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Talvimatkailun 2020 tähtiparaati
Kabe-matkailuajoneuvoilla voit hyödyntää tehokkaasti kaikki vuodenajat. Juuri tälle perustalle Kabe on
tuoteperheensä suunnitellut ja rakentanut. Onkin oikea hetki kartoittaa talveen liittyvät odotukset ja tulla
valitsemaan lämmintä ja viihtyisää asumis- ja liikkumismukavuutta.
Tervetuloa tutustumaan Kaben tähtiparaatiin jälleenmyyjäliikkeisiimme.

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 valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
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Ostetaan, myydään, vaihdetaan,
uutta ja käytettyä, myös myyntitilillä

Autot & vaunut

Bürstner Ducato Junior
CAT-TURBO Diesel

8 450€

6 950€

5 950€

●
●

-97

Pirteä katsastettu Burre hyvillä varustuksilla
Aj. 180 100 km, nopeusrajoitus: 80 km/h
Pituus: 5,3 m, leveys: 2,22 m
Kokonaismassa: 3 200 kg
Omamassa: 2 660 kg
Vuodepaikkoja: 5, henkilömäärä: 5

Hobby 495 Excelent

Hobbyn yksi suosituimmista mallista
leveällä parivuoteella Thetfotd kasettiwc:llä hyväkuntoinen saksalaisvaunu.
Pituus: 6,79 m, leveys: 2,29 m
Kokonaismassa: 1 360 kg
Omamassa: 1 150 kg
Vuodepaikkoja: 4

KIP Greyline

Upea Hopeahohtoinen matkailuvaunu
hyvillä varustuksilla katsastettuna
Helsingissä = Kipparissa
Pituus: 6,66 m, leveys: 2,30 m
Kokonaismassa: 1 300 kg
Omamassa: 850 kg
Vuodepaikkoja: 4

-98

●

●

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

sydämellisesti
-99 Olet
tervetullut
Kipparimaailmaan!

SFC jäsenetuliike

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU Ry
www.sfcforssa.com
HALLITUS 2019

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

40914

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 511 4180
jani.tamminen@autokeidas.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net

37867

Hämyedustaja
Janne Tamminen
39719-1
040 821 4429
janne.tamminen@mbnet.fi
Jäsen
Pasi Penttilä
050 439 7377
pasi.penttila@lounea.fi
Jäsen
Jarmo Saretsalo
050 441 5362
jarmo.saretsalo@om.fi
Jäsen
Heta Räisänen
040 727 2038
koukku.heta@gmail.com

134918

119167

144881-2

Hämyedustajat
Jani Tamminen , Janne Tamminen
Lehtiyhteistyöhenkilöt
Reino Talvitie, Jani Tamminen,
Jarmo Saretsalo
Kotisivuvastaavat
Pasi Penttilä, Janne Tamminen

Tervetuloa
uudet jäsenet
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

A

lkutalven terveiset kaikille lukijoille täältä Forssan yhdistyksestä. Vuosi sitten kun kirjoitin tätä
palstaa, ilma oli samanlainen kuin nyt
elikkä vettä tihkuttaa ja on harmaata.
Aamu alkoi kellon viisareita siirtäen
tunti taaksepäin, siinä se aamu sitten
vierähtikin.
Yhdistykselle kuuluu ihan hyvää,
jäsenmäärä on pysynyt viime vuoden
tasolla.
Majamäessä olemme ehostelleet
paikkoja ja muutenkin erilaisia talkoita olemme järjestäneet. Juhannuskokkokin poltettiin vasta syyskuun lopulla, (ei ollut enää varoituksia päällä) ja
yleisöäkin oli ihan kiitettävästi.
Tämä loppuvuosi on hallitukselle
hieman kiireisempää, kun pitää valmistella jo seuraavaa vuotta. Hinnasto
on jo saatu aikaiseksi pienin muutoksin voimassa olevaan.
Tulevia tapahtumia pitää hahmotella ja katsoa mihin resurssit riittää.
Hallituskumppaneille lausunkin kiitokset aktiivisesta työskentelystä yhdistyksen hyväksi.
Sain jopinpostia, kun Majamäessä
kesällä käyvien tuttava ja rauhallinen
isäntä Jouni kertoi pitävänsä ensi-

Reino Talvitie
vuonna välivuoden tehtävistä. Onhan
17 vuotta pitkä aika, kun hän on ollut
isännän tehtävissä, KIITOS Jounille.
Maaliskuussa yhdistyksellä on vuosikokous, silloin tarvitaan taas ehdokkaita hallitukseen päättämään
yhdistyksen asioista. Liitto kouluttaa
jäseniä ja antaa tarvittavat tiedot miten hallituksessa toimitaan, rohkeasti
mukaan ja ottakaa yhteyttä.
Itse olen myös siirtymässä takavasemmalle maaliskuussa.
HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA.
Terv. Reiska 40914

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2020!
t. SF-Caravan Forssan Seutu ry

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

Ota varaslähtö 2020-luvulle nyt!
Juuri nyt on oikea
aika tilata uusi vau
nu
tai auto kevääksi!

Häikäisevien uutuuksien valikoima on
parhaimmillaan ja rahoituskorko olematon!
Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy
on täyden palvelun matkailuajoneuvoliike!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN-MYYNTI CARAVAN-HUOLTO
Kari Kivinen
Oskari Huovinen
0400 817 217
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 533 3619

Tervetuloa!

Neliökuja 5, Tuusula

WW W.KKKIVINEN.FI
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hei taas!

N

yt on taas se aika kun me jotka
emme jatka harrastusta talvella, viemme kiesimme talvite-

loille.
Yhdistyksemme vietti 30-vuotis juhlia syyskuussa treffien yhteydessä
Salon Vuohensaaressa. Juhlat olivat
mielestäni onnistuneet, juotiin kakkukahvit, liiton edustajana kävi meitä
onnittelemassa paikan päällä Juha
Rakkola sekä useat yhdistykset onnittelivat meitä joko paikan päällä tai
kirjeitse, kiitos vielä kaikille!

Lisäksi jaettiin yhdistysmerkit ja
kunniakirjat ansioituneille jäsenillemme.
Illalla vietimme perinteistä treffi-iltaa hyvän ruoan ja tanssin merkeissä.
Meillä oli ajotaito harjoittelu 12.10.
”rekkaparkissa”. Etukäteen suunniteltu päivä peruuntui ja muuttui nyt em.
Päiväksi ja myöhäinen tieto ajosta
sekä sateinen päivä verottivat osallistujia niin, että olin siellä yksin. Noh!
Parempi yksi kuin ei yhtään.
Nyt sitten kamppaillaan pimeyttä ja

Anita Wasström
loskaa vastaan ja sitten on JOULU!
Hauskaa Joulun odotusta kaikille!
Terveisin Anita

Hej igen!

N

u har vi igen den tiden på året
då vi, som inte fortsätter med
vår hobby på vintern, lägger
upp våra schäsar för vintern.
Vår förening firade 30-årsjubileum
i september i samband med träffen i
Salo Vuohensaari. Festen var enligt
mitt tycke lyckad, vi drack kaffe med
kaka, Juha Rakkola som förbundets
representant besökte oss på plats för
att gratulera oss samt flera förenin-

gar gratulerade oss antingen på plats
eller med brev, tack ännu alla ni!
Dessutom delades föreningsmärken
och diplom åt våra förtjänta medlemmar.
Kvällen tillbringade vi som den traditionella träff-kvällen i god mat och
dansens tecken.
Vi hade körskicklighets övning
12.10. på ”rekkaparken”. Den i förväg planerade dagen inställdes och

HALLITUS 2019 / STYRELSE 2019
Puheenjohtaja, Ordförande
Anita Wasström
127389-1
041 462 8165
anita.wasstrom@gmail.com

Hallituksen ulkopuolella, utanför
styrelsen, matkailuasiamies,
reseombudsman
Göran Holmström
004576-0
0440 802 058
Varapuheenjohtaja, Viceordförande sgoranholmstrom@gmail.com
Alf Boström
127349-0 Tekninen asiamies
040 5206948
Tekniskt ombud
alf.bostrom@gmail.com
Tommy Sundberg
081642-0
040 865 2831
Sihteeri /rahastonhoitaja/
thsundberg@gmail.com
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Yhdistyksen puhelinnumero
Sekreterare/kassör/
040 575 9503
medlemsskrivare/
Föreningens telefonnummer
materialförsäljning
Marlene Holmström
004576-1 040 575 9503
050 342 3105
malle.holmstrom@gmail.com
Christina Lindholm
064311-1
ebba.lindholm@gmail.com
Stig Svennblad
064311-0
stig.svennblad@gmail.com
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Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

ändrades till det nämnda datumet och
den sena informationen om körningen
samt den regniga dagen beskattade
deltagarna så, att jag var där ensam.
Noh! Bättre en än ingen alls.
Nu kämpar vi sedan mot mörker och
slask en månad och sedan har vi JUL!
Önskar alla trevlig väntan på Jul!
Hälsningar Anita.

TALVIJUHLA

Perjantaina 7.2.2020 klo 19
Tapaamme keittolautasen
ääressä. Haluamme saada
sitovat ilmoittautumiset 4.2.2020
mennessä ettei keitto lopu kesken,
puh 040–575 9503
Malle Holmström.
Illalliskortti 9€ sisältää sopan
+ juomat + arvan. Lapset 4,50€.

VINTERFEST

Fredagen 7.2.2020 kl 19
Vi träffas vid soppstallriken.
Vi vill få de bindande
anmälningarna före 4.2.2020, så
att soppan inte tar slut i mitten,
tel. 040-575 9503
Malle Holmström.
Supekort 9€ innehåller soppan
+ drycken + en lott. Barn 4,50€.

Kevätmatka Latviaan 7.5. – 15.5.2019
■ Perjantaina suuntasimme treffeille
Turbas´iin, matkalla pysähdyimme pienelle kävelylle Birinin linnan puistossa.
Paraati ja puheet avasivat treffit sitten oli
vuorossa ”tervetuliaiskeitto ja ryyppy”,
lauluja ja musiikkia. Lauantaina ”kauppakadulla” oli paikallista ruokaa, matkamuistoja ja karavaanitarvikkeita. Iltapäivällä oli treffien kansainvälinen pitkäpöytä,
jossa eri maat tarjoilivat tuotteitaan. Hankolaisten pöydässä oli tarjolla mm. karjalan piirakoita, suolaisia pikkupaloja, juustoja, lakritsia, marenkeja sekä Kivikylän
hernekeitto ja omaa pannukakkua. Illalla
oli Caravan show, arpajaiset ja musiikkia.
Sunnuntaina treffit päättyivät ja suuntasimme tutulle leirintäalueelle Kempings
Zviguliin, jossa vietimme iltapäivällä Juriksen terassilla Äitinpäivää. ”Pojat” olivat tehneet meille mansikkakakut, jotka
todella maistuivat kuohuviinin ja kahvin
kera. Illalla oli terassilla BBQ.
Maanantaina lähdimme paikallisbussilla Riikaan opastetulle kiertokävelylle.
Juris piti meistä taas hyvää huolta. Hän
tuli bussipysäkille kertomaan kuljettajalle, että yksi maksaa kaikkien puolesta.
Saimme pitkän lippurivin, 25 lippua yhtenä pötkönä. Riikassa meitä odotti suomenkielinen opas, jonka kanssa kävimme
lunastamassa paluumatkan, jotta saamme

Avajaiset. Öppningen.

varmasti istuinpaikat ja yhtiö on varautunut laittamaan linjalle tarpeeksi suuren
linja-auton. Tutustuimme sateessa kävellen Riikan vanhaan kaupunkiin n. 3 tuntia sekä kävimme osittain uusituissa vanhoissa Zeppeliinihalleissa eli Riikan vanhalla torilla. Leirintäalueella meitä odotti
Juriksen valmistama gulashikeitto. Söim-

Hernekeittoa…. Ärtsoppa.....

me maukkaan keiton takkatuvassa takkatulen lämmössä, tosi tervetullut sateisen
iltapäivän jälkeen.
Tiistaina lähdimme kohti pohjoista.
Poikkesimme tietenkin Ainazin Superalkossa ja Pärnun Rimi Hypermarketissa
täydentämässä varastoja ja hankkimassa
tuliaisia. Yövyimme Pärnun lähellä siistillä, ympäristöystävällisellä Solar Campin alueella. Illalla oli matkan palautekeskustelu pitkän pöydän ääressä omine ”tilpehööreinneen”
Keskiviikkona oli lähtö Paldiskiin.
Ajoimme Haapsalun kautta ja kävimme
Ilon Wiklandin, Astrid Lindgrenin kirjojen kuvittajan, museossa ja tunsimme itsemme taas lapsiksi. Pidimme myös pienen tauon Padisen luostarin raunioiden
luona. Luostaria korjataan, joten sisälle ei
tällä kertaa päässyt seikkailemaan. Laivaan
päästyämme menimme heti syömään ja
sitten alkoi odotus kotirantaan saapumisesta ja joukon hajoamisesta eri suuntiin.
Matka oli taas omasta mielestämme oikein onnistunut, saimme nähdä ja kokea
paljon uutta. Hyvällä mielellä kurvasimme kotipihaan.

KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA:

VÅRENS PROGRAM PÅ KLUBBHUSET:

TIISTAITAPAAMISET ovat

TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är

HUOM! Helmikuun tiistaitapaaminen on

perjantaina 7.2.2020 klo 19

OBS! Tisdagsträffen i februari är

på fredagen 7.2.2020 kl 19

ohjelmana Talvijuhla ja soppatarjoilu.

som program Vinterfesten och soppservering.

Keskustelemme yhdistyksen mahdollisesta
kevät/kesämatkasta.

Vi diskuterar föreningens
möjliga vår/sommarresa.

Pelaamme bingoa.

Vi spelar bingo.

3.3.2020 klo 19
7.4.2020 klo 19

3.3.2020 kl 19
7.4.2020 kl 19
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net

Vårresa till Lettland 7.5. – 15.5.2019

■ Vi besökte även byn med Ligatnes pappersbruk, som tillhör nuförtiden den baltiska industrins arvslistan och de gamla
arbetarbostäderna renoveras för tillfället till museum. Pappersbruket stängdes
år 2014. På kvällen hade vi som program
grillen och Kivikyäs produkter.
På fredagen startade vi till träffen i Turbas, under färden tog vi en liten promenad
i Birini slottspark. En parad samt några
öppningstal och träffen var öppnad. Sedan var ”välkomstsoppan samt snapsen”,
sång och musik i tur. På lördagen såldes
på ”köpgatan” lokal mat, souvenirer samt
karavan-tillbehör. På eftermiddagen hade
vi träffens internationella långbord, där
alla länder bjöd på sina produkter. Vid
Hangöföreningens bord serverades bl a
karelska piroger, saltiga småtugg, ost, lakrits, maräng samt Kivikyläs ärtsoppa och
självlagad pannkaka. På kvällen var Caravan Show, lotteri och musik.
Söndagen var träffen slut och vårt nästa mål var den bekanta Kempings Zviguli
lägerområdet, där vi på eftermiddagen firade Morsdagen på Juris terrass. ”pojkarna” hade lagat åt oss jordgubbskakor, som
sannerligen smakade gott med skumpa och
kaffe. På kvällen hade vi BBQ på terrassen.
Måndagen startade vi med lokalbussen
till Riga på en guidad rundvandring. Juris skötte om oss bra igen. Han kom till
busshållplatsen för att berätta åt chauffören, att en betalar för alla. Vi fick en lång
remsa med biljetter, 25 biljetter i en enda
kör. I Riga väntade en finskspråkig guide
och med henne löste vi in vår returresa,

Äitienpäivä Jurisin terassilla. Morsdag på Juris
terass.

så vi säkert skulle få sittplatser och bussbolaget
skulle vara beredd på att
sätta en tillräckligt stor
buss på linjen. Vi bekantade oss med Rigas gamla stad promenerandes i
regnet c. 3 timmar samt
vi besökte också Rigas
gamla torg, de gamla
delvis renoverade ZepKonditorit työn touhussa. konditorerna i aktion.
pelinhallarna. På campingen väntade oss
gulaschsoppa som Juris tillrett. Vi åt en
välsmakande soppa i gillesstugan vid brasan, sannerligen välkommen efter en regnig eftermiddag.
Tisdagen startade vi norrut. Vi stack oss
förstås in i Ainazi Superalko och Pärnus
Rimi Hypermarket för att fylla på våra lager och skaffa presenter. Övernattningen
skedde nära Pärnu på en snygg, miljövänlig Solar camp. På kvällen var i tur långbord med egna tillbehör och kommentarer om resan.
Onsdagen start till Paldiski. Vi körde
via Haapsalu och besökte museet av Ilon
Wikland, illustratören av Atrids Lindgrens
böcker, och kände oss som barn igen. Vi
höll också en liten paus vid Padise klosters ruiner. Klostret är under renovering,
så vi kunde inte denna gång gå på äventyr
i klostret. Ombord på båten gick vi genast
till matsalen för middag och sedan började väntan att anlöpa hemstranden och
gruppens skingring till olika håll.
I vårt tycke var resan mycket lyckad,
vi fick se och uppleva mycket nytt. Med
gott humör kurvade vi in på hemgården.
Urheat Riigan kävijät. De tappra Riga besökarna.
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Liiton onnittelut, Förbundets gratulationer.

Paella.

Ansioituneet, De förtjänta.

Lauantai 18.1.2020 MATKA HELSINGIN
MESSUKESKUKSEEN

Tutustumme Matka 2020 messuihin
sekä Caravan 2020 näyttelyyn.
Lähdemme kokopäiväretkelle linja-autolla Hangosta
klo 8 ja olemme takaisin Hangossa n. klo 18.
Perillä n 5 tuntia omaa aikaa tutustua
Messukeskuksen tarjontaan. Matkan hinta 25€/henkilö
sisältää matkat ja pääsylipun Messukeskukseen.
Toivomme runsasta osanottoa, jotta matka
voidaan järjestää. Varattuna on 50 hengen linja-auto.
Sitovat ilmoittautumiset 13.1.20 mennessä
040 575 9503.
Muista myös kertoa missä nouset linja-autoon.
Lähtö Hangosta
klo 8
Frimanin autotallilta ja linja-auto ajaa:
Hanko Pohjoinen – Kappelisatamantie –
Kalastajankatu – Rivil Hangonkyläntie – Esplanaadi
klo 8.15 Rautatieasema – Tori –
Esplanaadi - Santalantie
klo 8.35 Lappohjan hautausmaan pysäkki
klo 9
Tammisaari linja-autoasema (tarvittaessa)
klo 9.20 Karjaa linja-autoasema (tarvittaessa)
Linja-auton tunnistat SFC-kyltistä.

Lördagen 18.1.2020 RESA TILL HELSINGFORS
MÄSSCENTRUM

Vi bekantar oss med Resa 2020 mässan
samt med Caravan 2020 utställningen.
Vi startar på en heldagsutfärd med buss från Hangö
kl 8 och vi är tillbaka i Hangö ca. Kl 18.
Vi har ca. 5 timmar egen tid att bekanta oss
med Mässcentrets utbud. Resans pris 25 €/person
inkluderar resorna och inträdesbiljetten
till Mässcentrum. Vi hoppas på rikligt deltagande,
så att resan kan genomföras.
En buss för 50 personer har reserverats.
Bindande anmälningar före 13.1.2020 040-575 9503.
Glöm inte att berätta var du stiger på bussen:
Avgång från Hangö
kl 8
Frimans garage och bussens rutt är:
Hangö Norra - Kapellhamnsvägen –
Fiskaregatan – Riviln Hangöbyvägen - Esplanaden
kl 8.15 Järnvägsstationen – Torget –
Esplanaden - Sandövägen
kl 8.35 Lappvik, gravgårdens busshållplats
kl 9
Ekenäs busstation -(vid behov)
kl 9.20 Karis busstation (vid behov)
Bussen känner du från SFC-skylten.
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen 
17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi	
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3,
04440 Järvenpää
jari.nurmi1@gmail.com

104590

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

23001

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

Tervetuloa
uudet jäsenet
10

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Y

hdistyksemme sääntömääräinen
syyskokous on pidetty13.11.2019.
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä valittiin toimihenkilöt
erovuoroisten tilalle. Allekirjoittanut
ilmoitti loppukesästä yhdistyksen hallitukselle halustaan siirtyä ”eläkkeelle” 27 vuotta kestäneen puheenjohtajuuden jälkeen. Tämä toivomukseni
toteutui kokouksessa. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2020-21 äänestyksen perusteella
Arja Siren. Toivotan kaikille valituille
parasta ja menestyksellistä toimintaa
yhdistyksemme hyväksi.
Omasta puolestani haluan osoittaa tässä yhteydessä kiitollisuuteni ja
kunnioitukseni kaikille henkilöille ja
yhteistyötahoille, joiden kanssa olen
toiminut nyt päättyneen puheenjohtajakauteni aikana. Vuodet ovat kasvattaneet minua paljon. Olen saanut
olla tehtävässä, joka on antanut minulle suunnattomasti positiivisia kokemuksia ja unohtumattomia hyviä
elämyksiä. Asioita, joita on vaikea, ellei peräti mahdotonta sanoin kuvailla.
Tuhannesti kiitoksia!
Hallitus käynnisti keväällä selvityksen liittyen yhdistyksemme arvoihin.
Suunnittelua ja läpikäyntiä varten
perustimme työryhmän. Työryhmän
tulokset hyväksyttiin hallituksen lokakuisessa kokouksessa. Yhdistyksemme arvot ovat seuraavat; Turvallisuus
on toimintamme perusta, ympäristönsuojelu turvaa tulevaisuutta, sekä
yhteisöllisyys on jokaisen asia. Nämä
arvot elikkä toimintaperiaatteet tulevat ohjaamaan yhdistyksen toimintaa.
Tavoitteenamme on tulevana vuonna
jalkauttaa ne yhdistyksen ja alueitten
päätöksenteon suuntaviivoiksi.
Yhdistyksen alueilla olevien kassajärjestelmien uusiminen on menossa.
Olemme tehneet sopimuksen JEEMLY-kassajärjestelmän
hankinnasta.
Uusien kassajärjestelmien käyttöön-

Raimo Kosonen
ottoa varten on perustettu oma tiimi.
Tiimin tehtävänä on pitää huolta, että
järjestelmät saadaan sujuvasti käyttöön. Tavoitteena JEEMLY:n käynnistämiselle on vuoden vaihde.
Sähköpostiosoitteesi olemassaolo
ja sen oikeellisuus jäsenrekisterissämme ovat erinomaisen tärkeätä monipuolistaessamme jäsentiedottamista.
Käy varmistamassa asia osoitteessa;
www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen/ Tai ole yhteydessä yhdistyksen hallituksen jäseniin,
hoidamme asian puolestasi eteenpäin.

Rauhallista joulun
ajan odotusta ja itse joulua.
Terveisin Rami

SFC VIHTIPARK TOIMIKUNTA
Rauhaniementie 391,
03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625
vihtipark@sfchyvinkaanseutu.fi
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig
86748
040 766 2089
puheenjohtaja.vihtipark@
sfchyvinkaanseutu.fi

Varapuheenjohtaja
Timo Punnonen
0400 453 169
tj.punnonen@elisanet.fi

82119

Sihteeri
Tuula Kanerva
161160
040 352 0832
tuulakanerva@gmail.com

SFC VihtiPark auki
ympäri vuoden tervetuloa!
Vuosi 2019 alkaa olla lopuillaan, vilkas matkailukesä takana sekä tapahtumarikas talkoosyksy uurastettu.
VihtiParkissa elämä jatkuu, olemme auki ympäri vuoden!!!
Talviaikana isäntä paikalla aina viikonloppuisin ja saunat lämpimänä.
Tarkemmat tiedot ja tulevat tapahtumat löydät nettisivuiltamme
https://www.sfchyvinkaa.net/17 https://www.facebook.com/VihtiPark/

Alueen siistimistä syystalkoissa.

Saunaremontti meneillään.

Syksy saapui, laituri laitettu talvilomalle.

Vaunupaikkojen parannuksia syksy 2019.

Syysiltana saunan terassilla,
Vihtijärvi houkuttelee uimaan.

Sauna lämpenee viikonloppuisin
PE ja LA iltoina.
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Tulevat tapahtumatiedot alueen ilmoitustaululla
ja nettisivulla www.sfchyvinkaa.net

Perinteiset Sääksin Säpinät pidettiin 6.-8.9.2019
Ohjelmaa oli kaiken ikäiselle treffikansalle.
Kiitos kaikille mukana olleille!!

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
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
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Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

Turvallisuus on toimintamme perusta

Yhdistyksemme on sitoutunut kehittämään jatkuvasti alueidemme
turvallisuutta. Lait ja asetukset sekä säännöt ja ohjeet luovat puitteet
toiminnallemme. Käyttäydymme hyvin liikenteessä huomioiden muut tiellä
liikkujat.
Turvallisuuden tunne syntyy yksilön vaikutusmahdollisuuksista ja olemalla
osa yhteisöä. Jokainen voi vaikuttaa omalla suhtautumisellaan koko yhteisön
turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Ympäristönsuojelu turvaa tulevaisuutta

Suojelemme ympäristöä ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeä. Kestävän
kehityksen periaatteenamme on tehdä valintoja, jotka säästävät puhdasta
luontoa ja vesistöjä tuleville sukupolville.
Liikumme luonnossa luontoa ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.

mattoja
mittojen
mukaan
myös
matkailuautoihin ja
veneisiin

Yhteisöllisyys on jokaisen asia

Rakennamme yhdessä karavaanarihenkeä ja rohkaisemme kukin omalla
esimerkillämme yhteiseen tekemiseen. Minä, me ja SF-Caravan Hyvinkään
seutu ry rakentuvat puheista, teoista ja alueidemme viihtyisyydestä.
Olemme ylpeitä yhdistyksestämme liikkuessamme, ja toivotamme vierailijat
tervetulleiksi.
Hyvin toimivassa yhteisössä arki sujuu mukavalla ja mutkattomalla meiningillä.
www.mattokymppi.fi

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

Hovimäki camping

AVOINN

A
Ma-Pe: 8
:00-17:00
Myös sop
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
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Terve kaikille!

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

alvi kolkuttelee jo meitä täällä
etelässäkin. Nyt (22.10.) lapissa
on jo tullut lunta ihan mukavasti. Monet tunturit on peittynyt lumivaippaan. Saas nähdä koska se yllättää meidät? Vaihdetaan talvirenkaat
ajoissa ja ajellaan maltilla liikenteessä.
Viime lehden ilmestymisen jälkeen
ollaan vietetty possutreffejä. Treffit meni mukavasti ja osallistujia tuli
paikalle kiitettävästi. Kilpailut eri lajeissa saivat hyvin osallistuja ja ne
suoriutuivat hyvässä hengessä. Possu
oli vanhaan tapaan tosi maukasta ja
lisukkeineen annokset olivat riittävät.
Suuri kiitos toimintatoimikunnan vetäjille apuvoimineen. Apuvoimia tarvitaan aina kun järjestämme yhteisiä
tapahtumia, joten ollaan joukolla mukana niin ne onnistuvat aina mukavasti. Toiminta toimikunnan vetäjä löytyy
hallituksen koostumuksesta. Vetäjälle
voi ja saa ilmoittautua koska vaan vapaaehtoiseksi mukaan.
Vielä meillä on itsenäisyyspäivän
kahvit tarjolla ja uutta vuotta otetaan
vastaan Skepparsissa perinteisesti väentuvalla. Tulkaa joukolla mukaan.
Tällä hetkellä en vielä tiedä, että

Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Kari Salojärvi
040 736 5761
Sihteeri
Miia Jylhä
040 551 0617
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

TAPAHTUMAT 2019
Itsenäisyyspäivän kahvit.
Uudenvuoden
vastaanotto.
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Pentti Oksanen
jatkuuko tämän lehden toimitus ensi
vuonna. Toivottavasti saadaan joku
ratkaisu päätoimittaja tilanteeseen.
Jos olet kiinnostunut tehtävästä niin
minuun voi ottaa yhteyttä. Tämä lehti on halvin ja paras ilmoitus kanava
meille jäsenille. Toivotaan, että kuutoset+ saa jatkoa ensi vuonnakin.
Meidän toimitus jatkuu varmasti
tavalla taikka toisella vaikka minulle
tämä lehti on viimeinen jonka tekoon
osallistun. Neljä vuotta olen saanut
tehdä tätä lehteä. Kiitos lehtitoimikunnalle ja jäsenistölle. Nyt on aika
vaihtaa tekijää joka selviää järjestäytymiskokouksen jälkeen.
Mukavaa talven-, joulun- ja uuden
vuoden odotusta.
Terveisin Pena.

Hejsan allihopa!

V

intern närmar sig oss även här
i södern. Idag (22.10.) har Lappland redan fått ett trevligt snötäcke. Flera fjäll är täckta av snö. Få se
när snön överraskar oss? Vi får byta till
vinterringar i god tid och ha tålamod i
trafiken.
Efter det att senaste tidning utkom
så har vi firat gristräff. Träffen var trevlig med ett ypperligt antal besökare.
De olika tävlingsgrenarna hade gott
om deltagare och stämningen var god.
Grisen var som alltid aptitlig och med
tilltugg tog maten inte heller slut. Ett
stort tack till verksamhetskommitténs
ansvariga samt de frivilliga. Frivilliga
behövs alltid då vi ordnar gemensamma evenemang och när vi alla hjälps
åt så blir de alltid lyckade. Verksamhetskommitténs ansvarige hör till styrelsen. Du kan när som helst anmäla
dig som frivillig till honom.
I år firar vi ännu självständighetsdagen med kaffetillställning och det nya

året tas emot i Skeppars enligt gammal tradition på stugan. Kom med allihopa.
Just nu vet jag inte ännu om denna
tidning utges nästa år. Hoppas det
ordnar sig och en ny chefredaktör hittas. Om du är intresserad av uppgiften
kan du kontakta mig. Denna tidning
är den förmånligaste och bästa informationskällan för oss medlemmar. Vi
hoppas att kuutoset+ utkommer även
nästa år.
Vår redaktion fortsätter säkert på
ett eller annat sätt, fast för min del så
är denna tidning den sista jag deltar
i. I fyra år har jag fått vara med och
göra tidningen. Tack till tidningskommittén och alla våra medlemmar. Den
nya ansvarige meddelas efter att det
första mötet hållits.
Jag önskar er alla en trevlig väntan
på vintern, julen och det nya året.
Hälsningar, Pena

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

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

Arpojen osto käynnissä.

Talvikausipaikka
Kesäkausipaikka

325€ +sähkö
350€ +sähkö

MUUN YHDISTYKSEN JÄSENET

Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi
15€ + 2€ sähkö
minimi
SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)

Kallion pitkän pöydän tunnelmaa.

Ajalla 1.10.2019- 30.4.2020
alennettu leirintämaksu 12€/ vrk
sis. valosähkön.
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille
SÄHKÖ

Mittarisähkö
ilman mittaria k/t
MUUT PALVELUT

Possu on tullut treffeille.

Tervetuloa uudet jäsenet
Välkomna våra nya medlemmar

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€
15

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

Mölkyn puhdas tyylinäyte.

Arpajaisten voittaja Ranhild Rantala vas. saa Miia Jylhältä palkinnon.

Naisten crocksin heittokilpailu.
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Mölkkymestari 2019 Tarja Tipi Kantanen.

Karavaanarin mausteet tilattavissa
yhdistysten yhteyshenkilöiltä
Nyt on joulumausteiden aika.
Kokoa itse 3 prk pakkaus hintaan 15€.
Yli 20 pakkauksen erät toimitetaan
rahtivapaasti alueellenne.
Kun tilaat niin yhdistys tienaa
aina 4,50€ per pakkaus.
Käy tutustumassa tuotteisiin
www.mamasmade.fi
Joulumaustepakkauksia. Valmistaja ja pakkaaja: Retion Ky
Tilaukset ja kyselyt:
SF-Caravan Kerava ry:
Perttu Tiikkainen
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com
17

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
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
Saimme vuoden alusta Karkkilan
kaupungilta uuden vuokratilan
yhdistyksen käyttöön, jossa hallitus
työskentelee uutterasti ja hyvässä
hengessä.

Tervetuloa
uudet jäsenet
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hdistyksen juhlavuosi on nyt lopuillaan, me selvisimme hienosti 40-vuotisjuhlien järjestelyistä
kaikilta osin. Kiitos vielä kaikille, jotka
jollaintapaa olitte vaikuttamassa juhlien järjestelyissä.
Erikoiskiitos hallituksen jäsenille,
hehän kantoivat suurimman vastuun.
Kiitos kaikille jotka olitte juhlassa
mukana. Kiitokset SF-Caravan ry:lle
muistamisesta ja kiitos liiton edustajille Pirjo ja Ari Kuismalle. Kiitos yhdistyksille ja yksityisille henkilöille jotka
muistivat kukkien ja lahjojen kera!
ISO KIITOS!
Hallitus kokoontui 22.10. Nummelassa. Aiheena oli lehtiasiat, pankkipalvelujen muutokset, Alhovuori ja
pikkujoulu. Tarkoituksemme on järjestää pikkujoulujuhla 30.11. Karkkilan Työväentalolla. Siitä tuli ohjelmallinen pikkujoulu.
Pankkipalvelut muuttuu ja kulut
kasvaa, menemme taloudenhoitajan
kanssa pankkiin neuvottelemaan miten pystyttäisimme pienillä kuluilla
jatkamaan yhteistyötä pankin kanssa.
Alhovuoressa käydessämme totesimme, että alueen yleisilme vaatii
paljon työtä saadaksemme sen edus-

Leo Kylmä
tavaksi. Alueen omistaja ei saapunut
paikalle, joten yhteistyön ehdoista
emme päässeet keskustelemaan.
Kun saadaan pikkujoulu juhlittua,
alkaa juhlavuosi olla tapahtumien
osalta ohi.
Katseet kääntyvät ensivuoteen. Mitä
ensivuonna, siitä sitten myöhemmin.
Toivotan kaikille

Hyvää ja Iloista Joulua!
Onnellista ja parempaa
Uutta Vuotta!

Toivottaa kaikille
yhdistyksille ja lehden lukijoille

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2020.

Terv. Leo 94210

SF-Caravan Karkkila ry:n 40-v juhla
■ Juhlat vietettiin 6.-8.9.2019 Vuotinaisten leirikeskuksessa.
Juhlajärjestelyt aloitimme torstaina, alueen sähköistys, siivoukset ja koristelut,
paikoitus suunnittelu ym.
Perjantaina olimme valmiina ottamaan
vieraat vastaan.
Vieraiden vastaanotosta huolehtivat
isäntä Veijo Vainikka ja jäsenkirjuri Reijo Virtanen.
Karkkilan kaupunginjohtaja Tuija Telén
ja elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen

vierailivat alueella perjantaina päivällä.
Kahvittelun merkeissä kerroimme heille
yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden
suunnitelmista.
Päivä jatkui, vieraat saapuivat paikalle,
saunottiin ja illalla tanssittiin Tavalliset
Pulliaiset-orkesterin tahdittamana tuvalla. Tanssin lomassa maistuivat lämpimät
iltamakkarat.
Lauantaina halukkaat pääsivät aamuuinnille ja saunaan. Lipunnoston ja tervehdyssanojen jälkeen aamukävely, mat- 

Pirjo Kuisma.

Leo Kylmä.

Mika Tallgren luovutti Karkkilan kaupungin viirin.
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi

Esiintymässä Ukuleleorkesteri.
Kakkukahvit maistuivat.

kan varrelta kerättiin kanttarellit pussiin.
Sitten maistuikin jo Merja Virtasen keittämä makkarakeitto.
40-v juhlan aloitti Karkkilan Ukuleleorkesteri. Heidän esityksensä ja soittama
musiikki oli nautittavaa ja mukaansa tempaavaa, yleisö nautti esityksestä.
Puheenjohtaja Leo Kylmä kertoi tervehdys puheessaan yhdistyksen tämänhetkisestä toiminnasta ja viimeisen 10-vuoden
tapahtumista. Toivottaen kaikki sydämellisesti tervetulleeksi juhlaamme.
Kaupungin tervehdyksen ja onnittelut
juhlaan toi kaupungin valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren, hän toimi myös
juhlan juontajana.
SF-Caravan ry:n tervehdyksen ja onnittelut juhlivalle yhdistykselle toivat Pirjo
Kuisma miehensä Arin kanssa.
Otimme vastaan onnittelut ja tervehdykset yhdistyksiltä, yrityksiltä ja henkilöiltä.
Yhdistyksessä aktiivisesti toimineet henkilöt palkittiin SF-Caravan ry:n myöntämillä
yhdistysmerkeillä ja ruusuilla. Pronssisen
merkin saivat: Seppo Lehtola, Veijo Vanhala ja Reijo Virtanen. Hopeisen merkin:
Aulis Ahonen, Aino Kylmä ja Leo Kylmä.
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Kultaisen merkin: Keijo Kaukelin, Anneli Sarkola ja Veijo Vainikka.
Yhdistysmerkkien jakajana toimi Pirjo
Kuisma apunaan Ari Kuisma.
Ruusut ojennettiin myös puolisoille.....
sanotaanhan, että kaiken takana on nainen ;-)
Juhlan päätteeksi nautimme Ukuleleorkesterin soitosta, yhdessä olosta kakku-

kahvien merkeissä.
Illan ohjelmasa Bingo-peli ja lopuksi Kultainen Nuottiavain tahditti karaoketansst.
Juhlaviikonloppu päättyi sunnuntain
arpajaisiin.
Kiitos kaikille juhlassa mukana olleille <3

Perjantai-illan tanssit Tavalliset Pulliaiset-orkesterin tahdeissa.

Aino

SF-CARAVAN KERAVA Ry

SF-C

KER AVA

www.sfckeravaanari.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, Esmyja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen 
114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com

Syysterveiset
Kangaslammelta

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

esä oli ja meni, talvea kohdin
mennään hyvää vauhtia.
Lokakuun alkupuolella oli, liiton järjestämä koulutuksen superviikonloppu, Nastolan Pajulahdessa, eli
ihan alueemme vieressä. Näin Keravan
puheenjohtajana jäi hieman mietteliäs
fiilis liiton toiminnasta.
Ymmärtääkseni pääjärjestömme tulisi tukea ja suosia SFC alueita, mutta
liitto päätti kuitenkin järjestää majoitukset Pajulahteen myös matkailuajoneuvoilla osallistuville ilman, että olisivat edes keskustelleet meidän kanssa
alueemme käytön mahdollisuudesta.
Kävimme Lahden seudun pj:n kanssa
kertaalleen tyhjentämässä Pajulahden
parkkipaikka leirinnän ja hakemassa asiakkaat meille Kangaslammelle,
mikä ei ollut ollenkaan huono idea,
kun kuuntelin palautetta viikonlopusta, kyydityksistä koulutuspaikkaan ja
takaisin ym. alueemme palveluista. Mikähän meni liitolla mönkään?
Koulutusten sisältö oli sinänsä hyvinkin mielenkiintoisaa, antoisaa ja
kouluttajat hyvin asiansa osaavia. Me
hämyläiset olemme useana vuonna jo
boikotoineet liiton järjestämiä koulu-

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
Muut hallituksen jäsenet:
Raija Loiva
040 534 1674
Reijo Matilainen
040 736 4683
Annikka Rakkolainen 0440 302 425
Erkki Stranius
044 292 2231
Hannu Virtanen
045 625 5653
Tiekunta, Hämy- ja Esmy-edustaja
Olavi Lahtinen
0400 608 971
Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

K

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
90,00 €
25,00 €/kk

(sis. valosähkön)
(sis. valosähkön)

Aluemaksut ei SF-C:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)

26,00 €/vrk
130,00 €
35,00 €/kk

(sis. valosähkön)
(sis. valosähkön)

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 1.6. - 31.8. hintaan.
Mittarilla
0,30 €/kWh
Ilman mittaria
5,00 €/vrk
Lämmityssähkö ilman mittaria 8,50 €/vrk
Lohkolämmitin
3,00 €/tunti
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Perttu Tiikkainen
tuksia korkean hintansa vuoksi, mutta
nyt päätimme osallistua hyvän sijaintinsa innoittamana, olihan hämyläisiä
koulutettavista liki puolet mikä osoittaakin, että hämyissä on voimaa. Seuraavaksi sitten Ouluun puheenjohtaja
päiville helmikuussa.
Uuden vapaa-ajan tilan rakennus
hanke etenee omalla painollaan papereita odotellessa, eikä ole pois suljettua, että totuttamista aloitetaan jo
tulevana talvena.
Seuraavavaksi me Kangislaiset juhlimmekin sitten pikkujouluja saunatuvalla, eikä muuten tarvitse olla kangislainen, että pääsee mukaan juhlimaan.
Kaikki Kynnelle kykenevät siis pikkujouluihin ja hetkenpäästä uuttavuotta
vastaanottamaan. Ps. Mäki hiekoitetaan niin hyvin, että kaikki halukkaat
pääsevät varmasti perille saakka.
Mukavaa alkavaa talvea kaikille, toivotaan lunta ja pikku pakkasia eikä kuraa ja loskaa.
Yhteistyöterveisin SF-Caravan Kerava ry.
Puheenjohtaja Perttu Tiikkainen

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

Muut maksut:
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo
Tilaussauna (rantasauna) 50 min,
ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron
Kärrysauna 50 min (omatoiminen lämmitys)
Lisätietoja:
Alueen isäntäpuhelin
Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen

23,00 €
20,00 €
15,00 €
044 978 3822
040 148 3757

SIHTEERIN PALSTA

S

yksy on hiljalleen kääntymässä talveen päin ja näinä aikoina usealla
yhdistyksellä on syyskokouksia. Keravan yhdistyksen syyskokous pidettiin
samana viikonloppuna kuin Suomi siirtyi
normaaliaikaan. Kangaslammin alueella
se tarkoitti myös maiseman vaihtumista valkoiseksi. Eri asia on, miten kauan
pysyy sellaisena. Mitä tulee syyskokouksen päätöksiin, yksi jäsen hallituksessa
vaihtui, tervetuloa hallitukseen Jukka!
Syyskokousviikonloppu ennen lumentuloa oli luonnon puolesta satoisa, sillä suppilovahveroita, jopa kantarelleja ja karpaloita löytyi kotiin viemisek-

si. Tänä vuonna karpaloita on todella
runsaasti, niinpä meitä olikin useampi
naishenkilö marjoja keräilemässä. Karpalo korvaa melko hyvin sitä, että puolukkasato Kangiksella jäi tänä vuonna
melko vähäiseksi.
Muutoin meno Kangiksella jatkuu tavanomaisesti vilkkaan kesäkauden jälkeen. Loppukesän tapahtumat (Hämyjen karaokefinaali ja Elotreffit) sujuivat
suunnitelmien mukaan. Karaokefinaalissa voittajat saatiin selville ja taisipa
pari kiertopalkintoakin jäädä yhdistyksen hoiviin. Tapahtumissa vierailijoita
oli ihan kohtuullisesti ja mikä parasta,

moni heistä aikoi tulla alueelle toistekin.
Kaiken kaikkiaan hyvää palautetta saatiin, toki aina parannettavaa tietysti on.
Nyt kun luonnon valo alkaa olla vähenemään päin, on aika nauttia vaikkapa led-valoista, kynttilöistä ja vastaavista. Kangaslammin tapahtumista
seuraavana on pikkujoulu marraskuun
lopussa. Tervetuloa siihen ja piipahdathan Kangaslammille myös loppusyksyn
ja talven aikana!
Kaija Salonen
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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		
(messuilmoitus)
Tero Ojala
132796-0
040 747 2969
tero.ojala@pp.inet.fi
Jäsenkirjuri/ Lehtivastaava
Pentti Virtanen
01560-0
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Jäsen
Kari Köngäs
0400 415 424
kari.kongas@live.com

39058-0

HALLITUKSEEN KUULUMATON
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
2020
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
18.05.2020 alkaen klo 19.00

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
26

PEHTOORIN MIETTEITÄ

E

nsimmäinen vuosi ”uuden” lammen ja talon
lämmitysjärjestelmän
kanssa on kohta lähes takana. Kokemukset ovat olleet
hyvät, molemmat investoinnit ovat onnistuneet ja olivat
tarpeellisia.
Lasten uimarannan saaminen on lapsiperheiden käyntejä lisännyt jonkin verran ja tulee
varmaan lisäämään edelleenkin.
Maalämpö on tuonut helpotusta
hoitopuolella, öljyn kanssa pulaaminen on taaksejäänyttä aikaa.
Alueelle hankitun W-lanin (alueella
olevien käytettävissä) myötä saatiin
maalämpöjärjestelmän
hälytykset

etänä Järvenpäähän ja laitteet
asentaneelle urakoitsijalle Somerolle. Alueelle ollaan rakentamassa etäluettavaa kameravalvontaa.
Alueen kunnostus jatkuu
myös ensi vuonna. Keskitymme tekemään puhdetöinämme
maalaustöitä ja niitä riittää.
Grillikatoksen ja talon ikkunoiden pokat ja karmit,sekä talon
päätykolmio .Myös kaluvaja- puuliiterin seinään tulisi sivellä punamultaa.
Lisäksi vajan räystäille tarttis tehrä
jotain.
Hyvää vuoden vaihdetta ja tulevaa
vuotta 2020
Sydänlammella tavataan!

Teemme yhteismatkan linja-autolla

Helsingin CARAVAN-MESSUILLE
lauantaina 18.01.2020 (myös matka-messut)

Kuljetus tilausbussilla messuille menopaluu 10€/hlö.
Messulippu sisältyy hintaan. Mukaan sopii 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautuminen P.Virtanen puh. 050 385 5115 tai sähköpostilla
pjv.virtanen@gmail.com viimeistään 11.01.2020
Ilmoita mistä nouset autoon ja montako henkeä sekä SFC -numero ja puh. numero
Linja-autoon pääsee seuraavilta pysäkeiltä: Kellokoski PS-bussin talli 8.30,
rav. Sheriffi Kellokoski 8.35, Jokelantien risteys 8.40, Järvenpää Wärtsilänkatu 8.45,
J:pää linja-autoasema 8.55, J:pää Hesburger 9.00, J:pää City-Market 9.05, J:pää Sipoontie
ja Yhdystien risteys 9.10, Kerava Kalevan kukkakioski 9.25, K:va Rautatieasema 9.30,
Hyrylä linja-auto as. 9.35. Messukeskuksesta paluu lähtö 14.00.

Pysähtyneet vankkurit

Matti Eklund

Raimo
Björksted

s. 1.8.1941
k. 6.10.2019

s. 23.11.1948
k. 22.9.2019

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Keski-Uusimaa ry

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Keski-Uusimaa ry

SFC 2952

SFC 91062

Sydänlammella
on niin ihanaa

Talvi saa tulla
Sydänlammelle

Ja puhdasta tulee. Kyllä lehdet häviää, ja muutkin roskat!

Kyykkämestaruuksista
heitettiin syyskuussa

Esko ja kaksitoista haravaa.On sillä pojalla vehkeet tekee
kahdentoista henkilön hommat kerralla.

Kesäkauden päättäjäisiä
vietettiin Sydänlammella
17.-19.10. talkoiden merkeissä

Pehkosen perheeseen menivät molemmat mestaruudet.
Eija Pehkonen voitti naisten sarjan ja Aki miesten (kuvassa vas.).
Tulokset löytyvät yhdistyksen netti-sivuilta.

■ Alue on laitettu vastaanottamaan talven tulon.
Alue puhdistettu putoilleista
lehdistä. Homma kävikin joutuisasti Haanpään Eskon ollessa varustautunut polttomoottori käyttöisellä lehtipuhaltimella. Esko laittoi kasoihin , jotka
kuljetettiin kompostiin.
”Rantasaunan” liiteri kärrättiin pilkottuja klapeja täyteen.
Talkoo soppana nautittu Ri-

tun keittämä hernerokka oli todella maukasta.
Työn lomassa ehdittiin pelata biljardi-turnaus. Loppuottelussa Jouni Järvinen voitti
Esko Haanpään. Tulokset löytyvät yhdistyksen nettisivuilta
Iltasella saunottiin ja pestiin
hiet pois sekä pulahdettiin lammessa, jonka jälkeen nautittiin
ilta kahvit sekä lopuksi jaettiin
turnauksen palkinnot
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA Ry
www.sfckeskiuusimaa.fi

Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!
Yhdistyksen virkistysalue
Sydänlampi sijaitsee Someron
kaupungin Pitkäjärvenkylässä.
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
15.5 alkaen 16.8 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 alueelle:
N 60° 43’ 3.233’’
E 17° 19’ 3.124’’
Ajo-ohje Sydänlammelle
Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä Riihimäen kohdalle. josta liittymästä kään-

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

1560-0

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

10802-0

Jäsen
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
SYDÄNLAMPEA koskevat
tiedustelut
puh. 050 385 5115 PEHTOORI
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nytään LOPELLE. Lopen kohdalla jatketaan edelleen kohti Forssaa.
Ennen Forssaa tullaan tielle numero
kymmenen, jota ajetaan kohti Turkua.
Alitettuasi Porintien ajat edelleen
kymppiä pitkin kohti Turkua noin 17,5
km, jolloin käännyt vasemmalle loivasti etuviistoon ennen tien vieressä olevaa
latoa. Risteyksessä on kyltti HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on ollut jo hieman
aikaisemmin kyltti Hyrsynkulma 6, mutta
älä käänny vielä siitä.)
Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin aja

kunnes tulet T-risteykseen, käänny vasemmalle. Jonkun matkaa ajettuasi tulee
toinen T-risteys/mutka josta käännyt 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.
www.sfckeskiuusimaa.fi

Sydänlampi HINNAT 2020

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 kevään tapahtumat
tammikuussa yhdistyksen nettisivuilta
www.sfckeskiuusimaa.fi

ALPINA

ALPINA

ALTEA

Adria – aina parhaat maisemat
Suunnittelemme suurella sydämellä asuntovaunuja ja matkailuautoja, joissa yhdistyvät asumisen mukavuus ja käytännöllisyys. Ajoneuvoja, jotka ovat osa sinun seikkailuasi. Uuteen 2020-sarjaamme kuuluu palkittuja malleja, joissa on mukavat nykyaikaiset sisätilat, ylellisiä ominaisuuksia ja laaja valikoima erilaisia pohjaratkaisuja. Olemme inspiroineet seikkailuja jo vuodesta 1965.

TWIN SUPREME

#INSPIRING ADVENTURES

ADORA

CORAL PLUS
Jyväskylä
Kokkola.*
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Raisio
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vantaa
Vantaa

Jyväs-Caravan Oy
Kokkolan Vaunupalvelu
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
J. Rinta-Jouppi Oy
Caravankeskus Reatalo
J. Rinta-Jouppi Oy
Caravan Erälaukko Oy
Turun Länsi-Vankkurit Oy
Helsinki Caravan
J. Rinta-Jouppi Oy

0400 214400
040 5158159
017 368 3000
020 788 1310
020 788 1352
020 7881 460
045 128 1128
(06) 420 1800
020 755 9960
(02) 274 9880
0300 472 370
(09) 2525 7500

Adria-jälleenmyyjät
www.jyvascaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.reatalo.net
www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.helsinkicaravan.fi
www.rintajouppi.fi
*vain Adria -vaunut

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net
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
Miilukatu 6, 40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet
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K

aravaanari vuosi alkaa lähestyä
loppuaan ja elämme jo adventin aikaa. Lehden ilmestyessä
vietämme jo yhdistyksen pikkujouluja evankelistakodilla Vilppulassa ja
tämä onkin sitten vuoden viimeinen
yhteinen tapahtuma. Mutta paljon on
tapahtunut jo ennen tätä.
Olemme tänäkin vuonna järjestäneet lukuisia tapahtumia oman kausisuunnitelmamme mukaan. Kausihan
alkoi jo maaliskuussa, jolloin matkasimme Lapin hangille hiihtelemään
ja rauhoittumaan. Yhteisiä hiihtoretkiä, nokipannu kaffeja ja taidettiin
siellä käydä avannossakin ja turista
iltaisin kesän tulevista tapahtumista.
Kun kesä sitten teki tuloaan, suuntasimme kauden avajaisiin Päiväkumpuun ja sieltä vuosikokoukseen, mikä
vietettiin tällä kertaa Isossa-Kirjassa
Keuruulla. Kesän tapahtumista mainittakoon nyt toista kertaa pidetyt
kuutamotreffit Mertiörannassa. Niistä
saadun hyvän palautteen pohjalta tulemme järjestämään treffit myös ensivuonna. Kuturannan ja Lohenpyrstön
hengelliset päivät keräsivät tänäkin
vuonna runsaasti osallistujia ja onnistuivat hyvin. Mainittakoon, että ennen
Lohenpyrstön treffejä järjestimme
jokavuotisen syysretken, mikä keräsi
ennätys määrän karavaanareita ItäSuomen kierrokselle.
Yhtä vuoden lämmin henkisimmistä
viikonlopuista vietimme lokakuussa,
kun suuntasimme kauden päätökseen
Kiponniemeen. Monelta eri suunnalta
tuli viestiä, että näissä treffeissä oli
jotain erityistä. Kun sunnuntaina päättelimme tapahtumaa, niin tuntui, että
viikonloppu saisi vielä jatkua. Oli kuin
kotonaan olisi ollut….
On ollut ilo huomata vuoden aikana,
että treffeille on löytänyt niin moni
uusi kasvo. Ehkä ollut jo vuosia jäsenemme, mutta nyt ensikertaa tullut
mukaan tapahtumaan. Tai sitten juuri
liittynyt mukaan ja heti löytänyt kiinnostavan tapahtuman itselleen. On

Petri Hartman
ollut rohkaisevaa kuulla uusilta, että
miten hyvin heidät on otettu mukaan.
Onpa joku sanonut jopa niin, että tällaista he ovat aina etsineet…..
Myös vastuunkantoa tapahtumien
järjestämisessä ja sisällön toteuttamisessa on pystytty entisestään laajentamaan. Tämä on otettu ilolla vastaan ja
kiitos kuuluukin kaikille vastuun kantajille ja ihan jokaiselle meistä. Me
kaikki yhdessä luomme sen ilmapiirin,
mikä treffeillämme on!
Ensivuosi tulee noudattamaan samaa tapahtuma runkoa kuin tänäkin
vuonna. Pidämme heti vuodenvaihteen jälkeen suunnittelupäivät ja tarkoitus olisi, että täällä löisimme lukkoon jo kattavasti koko ensivuoden
kalenterin. Näkyviin tämä tulee sitten
ensimmäiseen Kuutoset lehteen ja tietysti sivuillemme www.sfckristityt.net
Jäsenmäärässämme on pienoista nousua, mutta 500:n raja jäänee
vielä ylittämättä. Taloutemme on
edelleen vakaalla pohjalla, eikä aiheuta erillisiä toimenpiteitä. Kaiken kaikkiaan vuosi on mennyt
suunnitelmien mukaan ja tästä on
hyvä jatkaa yhdessä ensi vuoteen.
Nyt on aika kiittää tästä vuodesta ja
toivottaa Sinulle lukijani

Onnellista ja siunattua
Uuttavuotta 2020!
TerkuinPetri

Kiitokset kaikille kaudesta 2019
Rauhaisaa joulun odotusta
ja siunausta vuodelle 2020!
T.Hallitus

Esko Sanaa jakamassa Kuturannnassa..

Odottavan aika on pitkä.

Orkesterimme
tauolla Kiponniemi
päättäjäisissä.

Syysretkellä Julmaölkyn maisemissa.

Syysretkellä laavulla Hossassa.
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www.sfckristityt.net

Kahvitauko Lohenpyrstössä.

Valmistautuminen lipunnostoon.

Treffikansaa Kuturannassa

Juhlan aikaa!

A

dventin kynttilät ja lasten kalenterit muistuttavat jälleen siitä,
että pian on aika koristella kodit ja vaunut suurta juhlaa varten! Toki
kaupat ovat aloittaneet jo aikaisemmin
esittelemällä tarjouksiaan tuttujen joululaulujen soidessa tunnelman kohottajina! Yksi monille rakkaimmista alkaa
sanoin; ”Taas kaikki kauniit muistot,
mun tulee mielehen…!” Toki ihmiselo
ei koskaan rakennu ainoastaan kauniista muistoista, vaan siihen sisältyy myös
ne pettymysten ja murheen päivät, jotka tahtoisimme unohtaa. Markettien
tavoin, myös kirkoissa näkyy runsaammin liikettä, kun väki saapuu kuulemaan
joulunsanomaa! Tunnelma on huipussaan, kun alttarilta kaikuu jouluevankeliumin sanoma: ”Minä ilmoitan teille
suuren ilon, tänä päivänä teille on syntynyt Vapahtaja…!” Valitettavan usein
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käy niin, että juhlahumun haihduttua,
ilosanoma unohtuu ja sen myötä Jeesus
laitetaan lauluvihkosten kanssa kaappiin,
odottamaan seuraava joulua! Jeesus ei
kuitenkaan saapunut ainoastaan juhlavieraaksi, vaan ennen kaikkea ihmisten
Vapahtajaksi, todelliseksi matkakumppaniksi, arjen kipujen ja elämän taisteluiden keskelle! Hän tuo meille elämän
tarkoituksen, tulevaisuuden ja toivon,
valon pimeyden keskelle! Tähän liittyen
Jeesus sanoo; ”Minä olen elämän valo.
Se, joka minua seuraa, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo!” Vanhastaan on seuratuvissa ja rukoushuoneissa julistettu hengellistä totuutta: ”Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa!”.
Siinä tuodaan esiin Joulun evankeliumin pääsanoma Vapahtajasta, joka matkaa seimestä
ristinpuulle, vuodattaen ve-

rensä meidän syntiemme sovitukseksi!
Saman sanoman kertoo myös joululaulu:
”Ristillä rinnalla ryövärin, nukkuu uhri
puhtahin. Enkelparven tie, kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan!”
Tämän kaikkein suurimman rakkauden omistamiseen Jumala meitä arjen ja
juhlan keskeltä kutsuu! Elämään todeksi
sen rakkauden, jonka turvissa saamme
Jumalan armosta käydä sisälle iankaikkiseen elämään.
Siunattua Joulun rauhaa!
Esko Räsänen

SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com
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Hei kaikille!

O

n tämä vaan niin mahtava harrastus. Aika harvassa harrastuksessa kesä tuo monelle mukanaan joko kotoista oleilua tutulla
kausipaikalla, tai muutaman tuhatta
mukavaa ajokilometriä pitkin maita ja
mantereita.
Kesään mahtuu iso liuta leiripaikkoja ja vielä isompi liuta vanhoja ja uusia
tuttuja ympäri Suomen. Moni meistä
on kiertänyt perheen nuorimpien toiveet täyttävät huvipuistot, eläintarhat
ja teemapuistot. On nähty festareita,
luonnonpuistoja, museoita.
On kuultu käen kukuntaa grillinuotoilla, vietetty helteisiä päiviä uimarannoilla, nuuskittu koirien kanssa
vieraiden metsien terveisiä. Rohkeimmat jatkavat matkailua vielä talvisäässäkin, kokien matkailukalustonsa turvin valkoiset hanget ja kirpeän
pakkasenkin.

Meidän perheessä talvikausi kuluu
kalustoa rakennellessa ja uudesta kesästä haaveillessa. Villasukat jalassa
takkatulen loimussa on hyvä karavaanarin unelmoida uusista kilometreistä
ja niistä vielä näkemättömistä tapahtumista, joita ensi vuosi taas tuo tullessaan.
Itse odotan ensi vuodelta myös näkeväni teistä entistä useammat mukana treffeillämme, joista tuttuun tapaan tiedotamme kotisivuillamme ja
Facebookissamme.
Muistattehan, että voitte aina myös
olla meihin päin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla ja kertoa toiveitanne yhdistyksemme toiminnan
suhteen – tai ilmoittautua itsekin mukaan tekemään juuri sellaista toimintaa, ja sellaista yhdistystä, kuin toivot.
Yhdessä teemme ensi kesästä vielä
edellistäkin paremman!

Eeva Ahervuo
Nyt toivotan kaikille rauhaisaa joulua, sekä onnellista ja reissurikasta
vuotta 2020!
Eeva Ahervuo
Varapuheenjohtaja
SF Caravan Nurmijärvi ry

Liity Facebook-ryhmäämme
SF Caravan Nurmijärvi ry
Facebook-ryhmän löydät Facebookista:
www.facebook.com/groups/SFCNurmijarviRy/

Tervetuloa mukaan!
HALLITUS 2019
Puheenjohtaja
Yhdistyksen väliaikaisena
puheenjohtajana toimii
varapuheenjohtaja Eeva Ahervuo.

Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen
135031
045 880 8998
johanna.pylvanen@gmail.com

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

Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen
24617
040 524 6030
erkki.rautiainen@sunpoint.net

Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo
101823-1
0500 472 362
volvis5@hotmail.com

Hallituksen jäsen
Jukka Aalto
040 546 1041
jukka.aalto@saunalahti.fi

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

157063-0

Yhdistyksen sähköpostiosoite: sfcaravan049@gmail.com
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TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

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

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

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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orkkala

SF-CARAVAN PORKKALA Ry

HALLITUS 2019
Puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
varastovastaava, Pr- ja
tiedotushenkilö, Kuutoset+
lehden yhdyshenkilö,
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,
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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T

ätä lukiessasi on yhdistyksemme
tämän vuoden tärkein tapahtuma, eli sääntöjemme edellyttämä vuosikokous pidetty. Nyt tiedämme ketkä jäsenistämme luotsaavat
yhdistystämme eteenpäin seuraavan
vuoden ajan. Muistutan myös, että
yhdistyksessä voi toimia hyvinkin aktiivisesti, vaikka ei kuuluisikaan hallitukseen tai toimikuntiin. Aktiivisten jäsenten ehdotukset, ajatukset ja muut
hyvät oivallukset ovat avainasemassa,
kun hallitus pohtii ja suunnittelee tulevaa. Täytynee kuitenkin todeta, että
liian harvoin ideoita ja esityksiä jäsenistöltä on viime vuosina tullut. Usein
ne kai ovat jääneet ”omaan tietoon”.
Vuoden 2020 hallitus piti heti vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa valitsemalla itselleen
muunmuassa
varapuheenjohtajan,
sihteerin, rahastonhoitajan sekä jäsenrekisterin hoitajan. Näin uusi hallitus on jo vahvasti aloittanut tulevan
vuoden. Korostan tässäkin yhteydessä
jäsenistön osallistumisen tärkeyttä tulevien tapahtumien suunnittelussa.
Usein matkailuvaunujen katsastus
jää ”viime tinkaan” vuoden lopulle.
Joka toinen vuosi tapahtuva katsastus
kannattaa huolehtia ajoissa välttyäk-

Tonttu olen minä tomera,
pieni, mutta silti komia!
Korvatunturi ompi mun kotini,
Joulupukki siellä on
kaikkien kaveri!

Kari Nurminen
seen turhilta yllätyksiltä. Tarkistappa,
onko sinun vaunusi katsastettava sittenkin jo tänä vuonna vai vasta ensi
vuonna!
Toivon jäsenistöltä seuraaviin lehtiin esimerkiksi matkakertomuksia tai
yleensä kokemuksia karavaanarielämästä mahdollisesti kuvien kera. Niitä
voi lähettää allekirjoittaneelle.
Toivotan vaimoni Annelin ja itseni
puolesta jäsenillemme

Rauhaisaa Joulua ja
Matkailurikasta
Uutta Vuotta 2020.

Tallinnan jäsenretki

■ SF-Caravan Porkkala ry:n syksyn retki
kohdistui jälleen Tallinnaan. Matkaan lähtijöitä loppujen lopuksi oli 15. Tällä kertaa pistettiin jalalla koreasti laivalla menomatkalla. Ensin yökerhon puolella meitä viihdytti upea Annika Eklund ja tanssiorkesteri. Kuitenkin päivän kohokohta
oli, kun laivan esiintyjistä tietämättöminä kuulutettiin Muska lavalle. Tanssilattia täyttyi heti ja meno oli katossa. Porukka jorasi ja lauloi yhdessä Muskan kanssa
”Kirjoitin postikorttiin”, ”Krokotiili rock”
ym. hittejä.
Tallinnassa majoituimme Hotelli Metropoliin. Aulassa meitä oli vastaanottamassa pienen suklaayllätyksen kanssa puheenjohtajamme Kari Nurminen vaimonsa Annelin kanssa.
Päivällä oli jokaisella omaa aikaa tehdä mitä kukin itse halusi. Illalla kokoonnuimme hotellin aulaan, josta jatkoimme
yhdessä matkaa kävellen ravintola Kochi
Aidadiin syömään. Buffet-kattaus oli tyrmäävän upea. Herkkua herkun perään ja
mitkä määrät! Kaikki olisi ollut muuten
täydellistä, mutta ruuan hävikki hirvitti
meitä jokaista. Ihana yllätys oli, että ruokaravintolassa esiintyi Väikeste Löötspillide Uhring. Ensialkuun suurta hämmennystä aiheutti bändin soitinten virittely ja
harjoittelu, joka kesti mielestämme tolkuttoman kauan ja se oli turhan kovaäänistä. Kun bändin kaverit kävivät vetäisemässä esiintymisvermeet päällensä ja
soitto sekä laulu lähtivät käyntiin tanssilattia täyttyi välittömästi innokkaista virolaisista tanssijoista. Tanssijoiden riemu
ja heidän sädehtivät olemuksensa lopulta sulattivat minut ja myös osan karavaanariporukastamme. Itsekin ja osa meistä kokeili tuota eriskummallista tanssia
ja hauskaa oli. Tämä pienten soitinten
orkesteri syntyi kesäkuussa 1989 nuorten väsymättömästä intohimosta saada
soittaa kansanmusiikkia tanssiorkesterin
muodossa. Meidän korviimme ja tanssila-

jiin nähden musiikki muistutti humppapolkkaa. Meno oli melkoista! Viihdyimme Kochi Aidadissa monta tuntia, josta
osa jatkoi matkaansa ravintola Sherlock
Homesiin, joka sijaitsi hotellimme takana. Myös siellä oli livemusaa. Bändi soitti
ihastuttavia 60- ja 70-luvun brittihittejä.
Sunnuntaina söimme maittavan aamiaisen hotellilla ja luovutimme huoneet klo
12. Jälleen oli jokaisella omaa aikaa tehdä mitä kukin halusi. Laiva kohti Helsinkiä lähti 15.30. Kymmenen hengen ryhmä
päätti ruokailla laivan buffetissa. Ruokailun jälkeen jäi aikaa laivalla shoppailuun.
Laivan yökerhon puolelle osa meistä ehti
vielä tanssahtamaan saman upean Annika
Eklund ja tanssiorkesterin tahdissa, joka
nsoitti Tallinnaan mentäessä. Lämmin
kiitos kaikille mukana olijoille. Ideoita
ja toiveita tulevan vuoden matkakohteista otan mielelläni vastaan,kuin myös palautetta tämän kertaisesta reissustamme.
Vien kaikki palautteet hallituksen kokoukseen tiedoksi ja työstettäväksi.

Hyvää loppusyksyä toivottaen
Kirsi ”Kipa” Varinen
SF-Caravan Porkkala ry:n sihteeri.
Kuvat: Kirsi Varinen, Anneli Nurminen
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HALLITUS 2019

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

Heipparallaa kaikille

K

esä tuli ja meni, välillä tuntui,
että syksy ensilumineen tuli vähän turhankin nopeasti. Keväällä oli hienot suunnitelmat pitkistä
asuntovaunureissuista pitkin poikin
Suomen maata. Eipä sitä sitten kuitenkaan paljoa ehditty vaunua liikuttamaan, niin paljon tuntui olevan
kaikenlaista muuta puuhaa. Reilu 500
kilometriä kuitenkin, ei ala pyöriin
sammalta sentään kasvamaan.
Yhdistyksen leirintäalueella Lallujärvellä sentään on ehditty käymään
tasaiseen tahtiin, ainakin päiväreissuja tekemässä. Tärkeimpinä päivinä
on oltu mukana, kuten esimerkiksi talkoopäivänä. Tuolloin paikalla oli liki
50 henkeä, siivoukset ja klapit liiteriin
saatiin tehtyä ennakkosuunnitelman
mukaisesti. Naisväen tekemää soppaakin taisi mennä useampi iso kattilallinen, kaiken kruunasi köyhät ritarit
iltapäiväkahvin kera.
Lokakuun lopussa puhdistettiin ja
tiivistettiin puhdasvesikaivo, oli kuulemma kertynyt ajan patinaa seinämiin. Putsaus ja desinfiointi auttaa
kummasti, saadaan nauttia taas monta vuotta ennestäänkin puhtaasta juomavedestä. Asiaan kuuluvat näytteet
otetaan kaivovedestä ja lähteestä.
Lehden ilmestyessä on lallulla pidetty puutalkoot, sekä pidetty yhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous Jokelassa. Tervetuloa uudet
hallituksen jäsenet, työsarkaa riittää
tekeville. Itselläni on vielä vuosi puheenjohtajan 2 vuotiskautta jäljellä,

Varapuheenjohtaja, Hämyjen
edustaja
Hannu Auvinen
066111-0
040 725 5843
hannu.auvinen@rtv.fi

Timo Sulin
eli syykokouksessa 2020 ratkaistaan
minun kohtaloni.
Tulevia tapahtumia kannattaa seurata nettisivuillamme ja facebookissa.
Tulevista tapahtumista voisi mainita
tammikuun alussa pidettävän keskustelutilaisuuden Lallulla. Siellä voidaan
turista tulevista tapahtumista ja muistakin yleisistä asioista. Hallituksessa
yritetään kuunnella kaikkia tasapuolisesti, aina ei vaan pysty kaikkia miellyttämään yhtä aikaa. Huhtikuun 2020
lopussa olisi tarkoitus lähteä Turkuun
Caravan Show 2020 tapahtumaan,
jonka jatkeeksi sopii nopea pyrähdys
Tukholmaan. Lähtö lauantai-aamuna
25.4 ja paluu tapahtuu sunnuntai-iltana. Tänä vuonna suunniteltiin matkaa
Helsingin messuille ja siitä Tallinnaan,
mutta ajatus ei saanut kannatusta
osakseen.
Tässä vaiheessa täytynee toivotella hyvää syksyn jatkoa, sekä hyvää ja
rauhaisaa joulun odotusta. Eiköhän se
pukki taas tuo kilteille lahjoja.
Timo Sulin 149527-0

TERVETULOA MUKAAN
Kevätristeily &
Caravan Show 2020
Turku-Tukholma
25.04.-26.04.2020

Risteilymatka 2hh/ hytti 53€,
joka sisältää messuliput.
CaravanShow 2020, bussi kuljetukset Hyvinkää-Turku Hyvinkää
Illallisbuffetti 25.4.. Hinta 34€/ henkilö
Aamupala 26.4. Hinta 12€/ henkilö
Lounasbuffetti 26.4. Hinta 26€ /henkilö
Jos ottaa ateriapaketti 67€/ henkilö
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.3., tuula.torhonen17@live.com.
Ilmoita nimi ja syntymäaika ja club kortti numero, yhteystiedot/ sähköpostiosoite ja
matkan maksaminen viimeistään 20.3.
Yhdistyksentilille: FI62 4252 0010 0385 00
Myös ilmoittaa One Club numero, niin saat pisteet matkasta.
Matkaan lähtijöitä vähintään 30 henkilöä, niin matka toteutuu.
Muistakaa seurata yhdistyksen nettisivuja sieltä infoa lisää!
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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, Hämyjen
edustaja
Markku Koski
077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Turvatoimikunta
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

Tervetuloa
uudet jäsenet

Teuvo puhaltaa.

Olli kannon kimpussa.

Kyllä se täällä jossain oli...

MUISTILISTA
LALLULAISILLE
• Muista maksaa kaikki kuluttamasi sähkö 23.12 mennessä, helpottaa kirjanpitäjän hommia. Viestiin nimi ja
paikka.
• Kaasunmyyjät tilittävät
kaikki myymänsä pullot
23.12 mennessä
• Jos aiot luopua paikastasi, tee se viimeistään 30.11
mennessä kirjallisesti, sfc.
rmkpaikat@gmail.com Paikkavastaava kuittaa eroilmoituksen vastaanotetuksi,
jolloin maksuvelvoite vuodelle 2020 poistuu. Avain
tulee palauttaa viimeistään
vuoden lopussa, kun paikka
on siivottu seuraavalle. Ethän itsekään halua paikalle missä on mätä terassi ja
roskat valmiina ympäriinsä
• Jos paikan vaihto alueella kiinnostaa, tee anomus
kirjallisesti sähköpostiin sfc.
rmkpaikat@gmail.com
• Jos jokin asia mietityttää,
kannattaa kysyä, otetaan
asiasta yhdessä selvää
Hallitus

Vielä jaksaa.

Tauko paikalla.
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ej på er Caravanare både nya
och gamla, vi har ordnat många egna träffar med ett rikligt
deltagande och dessutom är det roligt
att se att våra medlemmar verkligen
rör sig också på andra träffar. Vårt
medlemsantal har ökat en aning till
cirka 515 medlemmar, men som i
många andra föreningar är det verkligen svårt att få ungdomar aktivt med
till våra träffar. Det gjorde att medlemsantalet steg en aning då förbundet tog tillbaka sitt beslut att indriva
förbundets andel av medlemsavgiften
för sådana medlemmar som hör till
flera föreningar.
När jag skriver detta så väntar jag
på Halloween träffen som i år ordnas på Hagalund i Grundsjö. Vi hade
Forneldsträffen i Lagmansstrand, med
vårt
traditionella stövelkastnings- och
Vårmöte.
hästskokastningsmästerskap
med
goda resultat och ett gott deltagande.
Mästare i stövelkastning blev Håkan
Wendelin för herrarna och Yvonne
Grönholm för damerna, hästskokastningen vanns av Timo Aho för herrarna och Marja-Leena Wendelin av damerna.
Höstmötes träffen ordnades i Påminne i Pojo med ca. 30 ekipagen i ett
varierande höstväder. Många av våra
duktiga förare körde på lördagen liv-

ligt med backbilarna.
Höstmötet hade 49 röstberättigade
på plats och vi fick en ny medlem invald till styrelsen, Gunveig Björklund
från Karis ersätter Sari Karaus.
Från SF-Caravans del kan jag berätta att år 2019 är ett år där vi satsat på
trafiksäkerhet, med kurser och märkeskörningstillfällen men på grund av
för litet deltagande har vi varit tvingade att inhibera planerade kurser,
kanske på grund av prissättningen.
Vi har också inom Läger- och säkerhetskommitten gjort några förslag
om lagändringar som är skickade till
Trafikministeriet, bland annat gällande hastigheter och vikter, De nya lagarna gäller från 1.6.2020 nästa år om
regeringen godkänner.
Körövningsträffen har i år igen fått
våra medlemmar att öva sin körskicklighet med många avklarade märken
som resultat , körning av märken är
inte det viktigaste utan det är viktigare att komma med och övningsköra. I
märkeskörningen är vi en stor ledning
inom landet med en procent som är
ca. 95%, följande förening har ca 50 %.
Vi har också haft många förare och
andra medhjälpare i Caramba-cupen
med goda resultat, det märks att övning ger färdighet.
I SFC- Väst-Nylands Caramba mäs-

Olof Bussman

terskap fick vi Eero Mustonen som
mästare i år med husvagn och Kalle
Grönholm med husbil. Tävlingen kördes i Hangö den 12 oktober.
När ni läser detta har vi haft vår julfest som i år ordnades på Silja Europa
som en 22 timmars kryssning, mera
om julfesten i nästa nummer..
Tack till er alla som har ställt upp
som värdar på våra träffar, tack till
styrelsen för ett gott sammarbete och
jag önskar Er alla en God Jul och ett
Gott Nytt År.
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
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

102124

Sekreterare / Sihteeri		
Gunveig Björklund 
111487-1
044 286 9513
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.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
Märkeskörning
Karl-Olof Grönholm
0400 199 047
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

102124

61520

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

46545

Träffnytt

Forneldsträffen på Lagmansstrand 23.–25.8.2019
■ Årets forneldsträff bjöd på fint och rätt
så varmt väder. Träffen samlade ett ca 20tal ekipagen och på lördagen tävlingar och
långbord med lotteri i sol, med samvaro
och prisutdelningar av stövelkastningen
och hästskokastning. Senare på eftermiddagen var tältbastun varm och bjöd sedan
på en svalkande simtur för dom hurtiga i
havet. Årets forneld kunde inte tändas enligt planerna för staden misskötte sej och
gav aldrig något tillstånd trots förfrågning
och ännu en påminnelse till det (vilket var
dåligt av staden) så det blev plan b, alltså
en brasa med ljus i stället.

Höstmöteskallelsen hade nått alla gamla
och nya medlemmar igen en gång i tidningen Kuutoset+. Ett trettiotal ekipagen
fanns på plats och lördagen bjöd på alle-

handa väder, regn och sol.
Höstmötet förlöpte bra med goda val,
bra beslut och diskussioner. Olofs ordförande- mandat gäller ännu år 2020. Styrelsen ändrade litet, i stället för Sari, som
meddelat att hon inte ställer upp för återval, valdes Gunveig Björklund. Styrelsen år
2020 består sålunda av följande personer:
Olof Bussman, ordf., med medlemmarna
Stina Amnell, Ray Björklund, Margareta
Hietaniemi, Gunveig Björklund (sekr.),
Ronny Råberg samt Jorma Laiho.
Föreningens verksamhet (träfflista för
år 2020) och budgeten spikades fast och
medlemsavgifterna för år 2020 bibehålls
ännu oförändrade. (10 / 7). Dessutom
uppdaterades fest- och trafikkommitténs
medlemmar för nästa år.
Efter mötet bjöds på traktering och
ankomstgåvan lottades ut och lotteridragningen undan- stökades igen en gång
med gott humör. Dessutom delads det ut
pris till top tre av dagens tävlingar, som

anordnades av träffens värdar familjerna
Norrman och Sjöblom.
Detta var allt nytt från träff fronten
denna gång och nästa tidning utkommer
i februari 2020 med Halloween och Julfest händelser. Kolla också på föreningens hemsida, där finns allehanda info
och bilder. http://www.sfcvastnyland.fi
och dessutom finns föreningen på facebook; SF-CARAVAN VÄST-NYLAND,
offentlig grupp.
Då tidningen utkommer är vi klara och
på festhumör inför föreningens julfest
(kryssning till Tallinn) och så har vi kommit in i adventstider. God Jul och Gott
Nytt år till er alla!
Viktig information till alla: då ni skickar
e-post åt mej, så använd inte hotmail längre utan använd adressen anne.backman(at)
raseborg.fi

Ankomstgåva

Forneldar

Stövelkastning damer

Stövelkastning herrar

Långbord

Höstmötesträffen med
höstmötet på Påminne
skidcenter 18 - 20.10.2019

Anne
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Ankomstgåva

Mötesförhardlingar

Vagnvy

Mötespublik

Verksamhetsplan för år 2020,
behandlats på höstmötet

(med förbehåll för ändringar)
Vinterträff
28.2. - 1.3.
		
		
Påskträff (vårmötesträff) 9. - 12.4.
Vårmöte
11.4.
Med Körövning på
övre parkeringsplatsen 10.4.
Försommarträff
med petanque
12 - 14.6.
Forneldsträff
28 - 30.8.
Höstmötesträff
16. - 18.10.
Höstmöte
17.10.
Halloween
30.10. - 1.11.
Julfest
28.11.
42

Mari-Caravan, Salo,
Merikulmantie 820,
24130 Salo
Påminne
(långfredag) Påminne
Björkudden, Ingå
Lagmansstrand
Påminne
platsen ännu öppen
platsen ännu öppen

Påminne vy

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

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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2020 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi
Tervetuloa tutustumaan
myös tarvikemyymäläämme!
• Yli 9000 tuotteen valikoima!
• Maksat tilauksesi
noudon yhteydessä.
• Ei rahtimaksuja tilatuista
tuotteista.
www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme.

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

