.
Taaksepäin tarkasteltuna
tuntuu siltä, että yhdistyksenä
emme aivan päässeet tavoitteeseemme. Jäsenmäärämme on py-

synyt suurin piirtein edellisvuosien tasolla, noin 150:ssä.
Uuteen vuoteen lähdetään
luottavaisin mielin. Hallitus on
jo alustavasti pohtinut uusia tapahtumia ja ideoita otetaan edelleenkin vastaan. Viime syksynä
Upinniemessä järjestetyn kaltaisia tapahtumia onkin jo toivottu.
Haluttaisiinko tutustumisretkiä
joihinkin kohteisiin, tapahtumiin tai jollekin leirintäalueelle?
Mitä sinä haluaisit? Anna siitä
hallitukselle vinkkejä!
Alkanut vuosi on minulla
kaikenkaikkiaan 16 puheenjohtajana. Ja tämä tulee olemaan
viimeinen vuosi tässä tehtävässä.
Haluan tämän tiedoksi jo näin
varhain, jotta jäsenistö tietää, et-

tä vuosikokouksessa on tehtävä
valintoja tältäkin osin. Toivon ja
uskon, että yhdistyksestämme
löytyy halukkaita tähän tehtävään, joka vie jonkin verran
vapaa-aikaa, mutta vastaavasti
myös antaa paljon.
Halukkaat voivat ottaa vaikkapa jo heti yhteyttä. Annan
tarvittaessa apua ja opastusta
vähäisten tietojeni mukaan.
Myös yhdistyksen rahastonhoitajaa kaivataan edelleen.
Hyviä hiihtokelejä !
Kari Nurminen

HALLITUS 2015
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
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

”Tammikuun pakastetut sienet, olkaa hyvä”

Tervetuloa uudet jäsenet!

Toiminnantarkastaja 2015:
Simo Ahonen 
41208-0
0400 435 100
simo.ahonen@lan-mittaus.fi
Haukankäyrä 13,
02400 Kirkkonummi

151043-0 Heinonen Osmo, Kirkkonummi 150957-0 Laukkanen Harri, Upinniemi
150986-0 Heiskanen Tapio, Kirkkonummi 150986-1 Strömberg Jussi, Kirkkonummi
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Yhdistystoiminnan
perusteita-koulutus
J

oulukuisena lauantaina seitsemällä eri paikkakunnalla Suomessa kokoonnuttiin Liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Etelä-Suomen
osalta kokoonnuimme Sokos
Hotelli Pasilaan yli 60 henkilön
vahvuudella. Kuulimme, että Turussa osallistujia oli vielä meitäkin enemmän.
Pasilan tilaisuuden vetäjänä
toimi liittohallituksen jäsen
Juha Rakkola. Saimme tuhdin
annoksen yhdistysasiaa, osalle uutena, osalle kertauksena.
Keskustelu kävi vilkkaana ja
yksi jos toinenkin kommentoi
asioita omilla kokemuksillaan.
Kysymyksiin vastattiin usein
salistakin omien tietojen ja tosiseikkojen pohjalta. Yleinen mielipide kurssista oli, että tämän
Koulutustilaisuus HotelliPasilassa.
Yhdistyksemme edustajia.
kaltaisia koulutuspäiviä saisi
olla enemmänkin ja juuri näin
painotettuna. Usein kokous- ym

Koulutustilaisuuden
osanottajia.

asiat mielletään selviksi asioiksi,
mutta kun sitten tarkemmin asiaan syvennytään, huomataankin,
ettei tämä ja tämä asia ollutkaan
ihan lain kirjaimen mukainen.
Yhdistyksestämme oli mukana
varsin mukava määrä, peräti seitsemän henkilöä. Ja kaikki tuntuivat olleen tyytyväisiä päivän
antiin.

Caravan Gaala

C

aravan Gaala-iltaa vietettiin risteillen Tallink Baltic
Queenilla 15. - 16.11.2014.
Karavaanareita oli mukana nelisensataa SF-Caravan ry:n
50-juhlavuoden viimeisessä tapahtumassa. Tulokoctailin jälkeen ohjelmassa oli palkitsemisia sekä vuoden yhdistyksen
(Keski-Pohjanmaa) sekä vuoden karavaanarin (Paavo Rousku, Vantaa) julistamiset. Standup koomikko Riku Suokkaan
esiintymisen jälkeen siirryttiin
gaala-illalliselle. Useat jatkoivat
iltaa vielä tanssin merkeissä. Yhdistyksestämme olivat mukana
ainakin kuvassa olevat Aija ja
Matti Tanskanen sekä Anneli
ja Kari Nurminen.
Teksti: Kari Nurminen
Kuva: Caravan-lehti /
Pekka Heinonen
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Caravan Gaalassa vas Matti Tanskanen, Kari Nurminen, Anneli Nurminen ja Aija
Tanskanen.

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

Puheenjohtajan palsta

Tervehdys lukijat

Tarmo Sorvisto

H

yvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille. Vuosi on
alkanut meidän yhdistyksen osalta edellisten tapaan, olimme käymässä 31 hengen ryhmän
kanssa matkamessuilla ja sieltä
jatkoimme sitten matkaa Tallinnaan ja hotelli Viruun. Jokainen
vietti iltansa parhaaksi katsomal-

SF-C Riihimäen
seutu ry

KEVÄTKOKOUS
torstaina 23.4.2015
klo 19.00 Lallulla
os: Hikiäntie 1101

laan tavalla, seuraavana päivänä
oli sitten aikaa ostosten tekoon
Tallinnassa. Kiitokset mukavasta
matkasta, niin Tupulle järjestelyistä ja kuljettajallemme Eikalle,
kuin myös kaikille mukana olleille.
Seuraava yhteinen koitoksemme
on sitten yhdistyksen ulkoilupäivä
Lallulla. Jos talvi jatkuu samanlaisena kuin se on nyt, saadaan
todennäköisesti hiihtolatu tehtyä
ja jäätilanne sallii että voi mennä
pilkille. Tietenkin jotain muutakin tekemistä päivään mahtuu
kaikenikäisille.
Tänäkin vuonna olisi mahdollista tehdä jotain yhdessä, mutta
ideoita kaivataan, kun ei Tuurin
matkalle viime vuonna riittävästi
lähtijöitä saatu. Kerropa minulle
tai muille hallituksen jäsenille mitä

kivaa olisi mukava tehdä yhdessä.
Kynänikkarille olisi myös
käyttöä, eli apua lehden tekoon
kaivataan. Juttuja, kuvia ja
vinkkejä sekä uusia näkökulmia
haluttaisiin tekijätiimiin. Myös
mainoksia saa toimittaa tai vinkata
yhteistyökykyisiä yrityksiä, jotta
saadaan kulut pysymään kurissa.
Otahan siis yhteyttä.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa, ilmoitus siitä
on tämän lehden sivuilla.
Joten ei muuta kuin ulkoilemaan ja nauttimaan yhdessä olosta
ja yhteisestä tekemisestä. Hyvää
talven jatkoa ja mukavaa kevään
odotusta kaikille!
Tarmo Sorvisto
64955

Yhdistyksen

ulkoilutapahtuma
Lallulla lauantaina 28.2.

Kokouksessa käsitellään
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat

HALLITUS 2015
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

22659

Rahastonhoitaja,
nettisivujen ylläpitäjä
Seppo Olkkonen
28636
045 340 6300
Suikkarintie 1 as 2, 12240 Hikiä
sfc.rmk2@gmail.com
Juha Immonen
130597
0400 199 244
Kangasmäenkuja 4 A, 01730 Vantaa
j.immonen@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

Tervetuloa!
Hallitus

Olli Siiriä	
0400 408 839
Vasaratie 7, 05400 Jokela
ollisiiria@netti.fi

rjoilu
a
t
i
Kahv

111492

Reippaan ulkoilun ja yhdessäolon
lomassa tarjolla soppaa ja kahvia.
Tervetuloa! os: Hikiäntie 1101

82557

Lallutoimikunnan koollekutsuja
Tuula Törhönen
29327
0400 765 619
Latotie 15, 12240 Hikiä
tuula.torhonen@hus.fi
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen 045 340 6300
Latotie 15, 12240 Hikiä
carita_torhonen@hotmail.com
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Rentoa menoa ja kylmää kyytiä
V
apaa-ajan vieton suurin
nautinto lienee hellittäminen, hyvän ja rennon
olotilan saavuttaminen hektisen arjen vastapainoksi. Ystävien seura, raitis ulkoilma, lepo
ja sauna, eikös siitä ole hyvä vapaa-aika tehty? Karavaanari on
siitä onnellisessa asemassa, että
yleensä alueilla on mahdollisuus
tosiaankin tavata ystäviä, olla ulkona, levätä ja saunoa.
Saunomisen terveyttä edistäviä vaikutuksia on tutkittu Suomessa paljon. Ja kyllähän me sen
tiedämme, että puhdistumisen
lisäksi sauna rentouttaa mukavasti lihaksia, poistaa kuona-aineita ja saa ihonkin hehkumaan
ja hyvän olon lisääntymään. Ei
kannata myöskään väheksyä
saunan lämmintä ja rauhallista
ilmapiiriä, joka vapauttaa nykyihmisen teknologian, musiikin, hälyn ja metelin pauloista.
Kuinka ihanaa onkaan vaan istua

hämärässä ja nauttia lämmöstä
ja hiljaisuudesta sekä tulen loimusta puukiukaan alla. Lallun

saunaa ovat sulostuttaneet talven
mittaan ikkunan takana olevat
kynttilälyhdyt, tuoden vielä

enemmän tunnelmaa saunojille.

S

aunassa hikoilun jälkeen pitää muistaa korvata menetetyt nesteet ja mineraalit,
siksi on hyvä muistaa juoda riittävästi vettä. Vesi on hyvä voide,
myös ulkoisesti, sillä reippautta ja terveysvaikutuksia monet
hakevat myös avannosta, kuka
mitenkin.
Toisille riittää katselu, joku
kastelee varpaansa, toiset kastautuvat portailla ja jotkut ihan
uivatkin.
Lallun saunalaiturin luo vaihdettiin uusi pumppu, ja kyllähän
taas avanto pysyy auki ja tarjoaa
luonnon kylmähoitoa niin kropalle kuin mielelle.
Positiivisia terveysvaikutuksia uskotaan olevan paljon, eikä
vähäisin liene kivun sietokyvyn
lisääminen, erityisesti nivelreuman hoidossa, muidenkin särkyjen, hengitystieinfektioiden ja
stressin väheneminen, vireystilan lisääntyminen, mielialan
sekä unen laadun parantuminen.
Kokemukset ovat yksilöllisiä,
hoitona käytettäessä avantouinnin on oltava säännöllistä, vaik-

Lallun avanto.

Tervetuloa uudet jäsenet!
151072-0 Laiho Jouni, Hämeenlinna
150747-0 Luhtanen Kati, Loppi
151063-0 Rinkari Esko, Riihimäki
150902-0 Seinä Seppo, Riihimäki
145998-0 Skogberg Anne, Riihimäki
150896-0 Vavuli Tomi, Ryttylä
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150878-0 Västilä Esa, Riihimäki
077548-1 Väyrynen Tarja, Hyvinkää

kakin on syytä muistaa kohtuus
myös avantouinnissa. Yleisesti
ottaen terve ihminen, jolla ei ole
sydämen vajaatoimintaa, kestää
pintasuonien supistumisen ja
verenpaineen kohtuullisen nopean nousun.
Saunan ja avannossa käynnin
jälkeen on mukava raukeus ja
ansaitun levon aika.

Ulkoilua ja pilkkimistä

J

otta juttu ei aivan nukuttaisi, niin onkin aika siirtyä ulkoilupäivään. Yhdistyksen
ulkoilupäivää vietetään 28.2. eli
kiiruusti kohti Lallua, jos vielä

kotona lehteä luet.
Sään mukaan touhutaan ja
toivottavasti saadaan olla paljon
ulkona. Tarjolla on ulkoilun lomassa myös soppaa ja illalla yllämainittua,
rentoa saunomista sekä
avannossa
käyntiä.
Urheiluhieroja Ira
Heinonen
Hyvinkäältä
on
tulossa
ulkoilupäivänä ennakkovarauksen
tehneiden
lihaksia pehmittämään
ja jos hierontaa halutaan
lisää, mikäs
meitä estää
järjestämästä
säännöllisiä
sessioita. Hierojamme on
sitä paitsi koulutettu Personal Trainer ja
hän saattaakin
pitää meille
myös ohjattuja hetkiä kevään ja kesän
aikana. Sen
mukaan mitä
toivotaan, ja
jos toivotaan,
toivottavasti toivotaan.
Talvilomakauden jälkeenhän sitten odotetaan
kevättä, pääsiäinen on
ihan lähellä ja ajatelkaas
vappua. Kyllä se talvi tästä
taittuu.
Aurinkoisia kevättalven
hetkiä ja riemukkaita päiviä kaikille!
Kuvat: Antti Laurila,
Ulla Sorvisto
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi

Ordförandespalt/puheenjohtajan palsta

God fortsättning
på år 2015

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
8503
Leif Lönnqvist
0400 851 013
Ringvägen 15, 02580 Sjundeå
nalle.pooh@elisabet.fi
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri,
Kassör/Rahastonhoitaja
Leif Ahllund
122823
0400 439 037
Kompassen 3, 10660 Ekenäs
leif.ahllund@suomi24.fi
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Olof Bussman

T

ill först vill jag tacka er alla
så hjärtligt för ett enhälligt understöd på höstmötet vid val av ordförande till
vår gamla ärerika förening. Den
nya styrelsen har konstituerat sig
och jag tackar med det hjärtligaste den gamla styrelsen för dess
arbete.
Vintern, som nu borde vara
som bäst, har försökt göra sitt
intrång flera gånger med en
köldknäpp upp till 20 grader
och lite snö för att snabbt växla
till tö igen, den snabbaste temperaturväxlingen var cirka 15
grader på fyra fem timmar. Men
som jag har sagt många gånger
tidigare, så går det också att röra
sig med husvagn och husbil un-

der vintern. Jag har sett många
Västnylänningar på Caravan
Show i Åbo, som vågar sig ut i
snö och halka. I Åbo ordnade
SF-Caravan paneldiskussioner
där undertecknad var med. Vi
hade rikligt med åhörare och
en utmärkt dragare för panelen, nämligen Tango prinsessan
Heidi Pakarinen. Därefter hade
vi Caravan- och resemässan i
Helsingfors, dit åkte många av
oss med buss gemensamt med
Hangö föreningen, det var enkelt
och bekvämt.
Nu under våren ordnas ett
skolningsveckoslut i Sjundeå
bad den 7-8 mars och det lönar
att anmäla sig till kursen, anmälningarna mottas av Anne Nieminen på förbundet. Sen skall
vi komma ihåg vårt vårmöte på
Fylgia i samband med påsk träffen. Sedan är det säkert många
av er, som under sommaren har
tänkt åka till Nordiska Caravan
Träffen i Sönderborg i Danmark
och nu är det tid att anmäla sig,

för det finns ett begränsat antal
platser till förfogande. Veckan
före Nordiska träffen ordnas
FICC rallyt i Kroatien.
Vår förening har utmärkt sig
väl i Caramba och Märkeskörning. I Märkeskörningen är vi
överlägset bäst i landet med
en deltagarprocent över 80 %,
men det gäller att fortsätta för
att kunna behålla första platsen. Ifjol hade vi 27 personer
som klarade sig att köra något
märke antingen med husbil eller
husvagn. Huvudsaken är ju inte
märket, utan det att det undervisas i hur man skall köra, så att
man inser hur roligt det är. Som
jag redan nämnde är ju vår nästa
träff Påskträffen med vårmöte så
jag önskar så många som möjligt
välkommna till Tenala.
En god fortsättning på vintern!
Hälsningar,
Olof

KALLELSE TILL VÅRMÖTE
SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar
till ordinarie vårmöte
lördagen den 4 april 2015 kl. 16.00
som äger rum på Fylgia föreningslokal i Tenala, adr. Trollshovdavägen 29.

Vårmötet ordnas i samband med påskträffen och på långfredagen har vi påskdans.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och Årets caravanare 2014 utses.
Festkommittén bjuder på tilltugg och så har vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!
VÄL MÖTT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen

Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569

Trafikkommitté/
Märkeskörning/Caramba
Ralf Friberg
19756
040 513 3774
maria.bredenberg@kolumbus.fi

Hemsidor/Kotisivut
Yvonne Grönholm
040 751 4920
kalle.gronholm@hotmail.com

F

jolåret är undanstökat och
året avslutades med julfesten på Hembygdsgården i
Ingå.
Till Ingå infann sig ett sextiotal julfestfirare, festklädda och så
klart på festhumör. Stämningen
var god med undantag av lite
munhuggning, men vad vore
en fest om inte det finns sådant
man kommer ihåg och jag hade
ju själv ett så elegant ”magaplask”, som jag bara kan skratta
åt så här i efterskott. Turen stod
ju ändå på min sida för jag vann
den fina huvudvinsten, köpkort
till en större butikskedja. Maten
var just så super, som julmat
skall vara. Redan uppläggningen
av maten väckte smakkörtlarna,
så Westerby gård, som stod för
maten, skall ha ett stor tack.
Dansgolvet besöktes också rätt så
flitigt och detta år hade julgumman ledigt och festkommitté

Träffnytt
damerna, iklädda roliga ”munderingar” delade ut julklapparna
till alla ”snälla barn”.
Enligt tidigare tradition premierade Olof årets Märkeskörare med sina vederbörande
märken och i stället för blommor
erhöll alla en pannlampa. En del
hade redan tidigare erhållit sina
märken och de som inte var på
plats erhåller sina märken vid
senare lämplig tidpunkt.
Bil och husvagn:
Silver: Kari Tampio, Anne
Junkkila-Mustonen, Stig Stenström, Kim Lundström
Guld: Bror-Erik Nyholm
Mästarmärke: Ray Björklund,
Guy Selenius
Stormästare: Ilari Lepola,
Eero Mustonen, Ralf Hietaniemi, Ralf Friberg, Olof Bussman,
Toni Westerlund
Husbil:
Brons: Leif Lönnqvist, Stig

Mattson, Guy Selenius
Silver: Ray Björklund, Kim
Lundström, Bror-Erik Nyholm
Guld: Kari Tampio
Guld 2: Raimo Puumala, KarlOlof Grönholm
Mästare: Elis Bussman, Ruben
Sundström
Fortsättningsmästare: Ralf
Hietaniemi, Margareta Hietaniemi, Eero Mustonen, Vivan
Törnroos
Pirjo tackade för sina ordförande år och Ruben och
undertecknad, som avgående
styrelsemedlemmar, erhöll ett
stort tack för våra insatser i
styrelsearbetet. Pirjo tackades också med blommor och
medlemmen Sture Hagelberg
fanns på plats och han uppvaktades så här i efterskott
med blommor med anledning
av hans bemärkelsedag.

Julfesten i Ingå

Den nya styrelsen har inlett
sitt arbete och jag har lovat ställa
upp, utanför styrelsen, som sekreterare och så kallad tidningsansvarig för Kuutoset+ under
detta år.
Årets första träff är ju Påskträffen kombinerat med vårmötet i
början på april. Vi får hoppas att
det inte blir någon ”takatalvi”, så
att så många som möjligt kommer till Tenala. Träffplatsen är
denna gång på Fylgia och där har
vi tillgång till belysningsström
och värdarna brukar elda påskbastu och sedan ordnas det dans
på fredagkvällen.
Värdar till våra träffar efterlyses, det verkar igen vara svårt att
få intresserade att ställa upp. Det
är nog inte meningen att bara
styrelsen måst åta sig värdskapen.
Hör av er ifall det finns intresserade!!
Föreningen har ju ett litet
materiallager, som jag har haft
hand om. Materialväskan skall
städas upp och i fortsättningen
finns den alltid med på träffarna
och värdarna sköter om försäljningen. Det är främst fråga om
dekaler, pins och föreningens
flagga.
Nästa tidning utkommer först
30.4. så ni skall vara alerta beträffande märkeskörningsträffen,
som är inplanerad 24–26.4. Det
finns inte möjlighet att informera i tidningen om eventuellt
ändrat datum etc. Kolla hemsidor och låt djungeltrumman
trumma.
Anne

Föreningens träffar 2015
2.-5.4.

Välkomna våra
nya med lemmar
16076-0 Kristian Sundström, Karis
150533-1 Inga Hurmerinta, Tenala
150994-0 Magnus Lindgren, Tenala

Påskträff i Tenala, Fylgia föreningslokal,
Trollshovdavägen 29
4.4.
Vårmöte, Tenala Fylgia föreningslokal
(kolla skild kallelse)
24.-26.4
Körövning och märkeskörning
på Tielaitos området i Leksvall
(ännu med reservation för datumet)
12.-14.6.
Försommarträff på Björkudden i Ingå
med petanque mästerskapstävling,
Bastubackavägen
28.-30.8.
Forneldarna på Lagmansstrand
i Snappertuna med stövelkastningsmästarskapstävling.
Våruddsvägen, Snappertuna
9.-11.10.
Höstmötesträff på Påminne skidcenter
Brunkom strandvägen 1, Åminnefors
10.10.
Höstmöte på Påminne
30.10.-1.11. Halloween på Lystiland i Karis,
(Jogging Teams stugan)
28.11.
Julfest i Kimito, Wrethalla föreningslokal
Närmare info om våra träffar finns från mars månad
på våra hemsidor www.sfcvastnyland.fi
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I Caravan sammanhang är flaggan
alltid i topp och caramba gänget
erhåller pris
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MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

KAIKKIIN MERKKEIHIN
- HUOLLOT
- KOLARIKORJAUKSET
- KOSTEUSKORJAUKSET
- KAASULAITEHUOLLOT
- VARUSTEASENNUKSET

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 2015:
Tuntiveloitus56,Vuosihuollot alk. (sis. kosteusmittauksen) 210,Kaasulaitteiden koeponnistus
30,Kosteusmittaus55,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
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www.knaus.fi

Sky Traveller -kampanja
Sky Traveller 500 D
Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€.
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Markiisi 747€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ulkoluukku oikealla takana 284€

Säästö jopa

10 462€

7 936€

Sky Traveller 650 DG SuperLight
Fiat-alustan paketti 2 109€
SL-paketti 1 579€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€,
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€,
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 1 001€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Ovh: 72 052€ – Säästö 10 462€

Ovh: 71 581€ – Säästö 8 891€

Kampanjahinta

62 690€

CaraHome-kampanja

600 MG

700 DG

Fiat-alustan paketti 2 428€
Weinsberg Smart -paketti 944€
2.3l 130hv Moottori 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metalliharmaa ohjaamo 298€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ohjaamon pimennysverhot (Remis) 667€
Markiisi 811€
Takatallin ovi vasemmalla 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl CS 30mbar -paineensäädin 278€

Fiat-alustan paketti 2 428€
Weinsberg Smart -paketti 944€

Ovh: 61 447€ – Säästö 7 157€

Ovh: 65 526€ – Säästö 7 936€

Kampanjahinta

Kampanjahinta

54 290€
Myynti • Huolto • Varaosat • Vuokraus

59 990€

Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 883€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

61 590€

Säästö jopa

Kampanjahinta

Sky Traveller 600 DKG

Kampanjahinta

www.weinsberg.fi

Ovh: 65 459€ – Säästö 9 469€

2.3l 130hv Moottori 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metalliharmaa ohjaamo 298€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ohjaamon pimennysverhot (Remis) 667€
Markiisi 1 001€, Takatallin ovi vasemmalla 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl CS 30mbar paineensäädin 278€
Suuri 190l Jääkaappi 889€

57 590€

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

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

www.lomapalvelu.net

