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Vahvistusta Kaben hankintapäätökseen
Alusta lähtien Kabe on rakennettu tavallista paremmalle alustalle. Kaben lattia ei notku eikä
natise, koska lattiapalkkeja on reilusti ja ne ulottuvat seinään asti. Siksi alusta on sekä kierto- että vääntöjäykkä ja kestää runsaasti kuormaa. Kabe on myös kehittänyt edistyksellisen
elektronisen ajonvakausjärjestelmän. Tämä Safety Driving System stabiloi alustan liikkeet ja
harmonisoi ajon miellyttäväksi. Lisäksi Kaben edustava skandinaavinen muotoilu parantaa
aerodynaamisia ominaisuuksia ja säästää energiaa. Tervetuloa Kabe-kaupoille.

www.kabe.se/fi

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

0300 472 370 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
020
2 777 2307

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 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

SF-Caravan Hyvinkään
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Päätoimittaja:
Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri: Ulla Sorvisto, puh. 040 7332107, ulla.sorvisto@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA:
Reino Talvitie, Jani Tamminen
HANKO:
Marlene Holmström
HYVINKÄÄ:
Raimo Kosonen, Katri Punnonen
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Pentti Oksanen
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Leo Kylmä, Anneli Sarkola
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Perttu Tiikkainen, Timo Raita
KESKI-UUSIMAA: Pentti Virtanen, Juhani Virtanen
KRISTILLISET:
Petri Hartman
NURMIJÄRVI:
Eeva Ahervuo, Pentti Suihkonen
PORKKALA:
Anneli Nurminen, Kari Nurminen
RIIHIMÄKI:
Timo Sulin
VÄST NYLAND:
Anne Backman, Olof Bussman
Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com
Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän
vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 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.
Muut ilmoitukset 5,00/rivi, max 5 riviä/ilm.
Ilmestymisaikataulu 2019: 21.2., 26.4. 12.9. 28.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
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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
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com
HALLITUS 2019

Puheenjohtaja
Reino Talvitie
0400 122 148
reino.talvitie@hotmail.fi

040914

Sihteeri/jäsenkirjuri
Matkailu/mat.autoasiamies
Pasi Penttilä
134918
050 439 7377
pasi.penttila@lounea.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net

037867

Jäsen / Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 511 4180
jani.tamminen@autokeidas.fi
Jäsen / Hämyedustaja
Janne Tamminen
040 821 4429
janne.tamminen@mbnet.fi

39719

Lehtiyhteyshenkilöt
Reino Talvitie , Jani Tamminen
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

Tervetuloa
uudet jäsenet
TAPAHTUMIA
Isäntäkoulutus

4.5 klo 10.00

Pääjärvi/Majamäki
ns. historiateemapäivä 
11.5. klo 11.00
Sammuttimen käyttöharjoitus/
tarkastus 
18.5. klo 10.00
Majamäkipäivä/siivous 
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25.5.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys lukijoille!

T

ätä artikkelia kun kirjoitan, eletään
maaliskuun viimeistä viikkoa.
Kevään tapahtumiin, jotka ajoittuvat lauantaipäiville, on ollut haasteellista
saada aikataulut sovitettua, mutta nyt tuli
työvoitto.
Laskiaislauantaita vietettiin iloisissa
merkeissä, lapsiakin oli paikalla, mikä aina piristää tunnelmaa. Ruokatarjoilu toimi
(Marjan hernerokka), kahvit ja mehut vielä
päälle, niin mikäs oli saunakutsua ootella.
Isäntäkoulutus järjestetään Jounin johdolla 4. toukokuuta alkaen klo 10.00.
Pääjärvi/Majamäki ns. historiateemapäivä 11. toukokuuta alkaen klo 11.00.
Sammuttimen käyttöharjoitus/tarkastus
18. toukokuuta alkaen klo 10.00.
Majamäkipäivä/siivous 25. toukokuuta.
Sitten onkin Liittokokous Järvenpäässä,
peukut pystyyn, että ehdokkaamme valitaan
Liittohallitukseen.
Seuraava viikonvaihde onkin Majamäen
ns. avajaiset toisin sanoen, alkaa viikkoisännyydet pyörimään.
Majamäestä tuli valoisampi alue, nyt alueella näkee myös aamuauringon. Metsänaapuri UPM kaatoi varjostavan kuusimetsän
alueen rajalta meidän kuusien lisäksi.

Reino Talvitie
Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt lähes samana viimevuosina, 31.12.2018 jäsenmäärä oli 539.
13.10.1984 Majamäessä oli avajaiset,
tarkoittaa sitä, että tänävuonna tulee kuluneeksi 35 vuotta. Pitäähän sitä merkkipäiväkahvit juoda ja juodaan ne sitten
kaivojuhlien yhteydessä 10.8.2019 mansikkakakun kera.
Alueella tämä talvi oli työläs lumitöiden
osalta, siitä tuhannet kiitokset henkilöille,
jotka aurasivat, linkosivat, hiekoittivat ja pitivät alueen turvallisena. Tämä jälleen tuon
esille sen, mistä olen aiemmin maininnut.
Yhteishenki on meillä 9+.
Seuratkaa yhdistyksen nettisivuja, missä
ilmoitellaan muut tapahtumat.
Terv.Reiska 040914

Kaivojuhla Majamäki 9.-11.8.2019
Perjantai 9.8.

Leiriytyminen
arpojen myynti alkaa n.16.00 (pääpalkinto polkupyörä)
SAUNAT
klo 17.00-17.50 naiset
		
klo 18.00-18.50 miehet
		
klo 19.00-19.50 naiset
		
klo 20.00-21.00 miehet
21.00- 24.00
orkesteritanssit soittaa TraBand
00.30
HILJAISUUS
Lauantai 10.8 9.00
Lipunnosto
9.15 -11.00
luontopolku alkaa saunan edestä
		
arpojen myynti jatkuu
13.00
KAIVOJUHLA ALKAA
SAUNAT
klo 16.00-17.45 naiset
		
klo 18.00-19.45 miehet
20.00
arpajaiset ja luontopolun palkintojen jako
21.00 – 24.00 karaoketanssit
00.30
HILJAISUUS
Sunnuntai 11.8 10.00
poccie kilpailu
12.00
TREFFIT PÄÄTTYY
TAPAHTUMAMAKSU 50€ / kausipaikka 20€
VIERAS JOKA YÖPYY 15€/ yö, PÄIVÄVIERAS 10€

Turvallista kotimatkaa!
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hei kaikki karavaanarit

E

Hej alla karavanare

E

pävakaisen talven jälkeen tuntuu hyvältä saada
fter en ombytlig vinter känns det bra att
få njuta av vårens ljus. Sett från Hangö
nauttia kevään valosta. Hangon horisontista
horisonten kan man knappast tala om vinkatsottuna ei todella voi puhua talvesta sen
ter i dess egentliga bemärkelse, några dagar snö
oikeassa merkityksessä, joitakin päiviä lunta ja pakoch köld, så att även havet fick ett tunt istäcke,
kasta, jonka aikana merikin sai ohuen jääpeitteen,
och sedan igen regn och vintriga hobbyn som
seuraavaksi jo sadetta, joten talviset harrastukset
skidning och skridskoåkning är bara ett minne
kuten hiihto ja luistelu ovat vain muisto menneiltä
blott från gångna vintrar. ”För i tiden var allt
talvilta. ”Ennen oli kaikki paremmin”, kuten eräs
bättre”, en åsikt man ofta får höra.
mielensäpahoittaja toteaa.
Den årliga Vinterfesten firades i februari och
Vuotuinen Talvijuhla vietettiin helmikuussa ja
som
omväxling bjöds det på välsmakande asiatisk
vaihteeksi tarjoiltiin aasialaista maukasta kanakeittoa.
hönssoppa. Våra lotterivinster Siljas presentkort
Lea
Gustafsson
Arvontapalkintomme Siljan lahjakortti löysi iloisen
fann en glad mottagare, även så de värmande
saajan, samaten jäsenten kutomat lämmittävät sukat.
sockorna som våra medlemmar hade stickat.
Jo maaliskuun lopulla kukkivat krookukset ja pähkinäpenRedan i slutet av mars blommade krokusarna och hasselbussas aurinkoisilla paikoilla. Kesää kohti olemme siis menossa ja karna på soliga platser. Vi är således på väg mot sommaren och
kesämatkojen suunnitelmat ovat jo toivottavasti pitkällä. Yhdis- planeringarna för sommarresorna är hoppeligen redan nästan
tyksestämme lähtee 14 vaunukunnan ryhmä Viron yhdistyksen färdiga. En grupp på 14 ekipage från vår förening kommer att
järjestämille treffeille Latviaan tutustuen samalla Latviaan. Tästä åka till Lettland och bekanta sig med landet samt ta del i en träff
matkasta saamme varmaan lukea seuraavassa lehdessä.
där, som den estniska klubben har ordnat. Vi kommer nog säkert
Tänä kesänä järjestetään monia mielenkiintoisia kansainvälisiä att få läsa om den här resan i nästa tidning.
treffejä Euroopassa, on Europa Rally Kroatiassa, F.I.C.C. rally
I sommar ordnas det många intressanta internationella träffar i
Ranskassa, Pohjoismaiset karavaanitreffit Norjassa ja Kalotti- Europa, Europa Rally i Kroatien, F.I.C.C rally i Frankrike, Nordisk
Caravan träff i Norge och Kalottt träff i Sverige.
treffit Ruotsissa.
Vi skall inte heller glömma vår förenings 30-års jubileumsträff
Ei pidä myöskään unohtaa yhdistyksemme 30-vuotis juhlatreffiä
syyskuussa Salon Vuohensaaressa. Tänä vuonna treffit eivät ole i september i Vuohensaari, Salo. I år är träffen inte i stil ”oktobertarjoilultaan ”oktoberfest”-tyyppiset vaan entisten kalatreffien fest” vad maten beträffar utan i stil med de forna fiskträffarna. Det
kaltaiset. Kannattaa merkitä allakkaan 27 – 29.9.2019 Vuohensaari. lönar sig att märka in i almanacken 27-29.9.2019 Vuohensaari.
På hösten har vi som tanke att igen ordna körskicklighets övSyksyllä on tarkoitus järjestää taas ajotaitoharjoitukset ja mahningar
och möjlighet till märkeskörning. Tidpunkten meddelas
dollisuus merkkiajoon. Ajankohdasta ilmoitetaan seuraavassa
i
följande
tidning.
lehdessä.
Önskar trevliga sommarresor så i Finland som utomlands, vi
Hyvää matkailukesää niin Suomessa kuin ulkomailla, ajetaan
skall köra tryggt och hälsar på vägen.
turvallisesti ja tervehditään tien päällä.
Vårhälsningar Lea
Kevätterveisin Lea

HALLITUS 2019 / STYRELSE 2019
malle.holmstrom@gmail.com
Puheenjohtaja, Ordförande
36481-0
Lea Gustafsson
18083-0 Richard Hyvönen
040 809 5737
0400 488 869
rikhyv2009@gmail.com
Varapuheenjohtaja/
Johtokunnan ulkopuolella
Viceordförande
Anita Wasström
127389-1 Matkailuasiamies,
Reseombudsman
anita.wasstrom@gmail.com
Göran Holmström
4576-0
Alf Boström
127349-0 0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com
040 5206948
alf.bostrom@gmail.com
Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Sihteeri /rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Tommy Sundberg
81642-0
Sekreterare/kassör/
040 865 2831
medlemsskrivare/
thsundberg@gmail.com
materialförsäljning
Marlene Holmström
4576-1
044 342 3105
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Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

SIHTEERIN AJATUKSIA
■■Jäsentemme keskuudessa on usein keskusteltu karavaanitapojemme muuttumisesta. Tässä yksi sellainen:
Mihin on kadonnut mukava tapa huomioida tien päällä
vastaantulevaa karavaanaria tervehtien, niin matkailuautolla tai matkailuvaunulla liikkuvaa? Tapa tuo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja hyvää mieltä. Samassa ”veneessä” ollaan,
ehkäpä toisten mielestä toisinaan myös teiden tukkona. Ei
meitä vielä ole niin paljon että käsi väsyisi tai siitä olisi ” turvallisuusriskiksi”. Emmekö ole kertoneet tavastamme uusille karavaanareille? ”Tässä mennään viikonlopun treffeille,
sukuloimaan, kesäreissulle, hyvää matkaa teille ajakaa turvallisesti”. ” Niin mekin, kiitos”. Tällaisena viestinä/keskusteluna olen kokenut tervehtimiset ja saanut siitä hyvän mielen. Jatkakaamme hyvää perinnettä ja heiluttakaamme kättä.

SEKRETERARENS TANKAR
■■Bland våra medlemmar har vi ofta diskuterat om förändringar inom karavanseder. Här en sådan:
Vart har försvunnit den goda seden att beakta på vägen den
mötande karavanaren med att hälsa, både den som rör sig med
husbil eller den med ekipage? Seden ger en känsla av samhörighet och belåtenhet. I samma ”båt” är vi ju, kanske en del
anser att vi fungerar som en propp på vägen. Vi är inte ännu
så många att handen skulle bli trött eller att det skulle vara ”
en säkerhetsrisk”. Har vi inte berättat om vår sed åt våra nya
karavanare? ” Här är vi på väg till veckosluts träffen, till släktträff, på sommarresan, önskar er en trevlig resa, kör tryggt”.
”Så även vi, tack”. Jag har upplevt hälsningarna som sådana
budskap/diskussioner och blivit glad i sinnet. Låt oss fortsätta med den goda traditionen och låt oss vifta med handen.

Muistoja 25-v juhlilta / Minnen från 25-års jubileum
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Yhdistyksen 30-vuotis
juhlatreffit

Föreningens 30-års
jubileumsträff

27.9. - 29.9.2019 Salon Vuohensaaressa
Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, saunan sekä
kalapaellan ja kakkukahvit. Ohjelmana kalan
narrausta, kilpailuja, tanssia, arpajaiset,
luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja www.sfchankohangoudd.net
tai Malle Holmström puh. 040-5759503
Sitovat ennakkoilmoittautumiset
22.9.2019 mennessä
puh: 040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen
ruokatarjoilun vuoksi
Tervetuloa treffeillemme
Salon Vuohensaareen

27.9. - 29.9.2019 på Salo Vuohensaari
Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström, bastu samt
fiskpaella och kaffe med kaka. Som program
bl a prova fiskelyckan, tävlingar, dans, lotteri,
naturstig och munter samvaro. Tilläggsuppgifter
www.sfchankohangoudd.net eller
Malle Holmström tel. 040-5759503
Bindande förhandsanmälan senast den 22.9.2019
tel: 040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig
tack vare matserveringen
Välkommen på vår träff
till Salo Vuohensaari

www.clfixandwash.fi

040 148 2680

clfixandwash
Huolto ja korjaus

Service och reparation

Pesupalvelut

Tvättjänster

Itsepalveluhalli

Självservicehall

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

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
Mika Stig	
040 766 2089
mikastig70@gmail.com
Tietosuojayhteyshenkilö
Arja Siren
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi

86748

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

T

ämän vuoden kakkosnumeron ilmestyessä yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous on noin
puolentoista viikon päässä. Kokouksen
ajankohta on keskiviikkona 8.5.2018 alkaen klo 19.00. Kevätkokous pidetään tänä
vuonna Sääksin Riemuliiterissä. Esityslista sisältää kevätkokouksessa käsiteltävät
sääntömääräiset asiat. Tuolloin on kirjojen
kansien sulkemisen aika. Tervetuloa osallistumaan ja tekemään tämä sulkeminen
yhdessä kanssamme.
Tulevan kesäkauden aikana järjestetään
treffit sekä Sääksissä että VihtiParkissa.
Sääksissä perinteiset Sääksin Säpinät elosyyskuun vaihteessa 30.8.-1.9.2019. VihtiParkissa Rantatreffit heinäkuun viimeisenä
viikonvaihteena 26.-28.7.2019.
Säpinöille leimaa antavana piirteenä on
ollut runsas ohjelmatarjonta kaiken ikäisille. Niin on myös tänä vuonna. Rantatreffeillä korostuu se ainutlaatuinen
lauantainen vesilentopalloturnaus muuta
ohjelmatarjontaa unohtamatta. Merkitse
kyseiset treffiajankohdat kalenteriisi ja tule
viettämään kanssamme nämä muistorikkaat viikonloput. Lisätietoa edellä mainituista treffeistä löydät yhdistyksemme
kotisivuilta www.sfchyvinkaa.net
Nyt näin kevään kuluessa ja alkavana kesäkautena meitä karavaanareita on jälleen
runsain mitoin tien päällä. Liikkuessamme
meidän tulee ottaa huomioon kaikki muut
liikenteessä kulkijat, olla kohteliaita heitä
kohtaan, ja antaa heille tietä tilanteen niin

Vihtipark tapahtumat

23001

Virva Letto
150162
050 525 3127
virva.letto@edu.hyvinkaa.fi
II varajäsen
Jari Lemmetyinen
92803
0400 859 067
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

• Kevättalkoot
27.4.
• Rantatreffit
26.-28.7.
• Kesäkaudenpäättäjäiset
ja toimikunnan vaalit
7.9.
Tarkempi ohjelma ja aikataulu täydentyy aina lähempänä tapahtumaa.
Seuraa nettisivuja www.sfchyvinkaa.net
ja www.facebook.com/vihtipark sekä
alueen ilmoitustaulua.

edellyttäessä. Muistetaan tervehtiä sitä
vastaan tulevaa karavaanaria, olkoon hän
sitten liikkeellä matkailuauton tai -vaunun
kanssa. Pienellä käden liikkeellä on joskus
suuren suuri vaikutus.
Lopuksi palaan vielä esille yhdistyksen
jäsenten sähköpostiosoitteiden pariin jäsenrekisterissämme. Sähköpostiosoitteesi
olemassaolo on erinomaisen tärkeä asia
yhdistyksen jäsenistölle kohdistuvan tiedottamisen osalta. Toivon sinun tarkastavan/varmistavan sähköpostiosoitteesi
olemassaolon ja sen oikeellisuuden. Ellet
ole vielä tehnyt sitä, niin käy tekemässä se
nyt osoitteessa;
www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen/ Voit myös, niin halutessasi, olla yhteydessä yhdistyksen hallituksen jäseniin, hoidamme asian puolestasi
eteenpäin.
Hyvää loppukevättä ja tulevaa kesää!
Terveisin Rami

SFC VIHTIPARK
TOIMIKUNTA
Rauhaniementie 391,
03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625
vihtipark@sfchyvinkaanseutu.fi
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig
86748
040 766 2089
vihtipark@sfchyvinkaanseutu.fi
Varapuheenjohtaja
Timo Punnonen
0400 453 169
tj.punnonen@elisanet.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Raimo Kosonen

Sihteeri
Tuula Kanerva
040 352 0832
tuulakanerva@gmail.com

82119

161160

23.2. Talvirieha
■■Vuosittainen keväinen Talvirieha tapahtuma järjestettiin VihtiParkissa EteläSuomen hiihtolomaviikolla. Tapahtuman
vastuullisena järjestäjä toimi tälläkin kertaa alueen Junnutiimi. Pienoisena haasteena ohjelmille toi nopean sään muutos,
kun talvinen sää muuttui kesäiseksi vesisateeksi. Viikkoa ennen tapahtumaa näytti jo, että kaikki lumi tulee sulamaan, kun
muutama viikkoa aikaisemmin oli ollut
mietinnässä, pystymmekö järjestämään
ohjelmaa metsään, syvän lumen vuoksi.
Onneksemme sää pysyi pakkasen puolella ja aurinkokin näyttäytyi jo iltapäivästä.
Ohjelmaa oli tarjolla päivällä ensin ulkona, jolloin myös myyntipisteemme terassilla oli auki, sekä lyhyen tauon jälkeen
oli luvassa yllätysohjelmaa talolla. Ohjelmaa oli järjestetty pihalle, sekä läheiseen
metsään. Jääkeilausrastin osalta pihalla,
Tiia toimi tuomarina ja pisteiden laskijana. Hienoja suorituksia nähtiin, niin lapsilla, kuin aikuisillakin, mutta kovimmat
tulokset tekivät tänäkin vuonna lapset.
Tänäkään vuonna mönkijäajelu ei pettänyt suosiollaan ja ahkion pohjat kokivat kovia. Mönkijässä vaihdettiin kuljettaa lennossa, kun jono ei lyhentynyt millään ja lapsilla oli hauskaa vauhdikkaassa menossa. Ajot jouduttiin lopettamaan,
kun toisenkin ahkion pohja kului puhki
kovasta ajosta. Ensi vuodeksi luvattiin jo
tehdä ahkiot, jotka kestävät meidän alueen ajelut.
Jotta läheinen ympäristökin tulisi tutuksi lapsille, niin ohjelmaksi järjestettiin tietovisainen metsäpolku läheiselle lammelle. Jokaisen ryhmän mukana
oli aikuinen ja ohjeistuksen saattelemana
alue tyhjeni innokkaiden kisaajien lähtiessä metsään. Lisäksi oli tiedossa yllätys
lapsille, kun pääsee vastausten kanssa läheiselle lammelle. Siellähän Antti odottikin ja antoi lipukkeen, jolla sai kaaka-

Junnutiimi kertoo tulevan päivän ohjelmasta.

Metsäpoluilla oli ”ruuhkaa”.

on, makkaran ja paahtoleivän
palattuaan alueelle. Kysymykset oli visaisia ja aiheutti keskusteluja vielä suoritusten jälkeen hmm.. kenenköhän vastuulla on alueen siisteys?
Kolmelta alkoivat palkintojen jaot ja kaikki keilauskisaan osallistuvat saivat palJääkeilailun tyylinäytteitä.

Suojalasit päähän ja menoksi.

kinnon ja kolme parasta vähän paremman
yllätyksen. Kolmella parhaalla olikin sama
tulos, joten kisa oli tiukka.
Samoin tietovisaisella metsäpolulla kolme ryhmää saivat täydet pisteet. Arvoimme voittaja joukkueen, Artun avustuksella.
Palkintojen jakojen jälkeen siirryttiinkin
sisätiloihin, jossa odottikin yllätysohjelma
lapsille. Junnutiimi oli järjestänyt seisovan
pöydän herkuilla, joista riitti naposteltavaa kaikille koko loppu ohjelman ajaksi.
Jääkeilaus
Lapset; Niilo, Emilia, Lilja
Aikuiset: Jarkko
Tietovisa: Toto Rossa
Kiitokset vielä kaikille tekijöille ja osallistujille hienosta päivästä!		
Junnutiimi
kuvia lisää voit käydä katsomassa nettisivun linkistä tai Facebook sivultamme
www.sfchyvinkaa.net/50
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Mönkijä jumissa, tarvittiin
raakaa miesvoimaa.

Metsäpolulla visaisten
kysymysten
pohdintaa.

Suosittu mönkijäajelu .

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
p. 050 526 4897
Puheenjohtaja
Jari Nurmi
0400 508 441
puheenjohtaja.saaksi@
sfchyvinkaanseutu.fi
Varapuheenjohtaja
Arja Siren
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi

Sääksin Säpinät ennakkotiedoista
poiketen 30.8.-1.9.2019

Tapahtumatiedot ilmoitustaululla ja nettisivuilla
www.sfchyvinkaa.net
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Sihteeri
Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

104590

23001

160200

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

Leikkimielinen talvicaramba
ajettiin talvisessa säässä
Rajamäellä 23.2.2019
Ohessa jännittyneitä lähdön tunnelmia,
kisafiiliksiä ja grilliherkkuja

VUOSI 2020 ON TALVICARAMBA 10. JUHLAVUOSI.

Kiinnostuitko?
asiakaspalvelusta:
09 279 8340!

Uusi asunto-osuuskuntamallimme on asumisen

KUNINGASIDEA!

Lisää siihen vielä kohtuuhintaisuus sekä asumisen
sujuvuus. Silloin jää rahaa ja energiaa elämiseen.
Sitä on osuuskunta-asuminen.
MESTARIASUNNOT
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Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

mattoja
mittojen
mukaan
myös
matkailuautoihin ja
veneisiin

ESMY:n TREFFILISTAA 2019
30.4.-1.5.
17.-19.5.
24.-26.5.
24.-26.5.
24.-26.5.
7.-9.6.		
20.-23.6.
26.-28.7.
16.-18.8.
23.-25.8.
30.8.-1.9.
6.-8.9.		
27.-29.9.
25.-27.10.

Vapputreffit
Hernerokkatreffit
Kevättreffit
50-vuotisjuhlat
Petankkikisat
Lasten treffit
Juhannustreffit
Rantatreffit
Possutreffit
Musiikkitreffit
Sääksin Säpinät
Karkkila 40-vuotta treffit
Hankoniemi 30-v treffit
Valojuhla

			

Sydänlampi, Somero
Skeppars
Salakallio, Salo
Vanhankylänniemi, Järvenpää
Sydänlampi, Somero
Vantaan Talli
Sydänlampi, Somero
SFC VihtiPark
Skeppars
Vantaan Talli
Rajamäen Sääksi
Vuotinaisten leirikeskus
Vuohensaari, Salo
Vantaan Talli

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

Tapahtumia
			

1.6. Kevätpetanquekisat Vantaan Talli
14.9. Syyspetanquekisat Vantaan Talli
28.9. Rapukekkerit
Vantaan Talli

SFC Vantaa
SFC Vantaa
SFC Vantaa

Hyvää kesää!
www.mattokymppi.fi

Tavataan treffeillä!
Tervetuloa viihtyisään Messilään!

– Vehreä caravanalue matkailuautoille/
vaunuille, telttapaikkoja.
– Leirintämökkejä, saunallisia
hirsihuviloita!
– Sijainti Vesijärven rannassa,
Messilän lomakeskuksen kupeessa,
8 km Lahden keskustasta.
– Siisti, lapsiystävällinen uimaranta,
Beachvolleykenttiä, Beachjalkapallokenttä,

– Vuokrataan soutuveneitä.
– Ruoka-/anniskeluravintola, karaokea,
tansseja, tapahtumia.
– Laivareittiliikenne 1.6.-31.8. MessiläEnonsaari-Lahti 5 kertaa päivässä
edestakaisin. www.tiirismaanlaivat.fi
– Enonsaaressa Ruoka-anniskeluravintola,
rantasaunaa vuokrataan, luontopolku,
mökkejä. www.enonsaari.fi

www.campingmessila.fi messila@campingmessila.fi

Rantatie 5, 15980 Hollola, 03 876 290, 0400 498 361
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UUTTA!

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

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

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

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

Poroholman
lomakeskuksen
yhteyteen
aukeaa upea
maauimala
kesällä 2019!

...

.

..
..

UIMALA

. . . . POROHOLMA

Amiraali Järvisen
purjelaivakaraoke
Gerdassa jatkuu!

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

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

KOE AINUTLAATUINEN ELÄMYS
RISTEILE AIDOLLA PURJELAIVALLA

Kuunari Kathrina purjehtii sekä Helsingin aluevesillä, keväisin ja syksyisin,
että Rauman saaristossa heinäkuussa. Lisätiedot ja purjehduspäivät:
W W W. K AT H R I N A . F I
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2019
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Tervehdys kaikille

Puheenjohtaja,
henkilövastaava, SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen
041 432 4037

lemme saaneet nauttia runsaslumisesta talvesta. Haasteita on ollut
aurauksessa, mutta hyvin on siitä
selvitty. Jäätilannekin on ollut meidän lahdella sen verran hyvä, että saatiin vietyä
kevätpäivän pilkkikilpailu kunnialla ja
turvallisesti loppuun.
Osallistujia oli pilkkikilpailuun ja talvimölkkyyn ilahduttavan runsaasti. Aurinko
paistoi mukavasti eikä kova tuuli haitannut.
Kilpailun jälkeen punnittiin kalat ja sitten
nautittiin grillimakkaraa.
Talvimölkky oli vuorossa seuraavaksi ja
sekin kilpailtiin kiertopalkintoa himoiten.
Mukavaa oli ja päivä meni nopeasti ja sopuisasti kuten aina.
Pääsiäinenkin on jo takana ja mennään
kovaa vauhtia kohti toukokuuta. Kevättalkoot pidetään kumminkin vielä ennenkuin huhtikuu on vaihtunut toukokuuksi.
Vappua vietetään taas väentuvalla yhdessä
juhlien iloisesti.
Toukokuussa muistetaan äitejä ja vietetään hernerokkatreffejä. Sitten onkin

O

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

Pentti Oksanen
vuorossa sääntömääräinen vuosikokous
Careeria (ent. Amisto) Siellä käsitellään
yhdistyksen sääntömääräiset asiat kuten
toimintakertomus, toimintasuunnitelma,
tilinpäätös ja tuleva talousarvio. Valitaan
toimihenkilöt erovuoroisten tilalle. Tulkaa
joukolla mukaan vaikuttamaan yhdistyksemme asioihin.
Kesä on jo melkein ovella ja juhannusta
vietetään taas perinteisesti Skepparsissa.
Oikein mukavaa, aurinkoista kesää ja
kesälomaa toivotan teille kaikille.
Terveisin Pentti Oksanen

Hej allihopa

I

vinter har vi fått njuta av mycket snö.
Vi har haft vissa utmaningar med plogningen, men den har vi nog klarat av
bra. Isläget i vår vik har varit så pass bra att
vi kunde genomföra vårdagens pilktävling
med ära och trygghet.
Glädjande många deltog i pilk- och vintermölkkytävlingarna. Solen sken vackert
och den hårda vinden störde inte heller.
Efter tävlingen vägdes fisken och sedan
smakande grillkorven. Sedan var det dags
för vintermölkky som tävlades med pokalen
i sikte. Roligt hade vi och dagen gick fort
och i god anda, som alltid.
Påsken är bakom oss och vi går med hög
fart mot maj månad. Vårtalkot hålls nog
ännu i april. Vappen firas igen på stugan

med gemensam glad fest.
I maj firar vi först alla mammor och sedan
är det dags för ärtsoppeträffen. Sedan kommer det stadde-enliga årsmötet på Careeria
(fd Amisto). Där behandlas föreningens
stadge-enliga ärenden, dvs verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut och
kommande budget. Funktionärer väljs i
stället för dem som avgår. Kom med allihopa och påverka vår förenings ärenden.
Sommaren är nästan kommen och midsommar firas igen traditionellt i Skeppars.
Jag önskar er allihopa en riktigt fin och solig
sommar och semester.
Hälsingar Pentti Oksanen

TAPAHTUMAT 2019
Sääntömääräinen vuosikokous 20.5. Muut tapahtumat
Kevättalkoot
la 27.4. Syystalkoot
TREFFIT Skepparsissa
su 12.5. Isänpäivä
Hernerokka
pe 17.- su 19.5. Äitienpäivä
Possu
pe 16.- su 18.8. Juhannus  pe 21.-su 23.6. Valoteos
16

la 26.10.
su 10.11.
la 23.11.

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

Åsa hoitaa saaliden punnituksen tarkasti.

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

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

Kilpailujen palkinnot pöydällä odottamassa tuloksia.

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

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

MUUT PALVELUT
Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€

17

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

Pilkkijät ryhmäkuvassa ennen kilpailua.

Talvimölkkykisa käynnissä.

Vasemmalla voittaja Mona Renman, toisena Taina Katela ja kolmantena
Tomi Katela.

18

Raimo Katela ja voittaja Reijo Hartikainen 2. Petri Luostarinen.

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

Hovimäki camping

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

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

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

Tervetuloa
uudet jäsenet
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

P

ikku hiljaa alkaa vaunu paljastua lumen keskeltä. Meidän vaunua ei ole
käytetty ollenkaan talvella.
Syksyllä asensin kyllä talvirenkaat, mutta
vaunu ei lähtenyt liikenteeseen. Oma vika.
Verottaja alkaa kiinnostua meistä, kun
määräsi tulorekisterin. Sillä on ollut työllistävä vaikutus.
Yhdistykselle piti hakea ensinnäkin ytunnus, kun sitä ei meillä vielä ollut. Jouduin hakemaan myös Katso-tunnisteen
yhdistykselle, jossa puheenjohtaja toimii
pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjänä myönsin
Katso-palvelussa valtuudet taloudenhoitajalle, jotta hän voi hoitaa Tulosrekisteriä.
Taloudenhoitaja ilmoittaa Tulosrekisteriin maksetut palkat ja matkakorvaukset.
Meillä ei tällähetkellä makseta palkkoja,
ainoastaan matkakorvauksia..Näin meitä
verottajan silmä valvoo.
Tänä vuonna meillä ei ole kuin yhdet treffit ja ne ovat 6-8 syyskuuta Vuotinaisten
leirikeskuksessa.
Sillon juhlimme yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa. Juhlatoimikunta on ollut toimelias ja
ohjelmakin valmistuu piakkoin.Toiveemme olisi saada aikaan hyvä ja antoisa juhla.
Laitattehan päivämäärän kalenteriin, jotta

Leo Kylmä
muistatte tulla juhlimaan kansamme.
Yhdistyksen vuosikokous on 14 päivä
toukokuuta klo. 19.00 Nummelassa. Paikka
on Hiihtomaja, joka sijaitsee Nummelanharjulla osoite Hiidenvedentie 30. Siellä
käsitellään mysös yhdistyksen tulevaisuuskysymyksiä. Tulkaa joukolla mukaan.
Toivon, että ensikesästä tulee vilkkaampi matkailukausi, näyttää karavaanielämä
vilkastuvan, ainakin matkailuautojen ja
vaunujen myynti on lisääntynyt.
Hyvää kevättä ja ihanaa kesää kaikille.
Toivoo Leo 94210

SF-Caravan Karkkilan 40 v-JUHLAKOKOUS
Sf-caravan karkkila ry:n
Sääntömääräinen

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

40v

Jäsenet joukolla mukaan
päättämään tulevista
merkittävistä asioista!

EI! NYT JUHLITAAN!
H
SF-Caravan Karkkila ry, 40 VUOTTA

Juhlatreffit Vuotinaisissa 6.-8.9.2019
Treffimaksu 50 €: sis. sähkön, saunan sekä keittoruoan lauantaina.
Perjantaina: Orkesteritanssit TAVALLISET PULLIAISET
Lauantaina: 40-vuotisjuhla
Lipun nosto
Ruokailu
Tervehdykset ja huomionosoitukset
Karkkilan Ukuleleorkesteri
Kahvitarjoilu
Karaoketanssit
Sunnuntaina:
Ulkoilua
Arpajaiset

Treffimaksu vain käteisellä, tasarahaa toivotaan. Ei etutelttoja / katoksia.

Vuotinaistentie 561, Karkkila

TERVETULOA!

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Autot & vaunut
Eura Mobil Ducato 5410

-89

Juuri katsastettu 5-rekisteröity matkailuauto markiisilla ja lämpöisellä vedellä
Pituus: 5,6 m, leveys: 2,1 m
Kokonaismassa: 3 100 kg
Omamassa: 2 500 kg
Vuodepaikkoja: 5

5 450€
LMC Lord Royal 640 M D

Unelma kesämökille, tila ei lopu.
Lordin Royalit teliversiona
Suomessa harvinaisuus..
Pituus: 8,3 m
Leveys: 2,45 m
Kokonaismassa: 1 800 kg
Omamassa: 1 400 kg
Vuodepaikkoja: 5

l

l

-01

9 900 €

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

l

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
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Erään Saanan kävijän matkakertomus
■■Silloin se iski. Oli lähestytty Kilpisjärven Saanaa etelästä. Tuonne on kiivettävä. Silloiset hillittömät vaimo, pieni poika ja vaimon täti toimivat. Mutta tartunta oli saatu. Monesti on Kilpisjärven maisemia sittemmin Saanan huipulta ihailtu.
Tällä reissulla oli kyllä Saana jälleen kerran, olisiko kuudestoista kerta, nähty ja
koettu. Matka jatkui Pokan kylän ja Taatsion seidan jälkeen Ivalon Inarin suuntaan.
Kun tultiin omalle maalle kyltissä luki
Valtionmetsää, päätettiin levätä. Auto pois
kenenkään kulkua häiritsemästä, ruokailu ja kahvit päälle.
Puolen tunnin nokosten jälkeen se iski
taas. Tunturiin. Kumppani ilmoitti pitävänsä, voimia ottavan tarpomisen jälkeen,
vapaan Dostojevskin kanssa.
No ei haittaa. Rinkka valmiiksi alta aikayksikön ja loivaa tunturin rinnettä ylös.
Muutaman tunnin kävelyn jälkeen kahvitauko.
Nokipannu oikealle tulelle ja kun vesi
porisi, kourallinen kahvia joukkoon. Kuksa esille ja ei kun nauttimaan.
Ensimmäisen hörpyn aikana tömähti
jokin kahvivalkean viereen, hauki. Aika
seisahtui.
Sinä aikana muistelin kyllä kuulleeni
suhinaa. Tämän ikäiseltä kuuluu suhinaa korvissa muutaman tunnin kapuamisen jälkeen.
Tilanne hallintaan. Lisää kahvia. Sitten
risahteli. Selkäni takaa asteli maastopukuinen aslakki.
Viittasin istumaan ja työnsin kuksan
kouraan - kahvia. No, sanoi aslakki, vilkuillen rinkkani suuntaan. Jaa selvikettä,
on tosin pieni puteli.
Ehkä kahvi ja selvike avasivat aslakin sanaisan arkun. Tännekös se putosi. Ja samassa huomasin hauen leukaperissä narun kiduksien takana. Hillitsin kysymistä.
Sitä lajia olen tehnyt 40 vuotta.
Olinkin mätkäyksen jälkeen muistellut
lehtijuttua, jossa kerrottiin hauen pudonneen nälkäisille lapsille, tai kun sipoolaisen hevostallin pihalle putosi suuri hau-

ki. Melkein uskomaton on juttu, kun
Ala-Katilan tuvan uuniin ui hauki paistunnan aikana.
En kysellyt enempää, mutta kahvi kirvoitti aslakin kertomaan, että oli tullut
hauki pyydykseen. Pettymys. Mies sitoi
narun haukeen ja toisen pään mönkkäriin ja menoksi. Siinähän hauki kesyyntyi muutaman kilometrin jälkeen. Naru
irti mönkkäristä, muutama kierros pään
yläpuolella, ja tuohon se sitten tupsahti.
Vaikka tiesin entuudestaan aslakkien ja
hauen suhteista, en malttanut olla kertomatta, ettei hauki huono kala ole. En tiedä kuunteliko aslakki, mutta hiljaa se oli.
Kerroin, että Rymättylän miesten vaimot
harmittelevat pannessaan miehet matkaan
jouluaikaan. On kuurattava, ajettava parta, leikattava kynnet ja haettava tumma
puku, joka on ollut aika vähällä pidolla.
Näyttää taas menneen pienemmäksi – se
meri-ilmasto.
Hi, sanoi aslakki, putsasi kuppinsa sammaleilla ja lähti.
Joiku kuului kotvan. Kun en hallitse
mitään Saamen kolmesta murteesta, viesti jäi internettiin.
Hauen kyllä siivosin, fileoin ja paloittelin pannuun sopivaksi. Hiukan voita ja suolaa, ja Avot! Mitähän parempaa
aslakilla on?
Opetukseni ja vertaukseni, taisi mennä suhistuun puun äänen mukana jonnekin tunturiin.

Maaliskuinen Saana nähtynä Ala-Kilpisjärven yli etelästä.
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Lauri Lipasti, Karkkila

Saanalle kiipeämistä on helpotettu jyrkimmälle
osuudelle rakennetut portaat. Kuva heinäkuulta
2005.
Huipulle johtava reitti erottuu tunturin pohjoisrinteessä kuvan vasemmassa laidassa.
Alarinnettä peittää rehevä tunturikoivikko.

Aloita
matkasi
meiltä!
Kevätnäyttely
4.-5.5.2019

Tarviketarjouksia!
Tarjolla Hot Dogeja,
limsaa, kahvia ja
pullaa!

la 10-16
su 12-16

Tervetuloa!

Pysyvästi edullista Nummelan
tarvikemyymälästä!

Tarjoukset voimassa
näyttelyn ajan!

8,90

18,90
Aqua Blue Weekender
käymäläaine

49,-

199,250,-

62,-

Kaasupullon täyttö 11kg
teräspullo

Tuoli Raptor NG
51x44x48/90cm

Grilli o-grill 500
värit: musta, sininen

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi

TOPI TYPPÖ
020 728 9227
topi.typpo@procaravan.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Kevätterveiset
Kangaslammelta

Varapuheenjohtaja, jäsenasiat
ja lehti, lehtivastaava
Timo Raita
045 160 7447

iin se tämänkin talven selkä on taitettu ja kevättä kohden mennään.
Talvi Kangaslammella on ollut
rauhallinen. Kausipaikkalaiset ovat olleet
aktiivisia kävijöitä ja pitäneet samalla hyvää
huolta alueen rakennuksista sekä kaikista
vaunuista ja teltoista. Vieraitakin on jonkun verran liikkunut talviaikaan, mikä on
tietenkin hieno juttu.
Kesää odotellessa on hyvää aikaa miettiä
mitä tehdään. Kangaslammen kesän starttaa Kevät-treffit, jonne odotetaan isoa liutaa
osallistujia. Seuraavaksi tulee Juhannustreffit. Kangaslampi onkin oivallinen paikka
tähän keskikesän juhlaan, rantasauna on
viihtyisä isommallekin porukalle ja mikäli haluaa saunoa rauhassa, on siihen hyvä
mahdollisuus hienossa kärrysaunassa. Makkaranpaistomahdollisuus on taattu hyvällä
tilavalla kodalla. Jos laulattaa tai tanssijalkaa
vipattaa on sekin mahdollista. Kun selviämme keskikesän juhlista, tulee Hämyjen
karaokefinaali. Silloin on Kangaslammella
kunnon säpinät. Vierailijoita varaudumme
ottamaan noin 60 vaunu/autokuntaa. Mikäli haluat varmistaa paikkasi tapahtumaan,
on syytä tulla paikalle hyvissä ajoin. Paikan
varaaminen on myös mahdollista, mutta

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 Stranius150255-1
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 alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

N

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

Perttu Tiikkainen
siitä tiedotamme lisää yhdistyksen nettisivuilla lähempänä. www.sfckeravaanari.fi
Viikko karaoketapahtumasta on perinteiset Elo-treffit. Alueen laajennushanke
jatkuu heti kevään tullen, kun lumet häviävät. Laajennus valmistunee jo keskikesän juhlaan. Kausipaikka ja kävijämäärien
kasvaessa kaikenlaiset tilan tarpeet lisääntyvät ja alueen kehittämistarpeet samalla.
Tällä hetkellä mitään uutta rakennusta ei
ole tekeillä, mutta suunnitelmat ovat olemassa ja rahoitustakin mietitty jo pitkälle.
Olemme visioineet, että teemme alueelle
noin 80 neliön vapaa-ajan tilan, missä voi
oleskella vapaasti pelaten pelejä, katsoa
televisiota tai vaikkapa laulaa. Samaa tilaa
käytettäisiin myös, kun järjestetään juhlia,
pikkujouluja tms.
Siinähän sitä on taas puuhaa tulevalle kesälle jo tarpeeksi. Olemme avoin SFC-alue
ja kaikki ovat tervetulleita alueellemme.
Yhteistyöterveisin Sf-Caravan Kerava ry
puheenjohtaja Perttu Tiikkainen
Ps. Tulevana kesänä liikun, joten tervetuloa kahville ja rupattelemaan (114208)

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

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

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

JÄSENTIEDOTE
■■Useimmat jäsenistämme tietävät, että
SF-Caravan Kerava ry:llä on vuokrattuna alue nykyään Lahteen kuuluvassa
Nastolassa Kangaslammella.
Koska kaikki jäsenet eivät oletettavasti ole siellä vielä käyneet, ajattelimme lähestyä jäseniä kertomalla alueesta ja sen nykytilanteesta.
Sijainti suosii harrastamista, kuten patikointia kesällä ja hiihtoa talvisin, sillä
alueelta on lyhyt matka Pajulahden urheiluopiston ylläpitämille hiihtoladuille, joita voi kesäisin käyttää patikointiin
ja pyöräilyyn.
Kesäisin ja syksyisin on marjastus- ja
sienestysmaastot ihan vieressä. Pajulahden seikkailupuisto on myös lähellä. Kukkasjärvikin on lähellä ja meillä
vene rannassa.
Alue on ollut yhdistykselle vuokrattuna vuodesta 1997 alkaen. Alueellamme on huoltorakennus, kesäkeittiö,
grillikota, nuorisotila, toimistorakennus, iso rantasauna ja 2018 valmistunut kärrysauna.
Kausipaikkalaisten määrä on vaihdellut vuosittain hieman ja tällä hetkellä
heitä on noin 30.
Vuonna 2017 vuokranantajamme Met-

sähallitus on kaatanut alueelta puita ja
sen jälkeen on alueelle raivattu 16 uutta vaunupaikkaa.
Lisäpaikkojen kunnostus on vielä kesken, mutta tämän vuoden keväällä on
tarkoitus tehdä sähköistystyö ja paikkojen viimeistely.
Uusien vaunupaikkojen rakentamista
varten on saatu SF-Caravan ry:ltä avustusta ja lainaa.
Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on useita tapahtumia, eli kevättreffit
toukokuussa, juhannustapahtuma kesäkuussa, Hämyjen karaokefinaali (Hämeen yhteistoiminta-alue) ja Elotreffit
elokuussa.
Tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi ja alueen laajenemisen myötä olisi tarvetta uudelle vapaa-ajan rakennukselle, jossa voisimme viettää illanviettoja, pikkujouluja, karaokeiltoja, ynnä muita yhdessäolon juttuja.
Nykyinen tilamme on auttamattomasti
liian pieni ja hankalassa paikassa käyttöä ajatellen.
Hirsirakenteisen vapaa-ajan tilan
kooksi on kaavailtu n. 80 m2.
Yhdistyksen rahavarat ovat kuitenkin
rajalliset, joten lähestymme teitä mah-

dollisuudella osallistua joukkovelkakirjalainaan kullekin sopivalla summalla.
Takaisinmaksu alkaisi kolmen (3) kuukauden kuluttua lopputarkastuksesta ja
lainatulle pääomalle maksamme kolmen
prosentin (3 % ) vuosikorkoa.
Takaisinmaksuaika on noin (5) viisi
vuotta. Vapaa-ajantilan rakentaminen
on tarkoitus käynnistää heti, kun riittävä rahoitus on saatu kasaan.
Asiassa voi ottaa yhteyttä SF-Caravan
Kerava Ry rahastonhoitajaan:
Keijo Myllykangas 0400494161, keijomyllykangas@luukku.com
Kangaslammen alueella olisi tarvetta kunnossa oleville lasten ja aikuisten
polkupyörille.
Lyhyet matkat taittuvat siten ilmastoystävällisesti.
Jos teillä on polkupyöriä ylimääräisenä ja joille ei itsellänne ole enää käyttöä,
otamme mielellämme vastaan. Myös lievästi epäkuntoisetkin otetaan vastaan,
korjailemme ne mitkä ovat korjattavissa.
Terveisin
SF-Caravan Kerava Ry Hallitus
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Best-Caravan lupaa kompensoida myymiensä
matkailuautojen tuottaman hiilijalanjäljen istuttamalla vastaavan määrän metsää hiilinieluksi.
Lupauksen toteuttavat
Best-Caravanin kanssa
yhteistyössä 4H-yhdistys
ja metsänhoitoyhdistykset. Tämä on ihan uusi
avaus ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja haastaa myös muut toimijat.

Best-Caravan tekee automatkailusta hiilineutraalin
Matkailun
ympäristöystävällisyys
on noussut keskustelunaiheeksi ja eri
matkustusmuotojen vaikutusta ilmastonmuutokseen vertaillaan. Varsinkin
nuorempi sukupolvi tekee valintoja ympäristö huomioiden. Matkailuautoilu
kiehtoo niin matkailijoita kuin eri alojen
harrastajiakin. Jo nykyisellään matkailuautoilu on ympäristöystävällisempää
kuin lentäminen. Nyt kun Best-Caravan
lupaa hyvittää heiltä ostetun matkailuautolla ajettujen kilometrien aiheuttaman
hiilijalanjäljen, vastuullisen matkailijan
on helppo tehdä valinta.
Best-Caravanin markkinointipäällikkö Tuomas Salminen korostaa, että nykyisin moni kuluttaja vaatii yrityksiltä
lisäksi yhteiskuntavastuuta ja toimintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä.
”Best-Caravanille on tärkeää rakentaa
vastuullista liiketoimintaa ja tuoda oma
kortensa kekoon ilmastonmuutoksen
torjunnassa,” toteaa Salminen.
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Nuoret mukana 4H-yhdistyksen kautta

4H-yhdistys on ollut alusta asti
suunnittelemassa tätä projektia. ”Meitä
Best-Caravanilla innostaa myös se, että
näin voimme tarjota istutustyötä nuorille 4H-yhdistyksen kautta. Nuoret pääsevät tutustumaan työelämään ja voivat
ansaita omaa rahaa”, sanoo Best-Caravanin toimitusjohtaja Lasse Sorvari. ”Kun
kuulimme 4H:ssa tästä ideasta, olimme
todella innoissamme. Olemme alusta olleet mukana kampanjan suunnittelussa ja
voimme sanoa, että olemme nyt suurien
ja tärkeiden asioiden ytimessä”, kertoo
4H-liiton kehityspäällikkö Juha Ruuska.
4H:n koordinoimassa Nuoret ilmastotalkoissa -hankkeessa nuoret pääsevät
4H-harrastuksensa puitteissa tekemään
päivittäin töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Taustalla tarkat selvitykset
ja laskelmat

Projektin asiantuntijavastuun on ottanut Luonnonvarakeskus Luke. Se teki
Best-Caravanille tarkan selvityksen ja
laskelman siitä, miten projekti pitäisi toteuttaa. Selvityksessä otettiin huomioon
erilaiset kasvualustat, niiden kyky sitoa
hiiltä ja näille kasvupaikoille parhaiten
sopivat puulajit. Istutuspaikoiksi valikoituivat alueet, joille ei muuten puita istutettaisi. Metsänhoitoyhdistykset etsivät
istutukseen sopivia alueita ja käytännön
istutustyön hoitavat paikalliset 4H-yhdistykset.
”Luke teki meille tarkan selvityksen
ja laskelman siitä, miten projekti pitäisi
toteuttaa. Istutuspaikoiksi valikoituivat
alueet, joille ei muuten puita istutettaisi,”
kertoo Best-Caravanin toimitusjohtaja
Sorvari.

ISO KIRJA

Paikkasi

LEVOLLE JA
HARRASTUKSILLE
Kaunis luonto ja runsaat harrastemahdollisuudet: uimarannat, saunat,
frisbeegolf-rata ja ulkoilureitit.
Niistä on mukava kesäloma tehty.

Hotelli
Camping
Frisbeegolf (SM-kilpailut 24.–27.7.2019)
SiCafé

Iso Kirja
Heikkiläntie 177, Keuruu
ikpalvelu.fi

19.–23.6.2019
www.juhannuskonferenssi.fi

Mekonomen
Huollamme ja korjaamme
kaikkia automerkkejä.

Autohuolto

Tervetuloa

Avoinna
Ark. 08.00-17.00
S i l l i k u j a 3 H a n ko
Puh. 0400 195 598

i n f o @t mc ar se rv ice.fi

TM-Carservice Oy

www.mekonomen.fi

Uuden auton tehdastakuu
säilyy kun huollat meillä!
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja/Nettivastaava
Juhani Virtanen
127132-0
040 198 9508
juhani@virtanen.biz
Varapuheenjohtaja/
Matkailuautovastaava
Tapio Varjokunnas
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi
Sihteeri
Anne Seiluri
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 KOKOUKSET
JA YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33,04400 Järvenpää
hallituksen kokoukset alkaen
klo 18.00 seuraavasti:
15.05.-19 21.08.-19 25.09.-19
30.10.-19 27.11.-19
Yhdistyksen kevätkokous
15.05.-19 klo 19.00
Yhdistyksen syysk. 27.11.-19

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
28

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvää alkanutta
kevättä

S

ydänlammella on ollut uudistusten
syksy ja talvi. Olemme saaneet käyttöömme uudistuneen hiekkarantaisen
lammen, joka on varmaan etenkin lasten
mieleen ja miksi ei myös aikuistenkin.
Päärakennuksen lämmitysmuoto on
vaihtunut öljylämmityksestä ympäristöystävälliseen maalämpöön, jonka kulut ovat
myös edulliset.
Yhtenä uudistuksena alueellamme on
avoin wifi-verkko, joka on kaikkien vieraiden käytettävissä.
Ympäristöystävällisyydestä puhuttaessa tulee helposti mieleen vilkas keskustelu
sähköautojen ympärillä.
Tähän mennessä sähköautoilla ei ole saanut vetää perävaunua Teslan model X:ää
lukuunottamatta. Tällä hetkellä näyttäisi
kuitenkin, että tulevilla malleilla yhä use-

Juhani Virtanen
ammalla saa myös vetää ja vetokyky riittäisi
myös matkailuvaunujen vetämiseen. Kyseinen kehitys parantaisikin rakkaan harrastuksemme ympäristöystävällisyyttä, joka
ainakin allekirjoittaneelle on tärkeä asia.
Haluan toivottaa kaikille matkailurikasta
kesää ja tervetuloa alueellemme Sydänlammelle.
Ystävällisin terveisin,

Juhani

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
30.4.-1.5.: Vapputreffit, paikka: Sydänlampi, SOMERO
hinta: normaali aluemaksu +
ohjelmamaksu 
5.00€/yksikkö
15.5.:
Yhdistyksen kevätkokous, klo19.00
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
24.-26.5.: ”petankki”-kisat, paikka: Sydänlampi, SOMERO,
hinta: normaali aluemaksut +
ohjelmamaksu 
5,00€/yksikkö
20.-23.6.: Juhannustreffit, paikka: Sydänlampi, SOMERO
hinta: normaali aluemaksu +
ohjelmamaksu 
10.00€/yksikkö
ILMOITATHAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI LIITON JÄSENREKISTERIIN
NÄIN YHDISTYS VOI HOITAA TIEDOITUSTAAN REAALIAJASSA.

”Petankki”-treffit
Sydänlammella 24.5.- 26.5.

Sydänlammella
on niin ihanaa

Vapputreffit
Sydänlammella
30.4.- 1.5.

Ohjelmassa mm.
Biljardi turnaus
Bingo
ym. ohjelmaa
TERVETULOA
PS. Vappu on myös”työn juhla”
ettei se vaan pääse unohtumaan
laitetaan kunnostettu laituri
entistä ehompaan lampeen
ja nautitaan saunasta ja lammesta.

Juhannustreffit

YHDISTYKSEN AVOIMET ”PETANKKI” MESTARUUDET
RATKOTAAN SYDÄNLAMMELLA 24.5. – 26.5.
Kilpailut käydään 3 pallolla 7 pisteeseen. Häviöstä putoaa
Sarjat: naiset, miehet, tytöt ja pojat alle 15 v.
sekä sekaparikisa.
TERVETULOA MUKAAN KISAILEMAAN !
Paljon muuta ohjelmaa

Juhannus Sydänlammella

20.6. - 23.6.

Osallistumme aatonaattona
Hyrsynkulman kyläyhdistyksen
järjestämään juhannusjuhlaan.
(erillinen sisäänpääsymaksu)

Runsaasti yhteistä ohjelmaa!
Katso koko ohjelma kesäkuun
alussa nettisivuiltamme
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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 SF-Caravan ry:n
jäsenyhdistysten jäsenille.
Alueella on isäntäpäivystys
15.05 alkaen elokuun loppuun
saakka. Muina aikoina toimitaan
ohjeistusten mukaisesti
omatoimialueena. Ellei alueella
ole isäntiä tai aluetoimikunnan
jäseniä, voit maksut suorittaa
ohjeiden mukaisesti pankkiin.

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

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

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

1560-0

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

10802-0

Keittiövastaava
Marjatta Lindström
12045
050 321 9664
marjatta.lindstrom@elisanet.fi
Jäsen
Pekka Leinimaa
050 337 4744
pekka.leinimaa@elisanet.fi

12045-0

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

39058-0

Yhdistyksen puheenjohtajalla
läsnäolo- ja puheoikeus
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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 va-

semmalle. Jonkun matkaa ajettuasi tulee 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.

Sydänlampi HINNAT 2019
aluemaksu/vrk, sisältää saunan yleisillä
vuoroilla ja valosähkön (750W) 1.4.-31.10 20,00
viikko kesä/ talvi		 80,00/60,00 + sähkö
kuukausi kesä / talvi		 140,00/100,00 + sähkö
kesäkausi
1.5.- 30.9 300,00 + sähkö
talvikausi
1.10.- 30.4 300,00 + sähkö
vuosipaikka		 470,00 + sähkö
mittarisähkö		 0,30 kWh
pienin veloitus		 5,00
sähkömaksu ilm. mittaria (kesä)		 5,00 vrk (valosähkö 750 W)
sähkömaksu ilm. mittaria (lämmitys)		 20,00 vrk (2000 W)
säilytyspaikka
1.5.- 30.9 170,00
säilytyspaikka
1.10.-30.4. 150,00
säilytyspaikka/ vrk		 2,00
perhesauna		 10,00/50 min.
pyykinpesukone		 3,00 koneellinen

Katso Sydänlammen
syksyn tapahtumista
elokuussa nettisivuiltamme

TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

Talvikaudelle 2019-2020 tulossa lämmintä tilaa n. 1000 m2
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

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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Perheen pienimmille...

?
?
etsi

7

virhettä

?

?
?
?
?
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... tai miksei isommillekin!

?
?
?

etsi

7

virhettä

vastaukset
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S U U R I K E VÄT N ÄY T T E LY !
Pe 3.5. klo 9-17 La 4.5. klo 10-15 Su 5.5. klo 11-15
Vuoden 2017
matkailuajoneuvokauppias tarjoaa:
* kakkukahvit
* grillimakkaraa
* erikoistarjouksia
vaunuista ja autoista
* huippuedullisen
rahoituksen

Uusi upea Poksi!

Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on

täyden palvelun matkailuajoneuvoliike!

Neliökuja 5, Tuusula

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579
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CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

- paino vain 750 kg
- katsastusvapaa

Vain 14.490€

WWW.KKKIVINEN.FI
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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

www. sfckristityt.net

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K

evät kun saapuu ja uusi kausi käynnistyy niin huomaa yhä enemmän
pohdiskelevansa näitä meidän yhteiseen harrastukseen liittyviä asioita. Ehkä
on vaihdettu kalustoa ja jospa ihan uuteen
niin sitä vielä odotellaan. Toiset aloittavat
kevät ahertamiset kausipaikoilla tai muuten vain virittelevät kalustoaan matkakuntoon. Matkojakin suunnitellaan ja mietitään tapahtumia joissa voisi olla mukana.
Nämä ovat itsellenikin tuttuja pohdintoja,
mutta tänä vuonna on yhä useammin ollut ajatuksissani se miten tulevaisuudessa
ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan harrastukseemme… vai tuleeko mitenkään!?
No, epäilemättä siitä ainakin keskustelua
tullaan käymään. Varsinkin jos omistaa
vaunun, niin vetoautolta vaaditaan vääntöä
ja voimaa. Jollain aikavälillä kun/jos sähköautot kovasti lisääntyvät, niin tällaisia
ominaisuuksia tuskin helposti löytyy. Miten
ylipäätänsä koko diesel tuotannon käy. Ja
tämähän tietysti koskee myös matkailuautoja. Mitään valmista ei osaa varmaan
kukaan sanoa, mutta ainakin näin vaalikeväänä tuntuu siltä, että ainakin joillakin on
lähtenyt homma keulimaan ja lähes kaikkea
ollaan kieltämässä. Toivotaan, että tässäkin
asiassa pystytään löytämään kaikkien kannalta hyviä ja kestäviä ratkaisuja… ja tietysti
myös ilmaston näkökulmasta.
Tuleva kausi on jo aloitettu Lapin hangilta. Keväinen ”omatoimatka” kerää joka
vuosi meitä karavaanareita yli kymmenen
autokuntaa Lapin reissulle ihastelemaan
pohjoisen komeita maisemia. Tuntuukin
siltä, että monet kaipaavat vuosittain aina
näin kevään korvilla tunturiin hiihtelemään
ja rauhoittumaan. Ilmathan ovat kevään
aurinkoiset ja ladut loistavassa kunnossa.
Päivän hiihtelyiden ja nokipannukahvien
jälkeen vielä saunomaan niin taitaa unikin
maittaa;)
Lehden ilmestyessä olemmekin viettä-

Petri Hartman
mässä jo kauden avajaisia Päiväkummun
kurssikeskuksessa Orivedellä.
Vuoden tärkeimmät treffit vietämme toukokuun lopulla vuosikokouksen merkeissä
Isossa-Kirjassa Keuruulla. Tässä kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
ja hallitus. Täällä on myös erinomainen
tilaisuus ottaa kantaa yhdistyksemme
toimintaan ja tuoda omia ajatuksia esille.
Toivonkin viime vuosien tapaan runsasta
osanottoa tähän treffitapahtumaan ja lauantain vuosikokoukseen.
Koko vuoden treffikalenterihan julkaistiin jo vuoden ensimmäisessä numerossa,
mutta se on myös tässä numerossa. Lisäksi
löydät kaikkien tapahtumien tarkemman
sisällön nettisivuiltamme (www.sfckristityt.
net) lähempänä tapahtumaa. Toivon, että
löydät itsellesi mieleisiä tapahtumia ja tulet
mukaan toimintaan!!!
Jäsenmäärämmehän on lisääntynyt joka
vuosi ja toivotaan, että kehitys jatkuu samansuuntaisena.
Yhdistyksen talous on edelleen vakaa,
eikä jäsenmaksuun ole korotuspaineita.
Seuraava SFC KUUTOSET numero ilmestyy vasta syksyllä, joten toivotan Sinulle
lukijani nyt rentouttavan mukavaa ja siunattua kesää!!!

Kuutamotreffit
Tervetuloa
uudet jäsenet
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Mertiörannassa 23.-25.8.2019
Vihuntie 21, 38800 Jämijärvi
Tervetuloa!

-petri-

Kodalla yhdessäoloa laulun merkeissä.

Kristillinen
karavaaniyhdistys ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

la 25.05.2019 Klo 13.00
ISO-KIRJA KEURUU
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4§ määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa
klo 12.30
TERVETULOA
Kristillinen karavaaniyhdistys ry:n hallitus

Karavaanareiden

t
e
s
i
l
l
e
g
n
He
Treffit
Kuturannassa 15.-18.8.2019
Ahontie 3, 69440 Lestijärvi
Tervetuloa!

Tapahtumakalenteri 2019
26.-28.04.
24.-26.05.
15.-18.08.
23.-25.08.
08.-12.09.
13.-15.09.
11.-13.10.

Kaudenavajaiset, Päiväkumpu
Vuosikokous, Iso-Kirja Keuruu
hengelliset päivät, Kuturanta
Kuutamotreffit, Mertiöranta
Syysretki (Omatoimi)
Treffit, Lohenpyrstö
Kauden päättäjäiset,
Kiponniemi
29.11.-01.12. Pikkujoulut, Evankelistakoti
Muiden järjestämät
17.-19.05.
19.-23.06.
20.-23.06.
20.-23.06.
24.-28.07.
21.-26.09.

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

Muutokset mahdollisia
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry
Lähtö Kairosmajalle Pyhätunturille.

www. sfckristityt.net

Olli, Pekka ja hankikanto.

Talviretki Lappiin Kairosmajalle
Tauko hiihtoretkellä.

Hiihtoretken päätteeksi mm. avantoon.

”Kevät purojen solinaa…!”
Maaliskuun viimeisellä viikolla ilmestyi tien vierille vesinoroja, jotka kertoivat
kevään saapuneen. Toki se näkyy myös
vaunun kupeella, josta nietokset sulavat vauhdilla! Näistä aineksista se syntyy karavaanarin sydämessä tuttu kutina, milloin päästään kauden ensimmäiselle reissulle? Kutinaa lisäsi vielä se, kun
sisään astuttua huomaan kaiken olevan
kunnossa! Joten kevät siivouksen myötä on ajopeli valmiina kevään ensi reissulle. Näitä miettiessä alkaa sisimmässä soimaan nuorten veisu, jota on veisattu ahkerasti seuratuvissa menneinä
vuosi kymmeninä! Senkin sanoituksessa on läsnä väkevä kevään odotus. Itse
asiassa sen myötä käännytään rukoillen
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Jumalan puoleen pyytämään: ”Ah vuodata Herra jo Henkesi ja herätä nuoriso
Suomen. Se johdata armossa tiellesi, suo
maahamme kaivattu huomen. Me pyydämme Henkesi kastetta ja parannusarmoa uutta. Me varromme kevättä tuoretta, me pelkäämme suruttomuutta!”
Virren syntymisen myötä oli kysymys
pohjanmaalla ja Savossa vaikuttaneesta suurten herätysten jälkeisestä ajasta!
Odotettiin ei vain ajallista, vaan myös
hengellistä kevättä, joka herättäisi synninunta nukkuvan. Monet vanhemmat
ja isovanhemmat hyräili virttä odottaen,
että Jumala johdattaisi heidän lapsensa
armossaan oikealle tielle! Toki tapahtui
myös niin, että monet heränneet lapset,

rukoili suruttomien vanhempien puolesta, että Jumala nostaisi heidät kuoleman yöstä! Näissä mietteissä kyselen
hiljaa, josko Jumala antaisi kansallemme uuden kevään, jossa kaivetaan niin
kodeissa, seuratuvissa, kuin kirkoissakin virsikirjat kätköistään ja veisataan
rukoillen, tuota nuorten virttä 504, joka
päättyy hienoon rukoukseen; ”Oi Kristus, nyt kanssamme rukoile, ja Isäsi sinua
kuulee. Niin saapuvat herätysaikamme
ja taivaasta maan yli tuulee!”
Esko Räsänen

SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kevättä odotellessa….

R

äntää lykkää taivaalta, eihän tota
lunta paljon ollukkaan, ja kun en ole
sille mitään käyttöä vielä keksinyt,
niin uutta kesää kohti mennään.
Jokavuotiseen tapaan järjestimme SFCaravan Hyvinkään seutu ry:n kanssa
pilkkikilpailut, jotka kisattiin 3.3.2019
Sääksissä. Tällä kertaa oli meidän nurmijärveläisten vuoro hoitaa järjestelyt ja hyvin
meni. Miesten ja naisten sarjojen voitot tuli
Nurmijärvelle molemmat. Kauniissa säässä käydyn kilpailun jälkeen maistui hernekeitto ja laskiaispullat. Kiitos Hyvinkäälle
pullista, järjestäjille vaivannäöstä ja koko
porukalle reilusta kilpailusta – ja paljon
onnea vielä kerran!
Rajamäen Kyläyhdistyksen kanssa olem-

me järjestämässä 27.4 yhteistä tapahtumaa,
jossa rakennamme porukalla linnunpönttöjä. Asetin tavoitteeksi 100 pönttöä, saapa
nähdä päästäänkö tavoitteeseen. Urakan
päälle syödään sitten hernerokkaa ja grillimakkaraa.
Kevään treffit ja kevätkokous on 24.-26.5.
Salakalliossa. Siellä onkin ohjelmaa kaiken
ikäisille: junioreillekin on omat diskot ja
karaoket sun muuta touhua. Rohkeasti
vain uudetkin ihmiset mukaan – ja muutkin kuin meidän yhdistyksen ihmiset, sillä
tuo tapahtumahan on kaikille avoin. Hinnat
ym. näet tästä lehdestä ja kotisivuiltamme.
Siinä se olisikin kevätkausi paketissa ja
syksyn suunnittelu on jo hyvällä mallilla,
pikkujoulutkin taas tiedossa kunhan kesän

Pentti Suihkonen
matkailut on tehty.
Nyt voikin hyvillä mielin lähteä kesälaitumille latailemaan akkuja, mukavaa
kesäkautta kaikille!

Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS 25.5.2019
Kokous alkaa klo 12.00. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä muut asiat,
jotka on toimitettava 30 vrk ennen kokousta yhdistyksen
puheenjohtajalle. Jäsenkorttien tarkastus ennen kokousta.
Paikka: SF-Caravan Salakallio,
Salaistentie 782, 24800 HALIKKO
Tervetuloa!

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja,
ESMY:n edustaja
Pentti Suihkonen
113943
puh 045-8716880
sfcaravan049@gmail.com
Varapuheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus
Eeva Ahervuo
143562-1
Puh. 045-2310 610
e.ahervuo@gmail.com
Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo
101823-1
puh 0500-472362
volvis5@hotmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen
135031
johanna.pylvanen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen
24617
puh 040-5246030
erkki.rautiainen@sunpoint.net

Hallituksen jäsen, kalustovastaava
Mika Yliportimo
101823
Puh. 050-65146
mika.yliportimo@saalasti.fi
Hallituksen jäsen, tarvikemyynti
Ismo Ahervuo
143562
Puh. 040-5112606
i.ahervuo@kolumbus.fi

Hallituksen jäsen, ESMY:n edustaja
Jukka Aalto
157063-0
Puh. 040-5461041
jukka.aalto@saunalahti.fi
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com
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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
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
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K

uten huomaatte, lehden toimitus
jatkuu sittenkin! Kiitos SF-Caravan
Keravan yhdistykselle, josta henkilö lupautui aloittamaan toimitussihteerin
tehtävissä. Suuri kiitos hänelle siitä!!
Menneenä talvena punttisaleilla lienee
ollut tavallista hiljaisempaa johtuen melkoisesta lumimäärästä ainakin meillä täällä
etelässä. Lumitöitä on riittänyt, eikä saleille
ole ollut tarvetta yhtä paljoa kuin aiemmin.
Osallistuin helmikuussa SF-Caravan ry:n
järjestämään koulutustilaisuuteen Helsingissä. Siitä toisaalla näillä sivuilla. Aiheet
olivat mielenkiintoisia ja kaikkia yhdistyksiä koskevia. Vaikka itsekin olen jonkin aikaa ollut yhdistystoiminnassa mukana, aina
tulee eteen uusia asioita. Yleinen mielipide
olikin, että tämän kaltaisia tilaisuuksia saisi
olla enemmänkin. Nyt asiaansa paneutuneet luennoitsijat olivat pääasiassa liiton
hallituksesta tai toimistolta.
Puheenjohtajien tilaisuudessa tuli lopuksi
esiin muutama mielenkiintoinen asia; ensiksikin, muistutus, että tämän vuoden
liittokokoushan on Järvenpäässä ja Helsingin yhdistys viettää samassa yhteydessä
50-vuotisjuhliaan. Vastaavasti vuoden 2020
liittokokous pidetään Lahdessa ja silloin
paikallinen yhdistys viettää 50-vuotisjuhliaan. Toiseksi; EU-direktiiveihin liittyen
Liikenne- ja viestintäministeriöstä on tulossa lakiesitys, jonka mukaan kaikkien
peräkärryjen, ja siis myös matkailuvaunujen, katsastusvelvollisuus loppuisi jo

Kari Nurminen
20.5.2019. SF-Caravan ry on antanut asiasta
lausuntonsa, joka on ”varovaisen epäilevän myönteinen”. Pian nähdään, mikä on
lopputulos. Ja jos muutos tulee voimaan,
toimiiko karavaanareiden ja vaunumyyjäliikkeiden ”omavalvonta” muunmuassa
valojen, jarrujen sekä sähkö- ja kaasulaitteiden osalta vetoaisaa unohtamatta? Entä
alueiden säännöt kausipaikkalaisten vaunujen suhteen? Tuleeko niitä muuttaa, kun
ei olisi enää lakisääteistä katsastuspakkoa?
Ja vielä, paljonko se mahdollisesti vähentää
alan huoltoliikkeiden toimintaa? Riittääkö
huollettavia? Mielenkiintoisia asioita! Katsotaan, mitä tulevaisuus näissäkin asioissa
tuo tullessaan!
Hyvää matkailukesää kaikille!

Hymyillään kun tavataan!

Kari Nurminen

Olemme jälleen
suunnittelemassa
perinteistä retkeä
Tallinnaan syys –
lokakuulle.
Toivomme, että
ilmoittaisit
sähköpostiosoitteesi
sihteerille (jos hänellä
ei sitä vielä ole).
Se helpottaisi
paljon tulevia
tiedoituksiamme.
SF-CARAVAN

orkkala

Yhdistyksemme edustajat Kari Nurminen ja Kirsi Varinen.

Puheenjohtajapäivät Helsingissä
■■SF-Caravan ry järjesti helmikuun 9. 10. päivinä yhdistysten puheenjohtajille,
sihteereille ja rahaston- / taloudenhoitajille koulutustilaisuuden Hotelli Presidentissä Helsingissä. Maksuttomaan koulutukseen osallistuikin yli 100 eri yhdistysten luottamushenkilöä. Edustettuina oli
muistaakseni 44 eri yhdistystä. Meiltä
osallistuivat allekirjoittanut sekä sihteerimme Kirsi Varinen.
Lauantain aloitti SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi. Päivän mittaan kuulimme mielenkiintoisia esityksiä. Kantar
Oy:n tutkija Sakari Nurmela selvitti seikkaperäisesti tutkimustulosten antia. Tutkimuksen aiheena oli ollut: SF-Caravan
meidän ja muiden mielestä. Selvisi mm,
että ns. ”ulkopuolisilla” on varsin hämärä, ja usein väärä mielikuva karavaana-

reista. Kuva on heti positiivisempi, jos
on edes vähän kokemusta vaunuista jne.
Hallituksen jäsen Pirjo Kuisma (SFC Oulun pj) selvitteli yhdistyskentän kuulumisia ruohonjuuritasolta. Harri Järveläinen
(SFC Pirkanmaan pj) puolestaan alusti
keskustelua äänimäärien jakautumisesta
oikeudenmukaisesti ja Markku Miettinen (SFC Kuopion pj) esitti, että pitäisikö SFC-alueidenkin nostaa hintoja. Hallituksen vpj Minna Joensuu selvitti meille
SF-Caravanin yhdistysten hyvää hallintotapaa. Lopuksi Olli Rusi kertoi poimintoja
tulevasta toimintasuunnitelmasta. Päivän
aikana keskustelu kävi vilkkaana ja usein
esittelijä keskeytettiin kysymyksillä (aina
ei maltettu edes odottaa omaa puheenvuoroa!). Päivä oli hyvin antoisa.
Sunnuntaina meidät jaettiin omiin ryh-

miin; puheenjohtajat, sihteerit ja rahaston/ taloudenhoitajat. Osallistuin puheenjohtajien ryhmään. Siellä käytiin vilkasta
ja joskus hyvinkin äänekästä keskustelua
useista tärkeistä aiheista. Puheenvuoroissa
vaihdettiin paljon kokemuksia ja otettiin
oppia toisten kertomuksista. Myös lakipykälien velvoitteita ja sitä kautta vastuita
pohdittiin. Yleisesti toivottiin tämän kaltaista koulutusta lisää. Kaikilla oli suuri
huolenaihe, miten saataisiin nuoria lisää
mukaan toimintaan. Siihen emme viisastenkiveä löytäneet.
Koulutusviikonloppu oli antoisa ja ainakin itse olen tämän kaltaisten koulutusten kannalla jatkossakin.
Kari Nurminen

SF-Caravan Porkkala ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään keskiviikkona 16.10.2019 klo 19.00 alkaen
Kirkkonummen Seurakuntatalolla (sali 4), osoite: 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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SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi (oikealla) sekä luennoitsija Sakari Nurmela Kantar Oy:stä.

■■SF-Caravan ry järjesti 09.-10.02.2019
puheenjohtajapäivät Helsingissä hotelli Presidentissä. Mukaan oli kutsuttu yhdistysten hallituksen puheenjohtajat, rahastonhoitajat ja sihteerit. Ensimmäisenä päivänä olimme kaikki yhdessä suuressa auditoriossa ja SF-Porkkalaa edusti
pj Kari Nurminen minun lisäkseni. Toisena päivänä meidät ryhmäytettiin omiin
osa-alueisiin. Sihteereitä oli kolutuksessa
ympäri Suomen noin 40 henkilöä. Alussa
jokainen esitteli itsensä lyhyesti ja kertoi

haasteista ja toiveista sihteerin tehtäviin
liittyen. Minäkin reteesti omalla vuorolla
totesin, että haasteita ei ole, mutta toivon
oppivani sellaista mitä en vielä osaa. Hyvä
itsetuntoni laitettiin heti kohdilleen, kun
kaikki sihteereiden kokemukset ja koulutuksen vetäjien Hanna Jokisen ja Päivi
Fjällströmin opetukset olivatkin sihteereille rikastuttavaa tuhtia tietoa. Tietoa, jota
löytää SF-Caravan ry:n nettisivuilta. Toki
olen nettisivuilla surffaillut, mutta en niin
hyvin ja perusteellisesti, kuin meille kou-

lutuksessa näytettiin ja opetettiin. Oivalsin vasta koulutuksen jälkeen, miksi kaikki koulutuksessa tuntuikin kovin uudelta. Tämähän johtuu siitä, että SF-Caravan
Porkkalan puheenjohtaja Kari Nurminen
on äärettömän hyvin perehtynyt hallituksen pyörittämiseen. Itse olen päässyt todella helpolla hänen rautaisen ammattitaitonsa siivillä. Koulutuksessa käsiteltiin
mm. EU:n tietosuojaa, jota alettiin soveltaa toukokuussa 2018 yhdistyksissä ja yrityksissä. Eu:n uudella tietosuja-asetuksella
yhtenäistetään eri maiden nykyiset säädökset ja pyritään turvaamaan henkilötietojen
suoja ihmisen perusoikeutena. Tietosuoja-asetuksella korvataan Suomessa henkilötietolaki. Lisäksi käsiteltiin yhdistyslakia, jäsenluetteloita, kokouskäytäntöjä,
rekisteriselosteita, Nettisalkkua ja Sensen
sivuja. Jokaisen hallituksen materiaalit tulisi säilyttää lukolisessa tilassa; kyllä, tuttu
asia. Kaikki vanhat kansiot tulisi toimittaa maakunta-arkistoon; tätä en tiennyt.
Yhdistyksen säännöt olisi hyvä olla aina
mukana kaikissa kokouksissa, josta saa
tarvittaessa tarkastettua epäselvät kohdat;
hyvä pointti. Käsiteltiin paljon, paljon hyviä asioita sihteerin toimintaa tukemaan.
Muiden sihteereiden kertomuksia ja kokemuksia oli rikastuttavaa ja opettavaista kuulla. Tsemppiä kaikille hallituksen
jäsenille. Kiitos järjestäjille ja kiitos, että
sain olla puheenjohtajapäivillä mukana.
Kirsi ”Kipa” Varinen
SF-Caravan Porkkalan sihteeri
Kuvat: Kirsi Varinen

Päiville osallistui usean yhdistyksen edustajat.
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Tervehdys Riihimäen
seudun karavaanarit

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

K

evään tuntuiset terveiset kaikille
yhdistyksemme jäsenille ja kaikille
ketkä tätä juttua lukevatkaan. Itse
ainakin luen lehden kaikki sivut tarkasti.
Näin saa hyvän käsityksen siitä, mitä muilla
alueilla puuhataan. Usein täältä saa hyviä
vinkkejä ja ideoita omaan työskentelyyn ja
oman jäsenalueemme toimintaan ja sen kehittämiseen.
Kevät on kovaa vauhtia tulossa, välillä
otetaan vähän takapakkia pakkasen ja lumisateen merkeissä, mutta vanha kansa tietää,
että sehän on vain vanhan lumen surma.
Toivottavasti juhannukseen mennessä…
Talvella oli hyvin lunta, hiihtokelit suosivat ja luistelemaankin pääsi. Tiettävästi pahempia vaurioitakaan ei kalustolle syntynyt
ainakaan Lallulla, muutama kattoluukku
taisi hajota putoavan lumen takia.
Lallulla pidettiin 16.3 ulkoilupäivä leikkien ja pelien merkeissä, jokunen uskaltautui
jopa jäälle asti. Jäätä oli kuulemma 40 senttiä, eli turvallisuus oli taattu. Paikalla oli
hieman yli 50 ihmistä, hieman vähemmän
kuin viime vuonna. Osasyynä varmaankin
huonohko keli, vettä ja räntää sateli tasaiseen tahtiin. Iloksemme paikalle oli saapunut useita ”ei lallulaisia”, kiitokset heillekkin vierailusta. Leikit ja pelit saatiin vietyä
kunnialla läpi niin että palkinnot päästiin
jakamaan. Aamupäivällä oli myös Jokelan
VPKn pojat pitämässä alkusammutuskoulutusta, kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan ah niin tärkeän sammutuspeitteen
ja alkusammuttimen käsittelyä. Opittiin
että sammutuspeite pitää olla hyvin esillä
ja mielellään tukevasti seinässä kiinni, siitä
se on helppo nykäistä jos tarve niin vaatii.
Jos peite on jossain kaapin kätköissä, saattaa
jo olla liian myöhäistä. Peitteen on myös
hyvä olla mahdollisimman iso, esimerkiksi
nykyaikaiset televisiot ovat niin isoja, ettei
pieni peite välttämättä yllä sen ylitse kun-

Timo Sulin
nolla. Sammuttimesta on hyvä tarkastaa
päiväys ja myöskin että sokka on paikoillaan, ettei vahingossa tule tyhjentäneeksi
sitä esimerkiksi vaunun sisällä. Sammutin ja sammutuspeite ovat niitä halpoja
vakuutuksia, heijastinhan on maailman
halvin henkivakuutus. Iltapäivällä oli se
tärkein osuus, naisväki oli taas tehnyt oikein maittavaa hernekeittoa lisukkeineen,
jälkiruokana kahvit ja kunnon räkämunkit.
Arpajaisetkin olivat tuttuun tyyliin, taas oli
saatu palkintoja lahjoituksina. Kiitos vielä
kerran kaikille päivään osallistuneille.
Muistutuksena vielä siivous- ja talkoopäivä 4.5 ja lasten- ja turvallisuuspäivä 18.5
Lallulla, katso erilliset ilmoitukset. Kaikki
joukolla mukaan, kaikki yhdistyksen jäsenet
perheineen ovat tervetulleita paikalle, portti on auki. Lastenpäivänä mm. poniajelua
ja turvallisuustarkastuksia, mahdollisuus
matkailuajoneuvojen kosteusmittauksille, koeponnistuksille sekä sammuttimien
tarkastuksille. Lallulla on lista mihin on
hyvä merkitä etukäteen tietonsa, jos ko.
palveluja haluaa käyttää, sammuttimen voi
tarkastuttaa ilman listaan merkitsemistä.
Tasaraha olisi hyvä olla mukana ja jos itse et
pääse paikalle, niin sovithan asiasta jonkin
paikalla olijan kanssa.
Hyvää kevään odotusta ja riemukasta
kesää, pidetään pyörät pyörimässä ja morjestetaan kun kohdataan.

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 0408 839
ollisiiria@netti.fi
Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
suomirai@gmail.com
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

Timo Sulin
149527-0

Tervetuloa
uudet jäsenet
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LASTENPÄIVÄ LALLULLA 18.5.2019 klo 9.00
Päivän ohjelmassa mm. Poniratsastusta, tikkupullia ja lettukestit.

Ps. Muistathan että vietämme samalla turvallisuuspäivää.
Testaukset ja tarkastukset aloitetaan klo 9.00
Muistakaa varata käteistä rahaa.
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Siivoustalkoot Lallulla
4.5.2019 klo 10.00

Siistitään aluetta ja yhteisiä tiloja
(saunan ja riemiksen ovessa
suuntaa-antava lista tehtävistä)
Nautitaan yhteinen soppalounas,
päiväkahvit ja saunan jälkeen
grillataan makkarat.

Tervetuloa kaikki yhteisen
päivän viettoon!
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi
ORDFÖRANDESPALT

Hej på er caravanare

N

u har vi vintern förbi och väntar
på sommaren och jag önskar att
ni har haft en bra vinter, varit ute
och rört på er med era vagnar och bilar. Jag
har nästan varje veckoslut varit någonstans,
oftast på kurser ordnade av förbundet runt
om i landet.
När den här tidningen utkommer har vi
vårmötet förbi och alla har sina ekipagen
i trafik igen.
Vi började caramba säsongen i Rajamäki
den 24 februari med vinter caramba i fint
vinterväder, där många av våra medlemmar deltog. Sommarsäsongen börjar i Salo
den 27 april och vår körövningsträff ordnas
18-19 maj, det är önskvärt att så många

som möjligt kommer med och övningskör
innan ni ger er ut på semester. Övning ger
er en säkrare känsla i trafiken då ni har
övningskörningen gjord och fått era kunskaper uppdaterade.
Därefter hålls SFC: s Förbundsmöte
i Järvenpää den 25.5.2019 och där väljs
nya medlemmar till förbundsstyrelsen.
Förbundsmötes träffen är öppen för alla
caravanare. Träffen hålls 24-26.5. På samma plats ordnar SFC Helsinki sitt 50 års
jubileum. Det är fint om så många VästNylänningar som möjligt skulle kunna delta
i jubileumsträffen.
Nordiska Camping Träffen ordnas i
Lillehammer, Norge, 8.-14.7.2019. Det är

Påminne i höstskrud

Olof Bussman
önskvärt att så många som har möjlighet att
åka till Norge. Så det är hög tid att anmäla
er till träffen.
Vidare har jag också en sådan information att årsbesiktningen av O2 släpvagnar,
dvs. husvagnar med en totalvikt under 3500
kg, befrias från besiktning. Allt om vagnarnas underhåll faller då på innehavarna
som bör se till att bland annat bromsarna
är i skick. Enligt min mening är det fel av
Trafi att ta bort besiktningen, det kan bli
slarvande med underhållet, inbesparingen
är endast 20 – 30 euro/år. Vi får se om den
nya lagen kommer i bruk den 20 maj.
Jag önskar er alla en trevlig vår och sommar, låt hjulen rulla och sök er till olika
träffar inom och ytterom landet. Slutligen
önskar jag alla nya medlemmar välkomna
till vår förening och hoppas att vi ses på
våra träffar!
Olof

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

Träffkalender år 2019
Vårmötesträff (Påsken)
18. – 21.4.
Vårmöte
20.4.
Körövning
18. – 19.5.
Försommarträff
14. – 16.6.
		
Forneldsträff
23. – 25.8.
Höstmötesträff
18. – 20.10.
Höstmöte
19.10.
Halloween
1. – 3.11.
Julfest
30.11.

Påminne skidcenter
Horsbäck, besiktningskontoret
Björkudden, Ingå, Bastubackavägen
med föreningens petanque mästerskap
Lagmans, Våruddsvägen
Påminne skidcenter
Hagalund, Karis; Grundsjö
utreds olika alternativ och platser

I väntan på sommaren
– Björkudden

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.

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

Träffnytt
■■En glad Första Maj till er alla. I slutet på
mars ändrades klockan till sommartid och
flyttades fram en timme. Det finns också
en caravanklocka men den flyttas varken
fram eller bak. Den har bytts ut mot en ny
men står fortfarande på klockan tre. Alltså inkörning till våra träffar är kl. 15.00.
Nya styrelsens arbete har inletts och något desto mera speciellt finns det inte på
årets agenda. Vi har ju våra träffar och vårmötet är nu undanstökat och har röstats
fram årets caravanare. Mera om detta i
nästa tidning.
Alla styr nu sina färder än åt det ena och
än åt det andra hållet och så styr förhoppningsvis så många som möjligt till våra
träffar. Såväl gamla som nya medlemmar.
Flerfaldet av gänget rör ju sej också på
vintern och har säkert fått uppleva ett och
annat kiva.
Föreningen ordnade en ”vinterträff” i
Kasnäs 1-3.3 och den besöktes av ca 12
ekipagen och gänget fick njuta av bas-

tu och ”balja” och säkert också lite ”kalja” på fredag kvällen. Vad vore livet utan
mat; alla bänkade sej vid ett gott och delikat stående bord på lördagen. Gänget
var på gott humör och vädret var typiskt
mars väder. Köldgrader med moln och så
klart lite sol.
Kan nämnas att Kasnäs blev ju utnämnt
i januari till årets Caravan område på Caravan show-mässan i Åbo och många av
föreningens medlemmar har ju besökt
området och kan säkert hålla med att, citat: ”området är ett modernt område med
plats för 33 vagnar/husbilar i närheten av
en av skärgårdens ståtligaste gästhamns
hamnar”.
Kolla upp träfflistan; den följer långt tidigare års traditioner.
Märkeskörningen för alla som vill utmana sej och i juni tävlas det om Petanque pokalen på försommarträffen på Björkudden.
Fornelden tänds i år på Lagmans och
Halloween firas sedan på en ny plats, före-

nings- lokalen Hagalund i Karis Grundsjö.
Julfest arrangemangen är under arbete
och presenteras närmare på vårmötet och
i nästa tidning.
Vi hörs och syns. Önskar alla en fin caravan säsong, vart ni än far och får uppleva och erfara.
Jag har ju lovat att vara så kallad Kuutoset+ tidningsansvarig, vilket betyder att jag
sammanställer material och bilder och levererar det till tidningens huvudansvariga.
Och det betyder i praktiken att jag är
beroende av material från er alla! Annars
finns det ju inget att leverera.
Upplever ni tillsammans med föreningens schack något som skulle vara kiva att
få i tidningen, så är det bara att skicka bilder och referat till min e-post, ringa kan
man ju också.
Hälsningar

Anne

Kasnäs träffen och Kasnäs på hösten
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Adria – laadukasta
maisemanvaihtoa.

CORAL

TWIN SUPREME

ADORA
MATRIX PLUS

Kuvien tuotteet saattavat sisältää erikoisvarusteita.

Adria – aina parhaat maisemat!
Adria retkiautot (Twin) vm 2019 ovat todella upeita, ja valinnanvaraa löytyy – nyt peräti neljä hienoa, erilaista sarjaa: edullinen Axess, näyttävä Plus ja
malliston huippuna ainutlaatuinen Supreme, jossa on iso taivasikkuna, ja korkeakiiltoiset yläkaapistot kiertävät koko auton. Lisäksi Twin Nordkapp,
joka on varustettu täydellä ALDE-lämmityksellä. Myös Coral (puoli-integroitu) - ja Matrix (cross-over) -tuotesarjat ovat saaneet uuden Nordkapperikoismalliston, jossa on edullisia, erinomaisesti varusteltuja ALDE-autoja.

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
Raisio
J. Rinta-Jouppi Oy 020 7881 460
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 0300 472 370
www.helsinkicaravan.fi
Vantaa
J. Rinta-Jouppi Oy (09) 2525 7500
www.rintajouppi.fi
*vain Adria -vaunut

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

