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Kabemaisen kiehtovaa vapaa-ajan viettoa
Monta on elämäntapaa tuntea olevansa villi ja vapaa. Toiset ovat tontillaan yhden Kaben loukussa, toiset jatkavat
matkaa Kabe koukussa. Mukavasti maisemat Kabella vaihtuvat ja arkihuolet mielestä haihtuvat. Kaikille Kabe tarjoaa
lämpöä, lepoa ja rentoa oloa, vaikka ollaan poissa kotoa. Hyvä on myöskin tietää, että Kabe parhaiten Pohjolan oloja
sietää. Design tyylillä Kabe on sisustettu ja kori huippulaadukkaasti rakennettu.
Kannattaakin perehtyä Kaben laatuun varmaan, silloin valinta ei osu harhaan.

www.kabe.se/fi

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

09-2766560
(05) 311 9077
020 7881310
020 7881340

www.helsinkicaravan.fi
www.kouvolanvaunu.com
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi

• Salo
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

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

(02) 733 1550
(02) 274 9880
(09) 273 1707
(09) 25257500

www.auto-simelius.fi
www.lansivankkurit.com
www.kkkivinen.fi
www.rintajouppi.fi
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Matkailuauto
jossa on kaikki

Kaikki tämä

0€
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Näissä autoissa kaikki valmiina tulevan kesän lomamatkalle.
Tervetuloa kaupoille!

Bürstner Edition 30-mallisto alkaen 61.700 €

J.Rinta-Joupin Adria-esittelyautot
myydään nyt huippueduin

Edition 30 -nahkaverhoilu
Markiisi LED-valaistuksella
Ohjaamon ilmastointi
Multimediajärjestelmä
sis. peruutuskameran
ja navigaattorin
Vakionopeudensäädin
Aluvanteet 16”
TV-antenni
Taulu-TV
Polkupyöräteline
WC-kemikaalit
Liitäntäjohto 25 m
Kaasupullo

Kabe-edustus nyt
J. Rinta-Joupilla

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Esimerkiksi
Adria Coral S 670 SL
Platinum

Fiat 2.3 JTD 150 Multijet
73.900 €

LUX+ -paketti sisältää:
• Ohjaamoilmastointi
• Etumatkustajan turvatyyny
• Sähkötoimiset ja
lämmitettävät sivupeilit
• Vakionopeudensäädin
• Markiisi
• TV-antenni
• 20” LED-TV
• Multimedialaite
• Navigaattori
• Peruutuskamera

Erä esittelyautoja, joihin
ADRIA LUX+
-PAKETTI ASENNETTUNA

0€

AINA ON OLEMASSA
TÄYDELLINEN KABE
• TRAVEL MASTER
• PUOLI-INTEGROITU

EDUN ARVO n. 6000 €

• TÄYSINTEGROITU
• IMPERIAL

Teemu Jaatinen paikallispäällikkö p. 040 519 0611 / Hannu Korhonen p. 040 519 0610 /
Kristian Holmström p. 040 519 0613 / Anton Ylä-Autio p. 040 823 3061 /

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)
puh. 09 2525 7500 / Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15
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Julkaisija:
• SF-Caravan Forssan seutu ry
• SF-Caravan Hankoniemi ry
Hangöudd rf
• SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
• SF-Caravan Itä-Uusimaa ry
• SF-Caravan Karkkila ry
• SF-Caravan Kerava ry

SF-Caravan Forssan
Seutu ry �������������������������������������� 4

nro 2/2018
13. vuosikerta

SF-Caravan Hankoniemi ry
Hangöudd rf �������������������������������� 8

• SF-Caravan Keski-Uusimaa ry
• Kristillinen Karavaanariyhdistys ry
• SF-Caravan Nurmijärvi ry
• SF-Caravan Porkkala ry
• SF-Caravan Riihimäen seutu ry
• SF Caravan Väst-Nyland rf

Päätoimittaja:
Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri/
ilmoitusmyynti:
Toimituskunta:
FORSSA:
Heikki Kulju, Jani Tamminen
HANKO:
Marlene Holmström
HYVINKÄÄ:
Raimo Kosonen, Katri Punnonen
ITÄ-UUSIMAA:
Pentti Oksanen
KARKKILA:
Leo Kylmä, Anneli Sarkola
KERAVA:
Harri Stenberg, Perttu Tiikkainen
KESKI-UUSIMAA: Pentti Virtanen, Juhani Virtanen
KRISTILLISET:
Petri Hartman
NURMIJÄRVI:
Eeva Ahervuo, Pentti Suihkonen
PORKKALA:
Anneli Nurminen, Kari Nurminen
RIIHIMÄKI:
Eija Latvala, Kaija Tuompo
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 2018: 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 2018: 22.2., 26.4., 13.9. ja 29.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432

SF-Caravan Hyvinkään
Seutu ry ����������������������������������� 13
SF-Caravan
Itä-Uusimaa ry�������������������������� 16
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Keski-Uusimaa ry��������������������� 32
Kristillinen
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SF- Caravan
Väst-Nyland rf �������������������������� 48

Laaja valikoima uusia ja
käytettyjä valmiina lähtöön. Kaikista kohteista
360°-esittely sivuillamme
www.helsinkicaravan.fi

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
Puh. 0300 472 370

HC_Caravan_2018_maaliskuu_210x148,5.indd 1

Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Joni Peltonen Pekka Sivonen
040 588 5777
050 330 0470 050 545 2950

Atso Muuronen
0500 450 735
19.3.2018 10.27
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HALLITUS 2018
Puheenjohtaja
Heikki Kulju
040 587 0567
hessukulju@gmai.com

33097-1

Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen
20251-1
040 733 5805
pekkaolehtonen54@gmail.com
				
Jäsen
Ismo Airaksinen
037867
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net
				
Janne Tamminen
39719
040 821 4429
janne.tamminen@mbnet.fi
Reino Talvitie
0400 122 148
reino.talvitie@hotmail.fi

40914

Jani Tamminen
040 511 4180
jani.tamminen@surffi.net

144961

Jäsen/Matkailu/
Matkailuautoasiamies
Pasi Penttilä
050 439 7377
pasi.pettila@lounea.fi

134918

Muut Toimihenkilöt
Sihteeri/ Jäsenkirjuri/
Rahastonhoitaja
Pirkko Kulju
0400 933 255
pirkkokulju@gmail.com
Hämyedustajat
Heikki Kulju, Reino Talvitie
Lehtiyhteyshenkilöt
Heikki Kulju, Jani Tamminen
Majamäkitoimikunta
Arja Salminen (koolle kutsuja)
Jouni Mustonen
Jorma Tikka
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

Tervetuloa
uudet jäsenet
160893-0
124228-0
050119-0
160903-0
067889-0
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Grönholm Leila
Lehtonen Torsti
Oksanen Kauko
Suonpää Reijo
Toukola Hannu

Puheenjohtajan palsta

A

urinko paistaa ja lumi narskuu kengän alla. Kevät on tullut myös tänne
pohjolaan, öisin on pakkasella ja
päivisin on suojasäätä. Vanhan kansan sanonta on, että maaliskuu se maata näyttää.
Liittomme sai uuden puheenjohtajan
vuoden alusta Olli Rusin. Toivotan hänelle menestystä alkavalla puheenjohtaja kaudella, ja toivon hänen tuovan jotain uutta
jäsenyhdistysten ja liiton toimintaan. Silloin
kun jäsenyhdistyksetkin voivat hyvin, niin
myös liitto voi hyvin.
Talven aikana olemme Hämyjen (Hämeen matkailuajoneuvojen yhteistyötoimikunta) kokouksessa käsitelleet niin sanottua
tuplajäsenyyttä, joka poistettiin edellisessä
liittokokouksessa Lappeenrannassa. Tulimme siihen tulokseen, että Hämyt ehdottaa
liittohallitukselle tuplajäsenyyden palauttamista.
Jäsenkehitys yhdistyksessä on ollut
maltillista, uusia jäseniä olemme saaneet
riveihimme, näin jäsenmäärä on pysynyt
edellisvuoden tasolla.
Majamäessä toimintaa jatketaan, kunnostetaan ja parannellaan paikkoja ilman
mitään suurempia rakennuskohteita. Kevään aikana on tarkoitus suorittaa paikalla
olevien kausipaikkalaisten vaunujen kaasulaitteiden tarkastus, tietysti niille, jotka sen

Heikki Kulju
haluavat, sillä säännöissäkin sanotaan että
kaasulaitteet on aika ajoin tarkastettava jo
oman turvallisuuden kannalta.
Majamäki on myös tämän vuoden yhtenä
kohteena Hämyrallissa. Toivon että Majamäki olisi yhtenä kohteena kun osallistutte
Hämyralliin, sillä matkailu avartaa ja tuo
uusia elämyksiä ja ihmiskontakteja.
Muistutan tässä vielä, että toukokuun
lopulla on yhdistyksemme vuosikokous.
Kokouksessa käsitellään uudet yhdistyksen
säännöt, paikalle on myös pyydetty liiton
edustaja.
Näillä sanoilla toivotan kesän odotuksia
ja oikein hyvää matkailukesää 2018.
Heikki 033097-1

SF-Caravan Forssan Seutu ry
Kaivojuhla Majamäki 10-12.8.2018
PERJANTAI 11.8.

Asettaudutaan paikoilleen
16.00- arpojen myynti alkaa (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 -00.30 orkesteri tanssit ladossa, soittaa Trio Taifun
00.30 HILJAISUUS
LAUANTAI 12.8.

09.00 Lipunnosto
09.15-11.00 luontopolku alkaen saunan pihalta
vaunukohtainen. Arpojen myynti
13.00- kaivojuhla alkaa
Saunat klo 16.00- 17.45 naiset
		
klo 18.00- 19.45 miehet
20.00 arpajaiset ja palkintojen jako
21.00 -00.30 karaoke tanssit ladossa
00.30 HILJAISUUS
SUNNUNTAI 13.8. 10.00 poccie kilpailu
12.00 Treffit päättyy

TAPAHTUMAMAKSU 50 €/kausipaikka 20 €
VIERAS JOKA YÖPYY 15 €/YÖ, PÄIVÄVIERAS 10 €
TURVALLISTA KOTIMATKAA ,TERVETULOA UUDELLEEN
Hätänumero 112, Haapasillantie 64 Tammela

◆ ◆ Vuosikokous ◆ ◆
pidetään sunnuntaina 27.5.2018 klo 12.00 Majamäessä, Haapasillantie 64 Tammela
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30

Käsitellään seuraavat asiat:

• Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
• Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
• Päätetään hallituksen jäsenmäärästä.
• Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
• Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
• Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
• Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille matka- ym. korvauksista.
• Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin.
• Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
– Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa niin hyvissä ajoin,
että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.
Käsiteltävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksivuotisen toimikauden päättävän vuosikokouksen päättyessä.

HÄMYRALLI 2018

OSALLISTU 1000€ ARVONTAAN
Kerää seitsemän (7) leimaa, isännän kuittausta
tai maksukuittia yövytystä yöstä seitsemältä (7) eri
Hämyalueelta Hämyrallipassiin
Leimojen keräysaika on 1.1.2018 – 31.12.2018.
Kaikkien Hämyrallipassien palauttaneiden kesken arvotaan
1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2019 Hämyedustajien
ensimmäisessä kokouksessa.
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera
viimeiseen yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen
alueensa Hämyedustajalle.
Lisätietoja saat Hämyalueilta.
Hämyalueisiin kuuluvat:
SF-C Forssan seutu ry: SFC Majamäki
SF-C Kanta-Häme ry: 		
SFC Tilkunpelto
SF-C Lahden seutu ry: SFC Vuorenmäki
SF-C Pirkanmaa ry:		
SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo
SF-C Kerava ry
:
SFC Kangaslampi
SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta
SF-C Kaakkois-Häme ry:
SFC Leininranta
SF-C Ydin - Häme ry: 		
SFC Hämeenhelmi
SF-C Länsi-Päijänne ry:
SFC Mylly-Mäkelä

Tapahtuma
kalenteri 2018
26.5. Majamäkipäivä
(siivous)
27.5. Vuosikokous
klo 12.00 Majamäki
10. – 12.8. Kaivojuhla
Majamäki
28. - 30.9. Valojuhla
24.11. Yhdistyksen
pikkujoulu Majamäessä
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

Majamäki tutuksi
■■Majamäen SFC-alue sijaitsee Tammelan kunnassa, Lopen ja Hämeenlinnan (
ent. Rengon) rajojen tuntumassa.
Majamäen päärakennus on ollut aikoinaan metsäyhtiön mittamiehen ja vaimonsa asunto. Ympärillä on ollut lammas- ja
lehmähaka. Välillä kiinteistö alueineen on
ollut vapaa-ajan asuntona. Silloinen omistaja, hänkin karavaanari, myi alueen yhdistykselle vuonna 1984. Aluetta ja rakennuksia on kunnostettu vastaamaan tämän
päivän vaatimuksia. Sosiaalitiloja on laajennettu useampaankin kertaan. Alue on
sähköistetty siten, että jokaiselle paikalle
riittää maksimissaan 25 m johto. Pistorasioita on 70 kpl, ne ovat uusia CE mukaisia ja varustettu vikavirtasuojilla. Alue on
pääosin hiekkapohjainen nurmialue. Rajunkin sateen jälkeen vesi imeytyy nopeasti. Nurmikko on hoidettu hyvin ja kausipaikkalaiset siirtävät vaunuansa n. 3-4
viikon välein, ettei nurmikko vaurioidu.
Vierailijoidenkin paikat ovat jokaisen itse

6

valittavissa, oman maun mukaan. Alueella
ei ole uimarantaa, mutta alueen ulkopuolella virtaavassa joessa voi kastautua. Vesi
on puhdasta, mutta mustaa suopohjaisen
järven vettä. Moni saunoja talvellakin viilentää itseään ”Tuonelan virrassa”. Uimarantoja on lähietäisyydellä useampiakin.
Alue on turvallinen pienillekin lapsille,
koska ei ole sitä houkuttelevaa rantaa. Lapsille on leikkipaikat, leikkimökki, trampoliini ja poljettavat ”formulat”.
Alue on hiljainen ja rauhallinen paikka, sopiva luonnonrauhaa etsiville. Ympäristössä on useita lenkkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia. Lähialueen metsissä on
marjoja ja sieniä. Läheisellä järvellä pesivät joutsenet.
Majamäen päärakennusta on kunnostettu kahden viime kesän aikana ulkopuolelta uusimalla vuorilaudoitus sekä kuisti
on rakennettu uudelleen. Ikkunat on uusittu aikaisemmin.
Päärakennuksen kunnostus ja ehostus

on jatkunut. Eteisen lattia on korjattu.
Eteisen seinät ja katto ovat saaneet vaaleat
paneelipinnat. Oviaukkoja on laajennettu ilmalämpöpumpun puhaltaman ilmankierron parantamiseksi. Keittiön kaapistot ja pöytätasot uusitaan. Kalusteet ovat
valmistumassa, asennukset kevään aikana. Keittiöön on hankittu uusi jääkaappi
/pakastin ja liesi sekä liesituuletin. Pyykin
kuivatukseen on hankittu kuivausrumpu.
Salin eli tuvan puolelle on uusittu huonekalut, kolme kahden istuttavaa sohvaa,
viisi pöytää ja runsaasti pehmustettuja, pinottavia tuoleja. Nyt kalustus yhtenäisen
näköinen ja istuimia on riittävästi isompaankin tapahtumaan.
Alue on avoinna ja sauna lämmitetään
kesäkuun alusta elokuun loppuun asti
joka päivä. Muulloin on isäntäpäivystys
viikonloppuisin.

Mekonomen
Huollamme ja korjaamme
kaikkia automerkkejä.

Autohuolto

Uuden auton tehdastakuu
säilyy kun huollat meillä!
www.mekonomen.fi

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

VUODEN 2017
M AT K A I L U A J O N E U V O K A U P P I A S !
Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on täyden palvelun matkailuajoneuvoliike.

Nyt erikoiserä
uudenkarheita
-matkailuautoja!

VAIN MEILTÄ:

Huippuedulliset XGO
-matkailuautot!

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, Tuusula

WWW.KKKIVINEN.FI

7

SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
Puheenjohtajan palsta

Tervehdys
kaikille

E

nsimmäiset kevään merkit ovat jo näkyvissä Hangon
olosuhteissa vietetyn harvinaisen ”kunnon talven”
jälkeen. Meri on jäässä monen sulan vuoden jälkeen.
Täällä on jäällä purjehdittu jopa jääpurjehtijoiden SM-kisat ja
retkiluistelijoita on näkynyt aurinkoisella merellä. Ensimmäiset leudot päivät ovat jo takana ja mummuni sanoja lainatakseni ” jäät lähtevät seitsemän viikon sisällä”. Todellisuudessa
meri on jo paikoin avoin. Kevät on tulossa ja saamme vaihtaa
kesärenkaat autoihin ja vaunuihin ja menoksi.
Talvijuhlassa emme tänäkään vuonna saaneet hirvisoppaa
syödäksemme vähäisten jahtitulosten vuoksi, mutta Anitalla
oli yhteyttä Lapin porotokkien omistajiin, joten saimme porosoppaa. Jälkiruokana maistui jouluinen glögi. Varustamo
Siljan lahjakortti sekä villasukat löysivät omistajansa.
Syystreffit pidämme taas Salon Vuohensaaressa. Syksyllä on
tarkoitus järjestää myös ajoharjoittelua Rekkaparkin kentällä.
Tule mukaan harjoittelemaan ja kuulemaan vinkkejä, lisäoppi
ei ole koskaan pahasta. Aikataulu selviää seuraavassa lehdessä.
Toivon kaikille hyviä matkoja niin kotimaassa kuin Euroopassa, kohteina mm. Pohjoismaiset Karavaanipäivät
Kristinehamnissa, Ruotsissa tai FICC Berliinissä.
Keväisin terveisin
Lea

OKTOBER FESTIÄ MUISTUTTAVAT

SYYSTREFFIT 28.9 – 30.9.2018
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Hejsan alla

M

an kan redan skönja vårens
första tecken efter en från
Hangös synpunkt sällsynt
”ordentlig vinter”. Havet har fått ett
istäcke efter många år med öppet vatten.
Man har till och med tävlat i FM-mästerskap för isjakter och långfärdsåkare
Lea Gustafsson
har synats på det soliga havet. De första
milda dagarna är redan förbi och för att
låna min mummus ord ”isarna smälter
inom sju veckor”. I verkligheten är havet redan ställvis isfritt. Våren
är på kommande och vi får byta till sommardäck på våra bilar och
husvagnar och så iväg.
Inte heller i år fick vi älgsoppa som mat på vår Vinterfest tack vare
dåliga jaktresultat, men Anita hade kontakter till ägarna av Lapplands
renhjordar, så vi fick rensoppa. Julglöggen smakade som efterrätt.
Rederiet Siljas presentkort samt yllesockorna fann nya ägare.
Vi firar vår höstträff igen i Vuohensaari, Salo. Vi har som tanke
även att ordna körövning på Långtradar-parkeringen. Kom med för
att öva och få goda tips, extra lärdom är aldrig av ondo. Tidtabellen
meddelas i nästa tidning.
Jag önskar er alla fina resor både i hemlandet som i Europa, som
mål t.ex. Nordiska Caravandagarna i Kristinehamn, Sverige eller
F.I.C.C. i Berlin.
Vårliga hälsningar
Lea

HÖSTTRÄFF PÅMINNANDE OM

SALON VUOHENSAARESSA
Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön,
saunan sekä ”festariruuan”.

OKTOBER FEST 28.9. – 30.9.2018
PÅ SALO VUOHENSAARI
Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström,
bastu samt ”festaremat”.

Ohjelmana kalan narrausta, kilpailuja, tanssia,
arpajaiset, luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja www.sfchankohangoudd.net tai
Malle Holmström puh. 040-5759503
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 24.9.
mennessä puh: 040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen
ruokatarjoilun vuoksi.

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 24.9.
tel:040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig
tack vare matserveringen.

Tervetuloa treffeillemme
Salon Vuohensaareen

Välkommen på vår träff
till Salo Vuohensaari.

HALLITUS 2018
STYRELSE 2018
Puheenjohtaja, Ordförande
Lea Gustafsson
18083-0
0400 488 869
Ahtaajankatu 4, 10940 Hanko
Stuvaregatan 4, 10940 Hangö
Sihteeri /rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström
4576-1
044 342 3105
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv. 5, 10940 Hangö
malle.holmstrom@gmail.com
Kovin ylhäällä on laiva, Mycket högt är båten.

Joitakin vinkkejä toisenlaisista
nähtävyyksistä Saksassa

Jättiläinen ja oma kaunis järvimaisema.
Giganten och den egna vackra insjön.

■■SCHARNEBECK
(Schiffshebewerk Scharnebeck) Lüneburgin lähellä
(53⁰17’32”N 10⁰29’18”E) sijaitsee laivojen nostolaite Elbe-Seitekanal´issa , joka
yhdistää Elbe-joen Mittellandkanaaliin.
Laivat ajavat kaukaloon, joka nostetaan
tai lasketaan hisseillä kanavassa oikealle
tasolle, joten jokilaivojen rahtiliikenne sujuu ”portaattomasti” läpi Saksan. Nostohissejä on kaksi ja kummassakin kaukalo,
jonka mitat ovat 100 m x 11,8 m ja 3,38
m syvä. Nostokorkeus on 38 m riippuen
veden korkeudesta. Yhden vesitäytteisen kaukalon kokonaispaino on 5800 tn.

Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg
81642-0
040 865 2831
Länsitie 6, 10940 Hanko
Västervägen 6, 10940 Hangö
thsundberg@gmail.com
Richard Hyvönen
36481-0
040 809 5737
Luotsikatu 37, 10900 Hanko
Lotsgatan 37, 10900 Hangö
rikhyv2009@gmail.com
Anita Wasström
127389-1
041 462 8165
Rydjeberg 2, 10900 Hanko
Rydjeberg 2, 10900 Hangö
anita.wasstrom@gmail.com
Johtokunnan ulkopuolella
Matkailuasiamies,
Reseombudsman
Göran Holmström
4576-0
0440 802 058
Varisniementie 5 10940 Hanko
Kråkuddsvägen 5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com
Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

Isot ovat kauhat. Stora skopor.

Laiva ajetaan vesitäytteiseen kaukaloon
ja sen nostoon tai laskuun kuluu 3 min.
Kumpikin kaukalo toimii neljällä 169
kW:n sähkömoottorilla. Nostolaite valmistui vuonna 1975 ja oli silloin maailman suurin laivojen nostolaite.
FERROPOLIS ”raudan kaupunki” on
valtavien teollisten koneiden ulkoilmamuseo Gräfenhainichen´issä, Wittenbergin ja Dessaun välillä. Täällä voi tutus-
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
tua ”kaivureihin”, jotka ovat kaivanneet
1900-luvun puolivälissä ruskohiiltä maaperästä ja tilalle on muodostunut suuria
järviä. Nämä kaivinkoneet ovat todella
mahtavan kokoisia, todellisia jättiläisiä,
jopa 30 m korkeita ja 120 m pitkiä ja painavat 1980 tn. Tällä alueella järjestetään
myös erilaisia tapahtumia kuten oopperoita ja musiikkifestivaaleja, esim. rockfestareita. Kannattaa käydä www.ferropolis.de sivuilla katsomassa, että alueelle pääsee. Joulukuussa 2005 museo liitettiin Euroopan teollisten perintökohteiden
listaan. On tutustumisen arvoinen kohde. Harvoin tuntee itsensä niin pieneksi.
TROPICAL ISLANDS on Berliinin lähellä sijaitseva entinen lentokonehangaari, joka on saanut uuden elämän Tropical
Islands-kylpylänä. Valtavan kuplahallin
sisällä on maailman suurin sisäsademetsä, jossa on noin 50 000 kasvia ja 600 eri
kasvilajia, trooppinen meri, saunamaailma ja hotelli. Kuplassa on myös 2 hiekkapohjaista telttailualuetta, jossa voi yöpyä teltoissa, joissa patjat ja liinavaatteet
ovat valmiina. Ostosbulevardilta voi ostaa
kaikkea ranta- tai kylpylälomalla tarvittavaa. Siellä on myös lukuisia ravintoloita
sekä lasten oma maailma. Hallin kattorakenne päästää auringonvalon sisään, joten
hiekkarannalla voi ottaa aurinkoa ja tehdä
hiekkalinnoja. Sademetsässä on luonnollinen biotooppi, jota ylläpidetään ilman
kemikaaleja. Tropical Islands on maailman suurin vapaasti seisova halli: 360 m
pitkä, 210 m leveä ja 107 m korkea. Sen
sisään mahtuisi koko Helsingin olympiastadion torneineen. Alue oli Luftwaffen
lentokenttä ennen toista maailman sotaa,
sitten DDR:n sotilaslentokenttä. Saksojen
yhdistyttyä siitä piti tulla Zeppeliinien
ja kuumailmapallojen lentokenttä. Halli
valmistui lentokonehangaariksi vuonna
2000, mutta omistajavaihdoksen myötä
suunnitelmat muuttuivat ja siitä kehitettiin Euroopan suurin viihdekeskus. Tätä
voi suositella lapsiperheille kokopäivän
kohteena. Lähistöllä on myös korkealuokkainen leirintäalue.
Teksti ja valokuvat:
Malle & Göran Holmström

On kokoa. Den är väldig.

Några tips om annorlunda
sevärdheter i Tyskland
■■SCHARNEBECK
(Schiffshebewerk
Scharnebeck) nära Lüneberg ( 53⁰17’32”N
10⁰29’18”E) är en båtlyftanläggning i Elbe-Seitenkanal, som förbinder floden Elbe
med Mittellandkanalen. Båtarna kör i ett
tråg, som lyfts eller sänks med hissar till
rätt nivå, så att flodbåtarnas frakttrafik löper ”steglöst” genom Tyskland. Det finns
två lyftanläggningar med ett tråg, vars mått
är 100 m x 11,8 m och 3,38 m djup. Lyfthöjden är 38 m beroende på vattenstånd.
Totalvikten av ett med vatten fyllt tråg är
5800 tn. Båten kör in i det vattenfyllda tråget och det tar cirka tre minuter för ett lyft
eller för en sänkning av tråget. Varje tråg
drivs av fyra elmotorer med 169 kW. Lyftanläggningen blev klar 1975 och var då
världens största båtlyftanläggning.
FERROPOLIS ”järnets stad” är ett friluftsmuseum för enorma industriella maskiner i Gräfenhainichen, mellan Wittenberg och Dessau. Här kan man bekanta sig
med ” grävskopor”, som har grävt i mitten av 1900-talet brunkol från jordmånen
och i stället har det bildats stora insjöar.
Dessa grävmaskiner är sannerligen väldigt
stora, egentliga giganter, till och med 30
m höga och 120 m långa och väger upp

Hotelli ”akaasiapuiden” siimeksessä. Hotellet under ”akasiaträden”.
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till 1980 tn. Här ordnas även olika evenemang såsom operor och musikfestivaler, t
ex. Rock-festivaler. Det lönar sig att se på
sidorna www.ferropolis.de, är det ledigt att
besöka området. I december 2005 anslöts
museet till listan för Europas industriella arv. Det lönar sig att bekanta sig med
platsen. Sällan känner man sig så liten.
TROPICAL ISLANDS, belägen nära Berlin, är en före detta flygplanshangar, som
har fått ett nytt liv som Tropical Islandsspa. Inne i den enorma kupolhallen finns
det världens största inomhusregnskog med
sina ca 50 000 växter och 600 olika växtarter, ett tropiskt hav, bastuvärld och hotell.
Inne i hallen finns även 2 områden med
sandbotten för tält, där man kan övernatta i tält med färdiga madrasser och linne.
Vid köpbulevarden kan man inhandla allt
man kan behöva på en strand- eller spasemester. Där finns även flera restauranger samt barnens värld. Hallens takkonstruktion släpper in solljus, så man kan sola
sig på sandstranden och bygga sandslott.
Regnskogen har en naturlig biotop, som
uppehålls utan kemikalier. Tropical Islands är världens största fritt stående hall:
360 m lång, 210 m bred och 107 m hög.
Hela Helsingfors olympiastadion med
tornet skulle rymmas inne i den. Området var Luftwaffens flygfält före det andra
världskriget, sedan var det DDR:s militärflygfält.Efter tyskarnas sammanslagning
skulle det bli flygfält för Zeppeliner och
varmluftsballonger. Hallen blev klar som
flygplanshangar år 2000, men vid byte av
ägare ändrades planerna och den utvecklades till Europas största underhållningscentrum. Kan rekommenderas för barnfamiljer som ett heldags mål. I närheten
finns även en högklassig campingplats.
Text och bilder:
Malle & Göran Holmström

ESMY:n TREFFILISTAA 2018
27.04.-01.05.
18.-20.05.
25.-27.05.
25.-27.05.
25.-27.05.
08.-10.06.
22.-24.06.
27.-29.07.
17.-19.08.
24.-26.08.
07.-09.09.
28.-30.09.
28.-30.09.
05.-07.10.
26.-28.10.
02.-04.11.

Vapputreffit
Sydänlampi, Somero
Hernerokkatreffit
Skeppars
Kevättreffit
Salakallio, Salo
Dartsitikkatapahtuma
Vantaan Talli
Petankkikisat
Sydänlampi, Somero
SFC VihtiPark 10 vuotta
SFC VihtiPark
Juhannustreffit
Sydänlampi, Somero
Rantarieha
SFC VihtiPark
Possutreffit
Skeppars
Musiikkitreffit
Vantaan Talli
Sääksin Säpinät
Rajamäen Sääksi
Syystreffit
(Paikka  ilm. myöhemmin)
Raputreffit
Vantaan Talli
Running Dinner tapahtuma Vantaan Talli SFC Vantaa
Valojuhla
Vantaan Talli
Halloween treffit
Vantaan Talli

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

Tapahtumia
5/5
6/9
9/15
12/1
12/31

Carambacup osakilpailu I
Kesäpetanquekisat
Syyspetanquekisat
Joulujuhla
Uusi vuosi

Järvenpää
Vantaan Talli
Vantaan Talli
Vantaan Talli
Vantaan Talli

SFC Helsinki
SFC Vantaa
SFC Vantaa
SFC Vantaa
SFC Vantaa
11

TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

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

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
12

Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Puheenjohtajan palsta

HALLITUS 2018

T

ämän lehden ilmestyessä yhdistyksemme kevätkokous on ovella.
Kokouksen ajankohta on 3.5.2018
alkaen klo 19.00, ja se pidetään SFC VihtiParkin huoltorakennuksessa. Esityslistalla ovat käsiteltävinä yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Tervetuloa sulkemaan
kirjat näiltä osin viime vuoden toiminnan
tiimoilta.
Yksi tämä vuoden päätavoitteistamme
toteutui helmikuun lopussa. Noin puolitoista vuotta sitten käynnistyneet neuvottelut Rauhaniemen ulkoilualueen maanvuokrasopimuksen jatkamisesta Vantaan
kaupungin kanssa päättyivät myönteiseen
lopputulokseen. Allekirjoitimme heidän
kanssaan ulkoilualueesta uuden jatkosopimuksen.
Tämän sopimuksen puitteissa meillä on erinomaiset edellytykset, ja ennen
kaikkea sen mahdollistaessa, jatkaa SFC
VihtiPark-alueen jatkuvaa kehittämistä ja
uudistamista.
SFC VihtiPark on juuri nyt täyttänyt
10 vuotta. Toimintamme alueella alkoi
1.4.2008. Juhlimme tätä 10-vuotista taivalta Juhlatreffien merkeissä 8.-10.6.2018.
Tuolloin meillä on juhlien aika. On aika
muistella asioita, mitä kaikkea sitä onkaan
tapahtunut ja miten alue on kehittynyt
tuona ajanjaksona. Tervetuloa juhlimaan
kanssamme!
Perinteisten Sääksin Säpinöitten ajankohta on tänä vuonna 7.-9.9.2018. Merkitse
ajankohta jo nyt kalenteriisi. Tule Rajamäen Sääksiin viettämään alkusyksyinen
ohjelmarikas viikonloppu.

Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen 
17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com

Raimo Kosonen
VihtiParkissa järjestetään heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna 27.-29.7.2018
Rantatreffit, ja näiden yhteydessä lauantaina vauhdikas vesilentopalloturnaus.
Kokoa joukkue ja ota osaa turnaukseen,
joko pelaajan tai katsojan merkeissä. Pidä
viikonlopun kohteena VihtiPark.
Lisätietoa edellä mainitusta tapahtumista
löydät yhdistyksemme nettisivuilta www.
sfchyvinkaa.net
Nostan vielä esille yhdistyksen jäsenten
sähköpostiosoitteiden olemassaolon jäsenrekisterissämme. Olethan muistanut
tarkastaa/varmistaa sähköpostiosoitteesi
olemassaolon ja sen oikeellisuuden. Ellet
ole vielä tehnyt sitä, niin käy tekemässä se
nyt osoitteessa;
www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen/
Hyvää loppukevättä ja tulevaa kesää!
Terveisin Rami

Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
p. 050 526 4897
Puheenjohtaja
Jari Nurmi 
0400 508 441
jari.nurmi1@gmail.com

104590

Varapuheenjohtaja/sihteeri
Riitta Lempiäinen
36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com
Sääksin jonotuslistanhoitaja
Antti Östman 
68803
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com

Tervetuloa uudet jäsenet

sääksitoimikunta
154893-0
143754-0
149580-0
161025-0
161085-0
161191-0
161109-0
137885-0
161160-0
161044-0
092306-1
068758-0
103838-0
117836-0
117836-1
097932-0
161073-0
161288-0
161045-0
161077-0
135050-0

Ahlstedt Ari
Aunesluoma Jani
Bergman Mika
Hakkola Toni
Heikkilä Teemu
Heini Kauko
Ikonen Toni
Juutilainen Tarja
Kanerva Tuula
Kaukonen Jyrki
Laakso Johanna
Laine Sari
Leminen Keijo
Lindqvist Terhi
Lindqvist Jari
Mellin Markku
Peltonen Teuvo
Rissanen Riku
Tuomaala Kaisa
Tuominen Simo
Vuokkola Päivi

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
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
Ari Lehto	
050 370 6424
ari.l@elisanet.fi

69844

Kalle Paananen 	
045 231 7709
kalle.paananen@elisanet.fi

60227

Mika Stig	
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi

86748

I varajäsen
Arja Sirén	
040 806 9076
arja.siren@hotmail.fi
II varajäsen
Turvallisuuspäällikkö
Antti Östman
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com

23001

68803

13

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
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Sääksin
kevään
tapahtumat
Kevättalkoot 5.5., klo 9
aamiainen ja tehtävienjako,
päivällä tarjotaan talkoolounas.
Isäntien koulutus- ja
keskustelutilaisuus 5.5.
klo 15:30.
Alueen kehittämistilaisuus
9.6. klo 12.
Sääksin Säpinät 7.-9.9.
Tapahtumatiedot
ilmoitustaululla ja nettisivuilla
www.sfchyvinkaa.net

Vihtipark
tapahtumat
Kevättalkoot 28.4
• Vappu 30.4
Siivouspäivä/
kirpputoripäivä 26.5
VihtiPark 10 vuotta 8-10.6
Juhannus 21-24.6
• Rantatreffit 27-29.7
Kesäkaudenpäättäjäiset ja
kehityskeskustelu 1.9
Tarkempi ohjelma ja aikataulu
täydentyy aina lähempänä
tapahtumaa. Seuraa nettisivuja
www.sfchyvinkaa.net ja
www.facebook.com/vihtipark
sekä alueen ilmoitustaulua.

SFC VihtiPark
toimikunta
vihtipark@luukku.com
Rauhaniementie 391,
03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi
Varapuheenjohtaja
Timo Punnonen
0400 453 169
tj.punnonen@elisanet.fi

86748

82119

Sihteeri
Sirkka Miettinen
77129
040 524 1416
miettinen.sirkka@outlook.com

Talvirieha
24.2.2018
■■SFC VihtiParkissa vietettiin jo perinteeksi käynyttä Talviriehaa, hiihtolomaviikon päätteeksi.
Promoottorina ja tapahtuman järjestäjinä hääräsivät Junnutiimin lapset ja aikuiset.
Sää suosi riehailijoita, aurinko paistoi
ja pakkanen narskui kenkien alla. Paikalla oli Nurmijärven Keskus VPK esittelemässä kalustoa. Lapset saivat harjoitella
rasvakattilan sammuttamista, istua paloautossa ja tutustua paloauton välineisiin
ja kokeilla niitä. Vilkkuvalot vilkkuivat ja
piipaakin ilmoitteli itsestään. Lopuksi palomiehet jäädyttivät lapsille liukumäen.
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Leikkimieliset kilpailut
keräsivät osallistujia. Oli
jääkeilausta ja lämärikisaa.
Eriväriset jääkeilat sinkoilivat pitkin raittia ja kiekko
sai kyytiä. Kyytiä oli tarjolla
myös mönkkäriajelussa, jossa pulkan kyydissä olijat saivat kokea vauhdin hurmaa.
Lasten ylläpitämä makkarabuffet piti huolen, ettei nälkä pääsyt yllättämään.
Iltapäivällä lapsille ja lapsenmielisille oli vuorossa yllätysohjelma talolla. Lapset
pääsivät nauttimaan leffaherkuista ja elävistä kuvista.
Talviriehapäivä huipentui lasten Karaoke-Discoon.
Discon aluksi oli palkintoseremonia, jossa kaikki osal-

listujat saivat muiston päivästä ja kilpailujen parhaat palkittiin.
Ja koska meillä kaikilla oli niin mukavaa, niin eiköhän ensi vuonna uudestaan!
Teksti: Sorjolahti Susanna

Kummallisia liukureita.

Mönkkäriajelulle
odottajia oli
jonoksi asti.

Jäämäen jäädytys VihtiParkissa.

Rasvapalon sammutus.

Nurmijärven Keskus VPK.
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi
HALLITUS 2018
Hummelpärantie
161, 06200 Porvoo
p.040-355 8825 info@sfc-iu.fi
Puheenjohtaja,
henkilövastaava,
tiedotusvastaava
Jorma Teittinen
034769-0
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja,
SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen
041 432 4037
Peippolankolmio 1 C 36,
06400 Porvoo
pentti.oksanen@elisanet.fi

131737-0

Sihteeri, jäsenkirjuri
nuorisovastaava
Leena Maho 
138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3 B 27, 00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi
Rahastonhoitaja
Kari Salojärvi 
106721-0
040 736 5761
Pellavakaski 2 C, 02340 Espoo
kari.salojarvi@outlook.com
Kioskivastaava,
toimintatoimikunta
Åsa Stenbäck 
104817-1
040 840 2974
Lohentie 9 E 35, 06150 Porvoo
astenback59@gmail.com
Aluevastaava
Alvar Alatalo 
106733-0
0400 941 663
Savenvalajakatu 3 A 5, 04200 Kerava
alvalatalo-46@suomi24.fi
Turvavastaava
Mauri Savolainen 
90013-0
0400 456 693
Harmotie 1 F 71, 01200 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
040 554 9305
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Puheenjohtajan palsta

V

ihdoinkin aurinko paistaa ja kevät
on koittamassa. Mennyt vuosi on
ollut merkillinen. Ensin ei näyttänyt tulevan talvea lainkaan. Kun talvi alkoi
vuodenvaihteen jälkeen, oli sen kylmyys ja
ankaruus yllättää. Vaikka aurinko lämmittää nyt jo päivisin, ovat yöt vielä tosi kylmiä, eikä talvi tunnu päästävän otteestaan.
Tilastollisesti kesä on kuitenkin koittanut
Suomessa joka vuosi, joten voimme suhtautua luottavaisin mielin tulevaan kesään.
Eli mukavaa yhdessä oloa ja tapaamisia on
tiedossa.
Parisen viikkoa takaperin yhdistyksemme
alueella Skepparsissa vietettiin aurinkoista kevätpäivää yhdessä kaiken mukavan
merkeissä. Oli pilkkikisaa, talvimölkkyä ja
makkaranpaistoa. Mukavasti oli porukkaa
kerääntynyt.
Seuraavaksi vietämme iloista pääsiäistä
yhdessä ja valmistaudumme käärimään hihoja kevättalkoisiin, jotka ovat tuossa huhtikuun loppupuolella juuri ennen vappua.
Vappua vietellään Skepparsissa totuttuun
tapaan ja hauskaa pitäen. Toukokuun puolessa välissä juhlitaan perinteisesti äitejä
tuvalla kakkukahvien ja kukkien voimalla.
Hernerokkatreffit ovat vuorossa 18.-20.5,
jonne toivotaan runsasta osallistumista.
Heti tuon viikonlopun jälkeen maanantaina 21.5 on yhdistyksemme vuosikokouksen aika. Paikka on tuttu entinen
Amisto nykyinen Edupoli Perämiehentiellä.
Täällä päätetään yhdistyksen tärkeistä asi-

oista ja valitaan
yhdistyksen
toimihenkilöt
erovuoroisten
tilalle. Tämä
on se aika ja
paikka, jonne kannattaa
saapua
keskustelemaan,
kyselemään ja
Jorma Teittinen
tekemään ehdotuksia. Kokouksessa käsitellään myös yhdistyksen
toimintakertomus ja toimintasuunnitelma,
tilinpäätös ja tuleva talousarvio. Tulkaa mukaan päättämään yhteisistä asioistamme.
Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia
teitä yhdistyksen ja hallituksen jäseniä
ystäviä unohtamatta. Nämä neljä vuotta,
jotka olen saanut toimia teidän kanssanne,
ovat olleet aivan mahtavia. Kiitos kaikesta
tuesta ja mukavista yhdessäolon hetkistä.
Nyt on kuitenkin todettava, että en ole enää
käytettävissä vaan teidän on aika etsiä uusi
puheenjohtaja pestiä jatkamaan.
Näin kesän kynnyksellä toivotan teille
kaikille turvallisia ja mielenkiintoisia kilometrejä kesämatkoillenne. Muistetaan
moikata, eli nostaa käsi tervehdykseen kun
tiellä kohdataan.
T Jorma

Sf-Caravan Itä-Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

vuosikokous

Maanantaina 21.5.2018 klo19. Porvoon Edupolin
(ent. Amisto) auditoriossa 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 Edupolis auditorium. Styrmansvägen 6 Borgå
måndag 21.5.2018 kl 19.00
Besult om ansvarsfrihet för styrelseäranden
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt godkännande
Kaffeservering och granskning av medlemskorten från kl 18.
Välkommen!
Styrelsen

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

Mölkkykisan voitto tuuletusta Krisseltä.

Tapahtumia Skepparsissa
■■Niinkuin Jorma omalla palstallaan totesi talven
kulun niin saimme pidettyä muutaman vuoden tauon
jälkeen perinteiset pilkkikilpailun. Osanottajia oli n. 25,
hienoa. Kilpailu kesti 3 tuntia jonka jälkeen Åsa suoritti virallisen punnitsemisen.
Kolmen kärki oli seuraava:
1) Pentti Oksanen, 2) Raimo Katela ja 3) Kristiina Salojärvi. Palkintojen jako oli
väentuvalla samalla juotiin
kahvit ja pullat.
Talvimölkky on nyt tullut ohjelmaan ja sitä pelattiin kannustus huutojen säestämänä päärakennuksen edustalla.
Mölkyn voitti Kristiina Salojärvi ja Orvokki Elo Oli toinen.
Mölkyn jälkeen siirryttiin grillikodalle

Skepparsin alueen kesäkausipaikat
haettavissa huhtikuun aikana.
Hakemuksia saatavana kioskilta.
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Alvar Alataloon
puh. 0400 941 663

syömään grillimakkaraa ja jatkettiin jutustelua päivän tapahtumista.
Kiitos kaikille jotka omalla panoksellaan autoitte kevätpäivän onnistumaan.
Teksti ja kuvat: Pentti Oksanen

TAPAHTUMAT 2018
Treffit Skepparssissa
Hernerokka
Possu

pe 18.-su 20.05.
pe 17.-su 19.08.

Muut tapahtumat
Kevättalkoot
la 21.04.
Äitienpäivä
su 13.05.
Juhannus
pe 22.-su 24.06.
Syystalkoot
la 27.10.
Isänpäivä
la 11.11.
Valoteospäivä
la 24.11.
Mölkkykisan voittaja Kristiina Salojärvi.

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

Kesäkausipaikka
350€ +sähkö
Talvikausipaikka
325€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk
85€ + sähkö
Vuorokausi
15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla 10 vrk seisontakortti 50€
– vain Itä-uudenmaan jäsenille
10 vrk majoituskortti
95€+sähkö
– vain Itä-Uudenmaan jäsenille
SÄHKÖ
Mittarisähkö
ilman mittaria k/t
Muut palvelut
Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

0,30snt/kwh
5/8€/vrk
10€
2€
2€
22€

17

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

Åsa punnitsee kaloja.

Ahven särkiparven keskellä.

Henska ajelutti
lapsia kelkalla.
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TUUSULAN
MOPOAUTOT OY

Sulantie 17, 04300 Tuusula (Hyrylä)
050 370 6424 info@mopoautotalo.fi
www.mopoautotalo.fi

TÄYDEN PALVELUN MOPOAUTOTALO!

Täyden palvelun mopoautotalo
Chatenet, Casalini mopoautot sekä
uuden karheat käytetyt
A -AUTOJA
UJA J

OVAUN
T
N
U
S
A
S
Ö
MY
OSTETAAN

Löydät meiltä uudet
-mopoautot sekä
laadukkaat vaihtoautot 3kk:n käyttötakuulla.

Huollot • Korjaukset • Kolarikorjaukset • Varaosat
Kaikkiin merkkeihin saman katon alta.
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SF-CARAVAN KARKKILA Ry
www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2018
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
vainikka54.veijo@gmail.com
Keijo Kaukelin
23818-0
050 5982710
Koikkalantie 66, 03400 Vihti
keijo.kaukelin@kolumbus.fi
Edustaja ESMY:ssä
Veijo Vanhala 
136046-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com
Aino Kylmä 
94210-1
050 5014517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolisena
tekninen asiamies
Matti Turunen 
35460-0
0400 486 037
Harjutie 2-4 K 12 03100 Nummela

Puheenjohtajan palsta

A

luksi haluaisin muistuttaa jäseniä,
että yhdistyksen vuosikokous on
tiistaina toukokuun 15 päivä klo
19.00. Paikka on Air/Hotell Nummela.
Vuosikokous on kuitenkin hyvin tärkeä,
siinä käsitellään koko vuoden asiat, edellisen vuoden tilit, toiminta ja seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma.
Siis paljon asiaa. Tulkaa joukolla mukaan.
Vuosikokouksen jälkeen saman viikon
lauantaina 19.05 on liittokokous Seinäjoella. Tämä kokous on uuden puheenjohtajan Olli Rusin ensimmäinen liittokokous.
Siellä on tarkoitus keskustella kaksoisjäsenyydestä, esimerkiksi jos kuulut kahteen
yhdistykseen, joudut maksamaan liitonmaksun molemmista yhdistyksistä. Ennen
tarvitsi maksaa liiton osuus vain kerran.
Keskustellaan koulutuksesta myös ja sen
hinnoittelusta. Hymiöpolitiikka puhuttaa,
koska hymiöitä on myönnetty myös yleisille
leiripaikoille.
Liittohallituksesta on erovuorossa kolme
edustajaa ja viisi henkilöä on ehdolla, joten
joudutaan äänestämään, ketkä pääsevät virkaan. Meiltä lähtee edustajat kokoukseen,

koska tärkeitä asioita käsitellään.
Yhdistys järjestää oman yhdistyksen jäsenille treffit Vuotinaisten leirikeskuksessa
1.-3.06.
Toivomus olisi saada oman yhdistyksen
jäsenet joukolla mukaan viettämään vapaamuotoista yhdessäoloa ja tutustumaan toisiimme ja yhteiseen harrastukseen. Toive
olisi saada myös nuorempia perheitä ja
lapsia harrastuksen piiriin. Tavataan Vuotinaisissa ja pidetään hauskaa yhdessä.
Hyvää kevättä ja kesää kaikille.
Terv. Leo 94210

JÄSENTREFFIT

VUOTINAISTEN leirikeskuksessa 01.-03.06.2018
Yhdistys järjestää oman yhdistyksen jäsenille
ilmaisen tapaamisen
Talkoohengessä • Ei järjestettyä ohjelmaa
Sauna lämpimänä
Ilmoittautuminen 15.05.2018 mennessä kotisivuilla
tai sähköpostilla: reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Voit ottaa kaverivaunukunnan mukaan, treffimaksu 20,00 €.
Pitkäpöytä • omat eväät •
JA MUKAVAA
YHDESSÄOLOA!
TERVETULOA!
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Leo Kylmä

SF-Caravan Karkkila ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

tiistaina 15.05.2018
kello 19.00
Airhotel Nummela
Lentokentäntie 5, 03100 Nummela
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu
alkaa kello 18.30.
TERVETULOA!
SF-Caravan Karkkila ry:n Hallitus

Matkailuajoneuvojen
Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit),
korjauksetmaalaukset,
(kaikki merkit),
lasinvaihdot,
maalaukset,
lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset,
kosteusvauriokorjaukset,
vuosihuollot, nestekaasuvuosihuollot, nestekaasutarkastukset
ja
laitteidenlaitteiden
tarkastukset
ja
huollot, jne.
varaosat jne.
huollot, varaosat
Tuulissuontie
9
Tuulissuontie
9
21420 Lieto
21420 Lieto
050 357 3093
050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi
toimisto@turunajovaruste.fi
www.turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi

Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

Soliferin ja Polarin
valtuutettu huoltokorjaamo

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 2018:
Tuntiveloitus
Vuosihuollot alk. (sis. kosteusmittauksen)
Kaasulaitteiden koeponnistus
Kosteusmittaus

56,210,30,60,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
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SF-Caravan Kerava Ry

SF-C

KERAVA

www.sfckeravaanari.fi

HALLITUS 2018
Puheenjohtaja, Esmyja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen
114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com
Varapuheenjohtaja,
jäsenasiat ja lehti
Timo Raita
045 160 7447
Sihteeri, rahastonhoitaja, liiton
jäsenasiat lehtivastaava
Harri Stenberg
89388-0
040 536 5780
hstenberg2@gmail.com
Alueisäntä
Erkki Stranius
150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com
Alueen rakennusvastaava
Keijo Myllykangas 
0400 494 161
Huvitoimikunta
Reijo Matilainen
Hannu Virtanen
Kaija Salonen
Annikka Rakkolainen
Hallituksen varajäsenet
Tiekunta, Hämy- ja Esmy-edustaja
Olavi Lahtinen
Varajäsen
Matti Saulo
Kaasun myynti on kaikilla
hallituksen jäsenillä sekä
Jari Kettusella

Puheenjohtajan palsta

Talviset terveiset
Kangaslammelta

T

ätä pientä ja lyhyttä juttua kun kirjoitan, on maaliskuun 22pv. Kun
katson ulos, näyttää niin kuin olisi
tammikuu. Aikaista kevättä toivoimme,
jotta olisimme päässeet hyvissä ajoin risujen ja oksien kimppuun, mutta eipä ole
vielä näkynyt paljon kevään merkkejä. Talvi
Kangaslammella on mennyt rauhallisesti,
mutta kausipaikkalaiset ovat olleet aktiivisia kävijöitä, vaikka pakkastakin on välillä
ollut ihan riittävästi. Huoltorakennuksen
viimeistelyjä on näperrelty pikkuhiljaa ja
kärrysaunaprojektikin on edennyt mukavasti. Yhdistyksemme solmi vuodenvaihteessa Nesteen (tehokaasu) kanssa kaasun
toimitussopimuksen ja näin voimme turvata kaikille karavaanareille, jotka alueellamme ovat ja käyvät, että kaasua on aina
kaapissa suhteellisen edulliseen hintaan.
Kaasun myyntikapasiteettia lisäämme pikkuhiljaa siten, että kevään tullen saamme
kolmannen kaapin ja näin saamme kiertoon
enemmän pulloja. Kevätkokous kolkuttelee
jo ovella ja ihmeellisesti sitä asiaakin sinne
on taas siunaantunut. Mikäpäs siinä, mitä
enemmän asiaa sitä enemmän osallistujia.
Tässä pätee sama kaava: yksi kun tekee vähän niin kymmenen paljon enemmän. Kun
asiaa on paljon, on asian esittäjiäkin useampia. Näin saadaan hyvä kokous pystyyn. Jos
viime kevätkokousta mietin, niin muistaakseni osallistujia oli aika vähän, joten tänä
vuonna toivon jäseniltämme aktiivisuutta.
Muistutan, että osallistumalla sääntömääräisiin kokouksiin voit vaikuttaa paljon pa-

remmin alueen
asioihin ja näin
saada oman
mielipiteen
kuulumaan
tai näkymään
Perttu Tiikkainen
alueella. Nyt
tulevana kesänä on paljon
tekemistä mm. treffien järjestelyissä ja toivonkin kaikilta jäseniltä aktiivisuutta, jotta
kaikki menisi mutkattomasti. Sitä kuuluisaa
isäntävelvoitettahan meillä ei ole eikä näiltä
näkymin tule, vaan pyrimme hoitamaan
kaiken talkoohengessä vapaaehtoisesti.
Itse olen luvannut hoitaa isännän tehtävät turvallisuustapahtumassa ja elokekkereillä. Turvallisuustapahtuma on kesän
ensimmäinen tapahtuma ja odotammekin
sinne runsasta osallistujamäärää. Siitä se
kesä polkaistaan tosissaan käyntiin hyvien
treffien merkeissä, jonka jälkeen kaikilla on
vaunussa / autossa tarkistetut sammuttimet
ja tuoreessa muistissa, miten leiriydytään
turvallisesti ja vahingon sattuessa jokainen
osaa toimia oikein. Juhannus on sitten oma
lukunsa, silloin nautitaan hyvästä ruoasta,
elävästä musiikista ja ennen kaikkea hyvästä
seurasta. Mukavaa ja vauhdikasta, monien reissujen täyttämää kesän odotusta ja
aurinkoista kesää kaikille karavaanareille.
Tervetuloa Kangaslammelle nauttimaan
raikkaasta keväästä ja kauniista kesäisestä
metsämaisemasta.
Perttu Tiikkainen

Kangaslammen hinnasto vuodelle 2018 sis. alv:n
SF-Jäsen hinta
Vuorokausimaksu
Sarjalippu 6 vrk
Säilytyspaikat

Ei SF-Jäsen hinta		
15.00 €/vrk
77.00 €
22.00 €/kk

Kausipaikat edellyttävät SF-jäsenyyden yhdistys 63 kuulumisen
Kuukausipaikka 1 kk
100.00 €
Kuukausipaikka 3 kk
190.00 € Ei voimassa 1.6 – 31.8. välillä
Kuukausipaikka 3 kk kesä
300.00 € Ajalle 1.6. – 31.8.2018
Kuukausipaikka 6 kk
275.00 €
Ei SF-Jäsen hinta		
Vuosipaikka
12 kk
440.00 €
Vuorokausimaksu 23.00 €/vrk sis. valosähkön Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh,
Sarjalippu 6 vrk 120.00 € voimassa 12 kk
ilman mittari kesällä
5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk
Säilytyspaikat 32.00 € /kk ei oleskeluoikeutta
Sähkön hinnat Valosähkö kuuluu kesällä hintaan
Mittarilla
0.30 € / kWh
Ilman mittaria
5,00 € / vrk
Lämmityssähkö ei mittaria 8.50 € / vrk
Lohkolämmitin
3.00 € / 1 tunti
Muut maksut
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo 23.00 €
Tilaussauna 50 min 20 €, ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron.
Alueisäntä Erkki Stranius 044 292 2231
Puheenjohtaja Perttu Tiikkainen 040 148 3757
Pankkiyhteys Nooa Säästöpankki Oy, IBAN FI44 4405 0010 3888 69
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sihteerin palsta

Mikä on SFC Kangaslampi Nastola?
■■Yhdistyksen omatoimialueena Kangaslampi on toiminut 26 vuoden ajan ja
nyt se on muuttunut yleiseksi SFC alueeksi. Jos arvostat vähän vanhaa ja vähän uutta niin silloin suosittelen tutustumista Kangaslampeen. On vielä puuceetä vastaan posliini, saunassa kuumavesi padasta ja sekoitus pesuvatiin vastaan huoltorakennuksen suihkut. Kesäkeittiö vastaan ympärivuotinen keittiö, unohtamatta alueen kangasmaastoa marjoineen ja sienineen. Osoite on
Alhaistentie 77, 15560 Nastola.
Vihdoin saimme pystyttää Alhaistentien alkuun opasteen SFC- Kangaslampi. Toivon että tämä tuo liikkuvia karavaanareita meille vierailulle entistä
enemmän sillä alueemme on kaunista
kangasmetsäaluetta. Tänä kesänä vielä
pienen miinuksen antaa viime syksynä
pidetty harvennushakkuu. Pyrimme saada paikkoja kuntoon mahdollisimman
nopeasti ja sitä mukaan tekemään uusia paikkoja.
Uskomme tarvitsemamme uudet paikat vielä tänä vuonna sillä nyt on jo tullut noin 10 uutta kausi/vuosipaikkavarausta. Toimimme ainakin tämän kauden niin ettei vuosi/kausipaikkalaisilla ole isäntävelvoitetta. Saamme tämän
hoidettua talkoovoimin ja tästä kerätyn kokemuksen avulla päätetään seuraavista kausista.
Tietosuoja asetus astuu voimaan toukokuussa ja tämän johdosta meillä pyritään huhtikuun aikana hävittämään kaikki 26 vuoden aikana mapitetut paperit,
joissa on jonkun henkilön tunnistetta-

via tietoja. Tulevaisuudessa vain rahastonhoitajalla on esim. vuosi/kausipaikkalaisten tiedot, jotka säilytetään sellaisessa paikassa, johon on muilla ei ole
mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi.
Projektin alkaessa puhuimme vaunusaunasta mutta nyt se on kärrysauna, en
tiedä vaikutti tähän nimen muutokseen
saunan koko vai mikä. Kärrysauna sijoitetaan lähelle uutta huoltorakennusta
jossa on lähellä wc ja suihku. Kärrysaunassa on myös perinteinen peseytymismahdollisuus. Kärrysauna tulee palvelemaan kesäisin tilaussaunana ja talvella
se korvaa osittain rantasaunan käytön
vuosi/kausipaikkalaisille sekä vierailijoille viikonloppuisin kävijöiden määrän mukaan. Uskomme kärrysaunan
saavan hyvän suosion puulämmitteisen
kiukaan tuoman pehmeän löylyn ansiosta ja se myös soveltuu hyvin perheille
kokonsa ansiosta. Toivon että voimme
esitellä kärrysaunan kesän aikana niin
vieraille kuin omille karavaanareille.
Suuret kiitokset Keijo Myllykankaalle ja
Erkki Straniukselle sekä Perttu Tiikkaiselle jotka ovat jaksaneet puurtaa saunan kimpussa meidän kaikkien hyväksi.
Syksyllä pidettävien Lahden Caravanmessujen takia olemme valmiita järjestämään viikonlopputapahtuman alueellamme jos saamme tarpeeksi etukäteen
paikkavarauksia. Lahdessa on rajoitetusti pysäköintipaikkoja ja nyt kun se
vielä tulee neljä vuorokautisena tapahtumaksi, niin voimme tarjota tapahtuman aikana yhdelle päivälle bussikuljetuksen messualueelle ja takaisin sekä

tällöin myös caravantanssit alueemme
paviljongissa. Treffihintaan sisältyy valosähkö, saunat ja suihkut sekä hyvän
kodan jossa on hyvä grillata herkkuja.
Tämä kaikki tietysti edellyttää tarpeeksi ennakkoilmoittautuneita (vähintään
50 vaunukuntaa). Ennakkoilmoittautumiset Harri Stenbergille 0405365780 tai
sähköpostilla hstenberg2@gmail.com.
Treffien hintaa ei ole tarkoin määritelty loppuun mutta uskon sen asettuvat
70 – 80 euron paikkeille.
Toivon tapaavani paljon uusia karavaanareita alueellamme niin vierailijoina kuin uusina vuosi/kausipaikkalaisinakin, saamme alueemme kaikki
paikat täyteen jotka on tarkoitettu pidempiaikaiseen olemiseen. Nykyinen
kenttä, jossa on vuosi/kausipaikkalaisia, pyritään tulevaisuudessa antamaan
turistien käyttöön.
Lopuksi haluan muistuttaa kaikkia
jotka harrastavat liikuntaa, että Kangaslammen läheisyydessä on Pajulahden Liikuntakeskus, joka tarjoaa monipuolisia urheilumahdollisuuksia sekä
suuren seikkailupuiston nuorille kuin
huimapäisille aikuisillekin.
Tykkimäen huvipuisto Kouvolassa
on vain 50 km päässä Nastolasta. Tähän SFC- Kangaslampi tarjoaa edullisen majoitusvaihtoehdon, koko vaunu/
autokunta vain vuorokausimaksulla ja
saa valosähkön sekä saunat. Näin perheelle jää enemmän käytettäväksi rahaa
muihin menoihin.
Harri Stenberg
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SF-Caravan Kerava Ry

SF-C

KERAVA

www.sfckeravaanari.fi

TURVALLISUUSTREFFIT 25. – 27.5.

Alustava ohjelma.

Mukana on turvallisuudesta kertovat ammattilaiset:
• Pelastuslaitos
• Verisure hälytinjärjestelmät
• Vakuutusyhtiö Fennian edustaja
• Lahden palokalusto Oy
Tule mukaan keskustelemaan ja tutustumaan tuotteisiin ja palveluihin sekä tarkistuttamaan
sammuttimesi 9 euron hintaan (sis.alv). Mukana myös tuote-esittelyjä ja karavaanarin mausteita.
Lauantaina on lapsille erilaista ohjelmaa ja leikkiä, sekä aikuisille mynttausta, on turvapolkua
sekä letunpaistoa. Lauantaina mahdollisuus nauttia maksullinen aamupala
joka sisältää mm. leivinuunissa haudutettua puuroa ym.
Sauna lämpiää niin perjantaina kuin lauantainakin, ja lauantai saunan jälkeen
paviljongissa meitä tanssittaa Hannu ”Have” Eskman.
Treffimaksu on 50 euroa ja vuosi/kausipaikkalaiset 25 euroa vaunu/autokunta sis. valosähkön ja
treffiohjelman. Pelkkä tanssimaksu on 10 euroa henki ei koske treffimaksun maksaneita.
Lopullinen ohjelma turvallisuustreffeistä alueella.
Alustava ohjelma.

JUHANNUSTREFFIT
21. – 24.6.

Suomenlipun nosto salkoon, aattona poltamme
kokkoa säävarauksella.
Yhdessä pitkäpöytä aattona porukalla,
pöytä alueella kaipaa iloisia karavaanareita
omine eväineen.
Sauna lämpenee joka päivä.
Erilaisia leikkejä ja pelejä lapsille ja aikuisille.
Juhannuspäivän aamuna tarjotaan
nokipannukahvit kaikille aamuvirkuille.
Mahdollisuus osallistua yhteisruokailuun
pientä korvausta vastaan, sisältää lihaa,
perunoita ja salaattia.
Juhannusaattona meitä tanssittaa muusikko
Hannu Karjalainen paviljongissa.
Arpamyyntiä alueella ja myös on mahdollisesti
tuote-esittelyjä sekä myyntiä.
Treffihinta on 60 euroa, vuosi/kausipaikkalaiset 25
euroa vaunu/autokunta sis. valosähkön.
Pelkkä tanssimaksu on 10 euroa henki,
ei koske treffimaksun maksaneita.
Lopullinen ohjelma juhannuksena alueella.
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ELOTREFFIT
17. –19.8.

Alustava ohjelma.

Tule mukaan elotreffeille K
angaslammelle!
Samalla juhlimme syntymäpäivää,
jonka kunniaksi tarjoamme kakkukahvit.
Lämmitämme rantasaunan molempina päivinä
ja tällöin on viimeistään mahdollisuus vuokrata
uutta kärrysaunaamme.
Heitämme aikuisten kanssa keihästä ylämäkeen
pisimmälle heittänyt palkitaan yllätyspalkinnolla.
Heitetään joukolla ketjua, myös lapset saavat heittää
laatikkoon. Aikuiset pääsevät kokeilemaan
käsitarkkuutta mynttauksessa.
Mahdollisuus osallistua kahden lajin yhteisruokailuun lisukkeineen sekä tuoresalaatin.
Hintaan 10 euroa henki.
Lauantaina kun olemme kilpailleet, saunoneet
ja syöneet, on syytä laittaa jalalla koreasti.
Musiikista ja tahdeista vastaa muusikko
Hannu ”Have” Eskman.
Takavuosina Hannu oli Tapsan tahtien kilpailun
voittaja ja on monen nimimuusikon mukana
ympäri Suomea kiertänyt soittaja.
Nykyään Hannu keikkailee trubaduurina ja
Metsätähti orkesterin kanssa Suomen tanssilavoja.
Treffin hinta on 50 euroa ja vuosi/
kausipaikkalainen 25 euroa vaunu/autokunta
sis. valosähkön. Pelkkä tanssimaksu 10 euroa
henki ei koske treffimaksun maksaneita.
Lopullinen ohjelma elotreffeistä alueella.

ProCaravan
täyttää
10 vuotta!
25.-27.5.
Pe 9-18
La-Su 10-16

-SYNTTÄRIT

Tervetuloa juhlimaan 10-vuotiasta
ProCaravania! Täytekakkua, arvonta ja
mahtavia synttäritarjouksia!

VIIKKO
TÄ R P P I
>

>

>

>

>

>

Julkaistaan jokaisen viikon
maanantaina elokuun loppuun
saakka www-sivuillamme sekä
Facebook ja Instagram -tileillämme!
Tiedossa upeita tarjouksia ja
kampanjoita! #procaravan10vuotta

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

ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi
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Hovimäki camping

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

AVOINN

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

Paas po

iketen!

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

OTAMME
MYYNTIIN!

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

Tervetuloa
viihtymään!
Mukavia ja viihtyisiä kausipaikkoja kesäksi. Kysy!

Hovimäki

KO
MA TIUUTIUNUEN
S!

Matkailukeskus SOMERO
www.hovimakicamping.fi

PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi
Puh. 040 757 2132 hovimaki@hotmail.com

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

KESÄTAPAHTUMIA MERTIÖRANNASSA
JUHANNUSJUHLAT 22.-24.6.2018
pe 22.6.
klo 09.00 Kahvi
klo 10.00 Tervetulosanat ja raamattutunti, Seppo
Kohtamäki ja Heikki Ahonen
klo 11.00 Raamattutunti, Tuomas Vuorinen
klo 12.30 Ruokailu
klo 14.00 Aaton juhlakokous, Henry Hedman,
Erkki Hietanen, kuoro
klo 15.30 Kahvi
klo 17.00 Lauletaan yhdessä, Henry Hedman ja
Reino Komonen
klo 19.30 Evankeliumin ilta, Arja Kohtamäki, Seppo
Kohtamäki ja Henry Hedman
La 23.6.
klo 10.00 Sana ja rukous, Jouko Laaksonen
klo 11.00 Raamattutunti, Heikki Huttunen
klo 12.30 Ruokailu
klo 14.00 Israel-juhla, Pauli Karppinen, Juhani Glade
klo 16.00 Kahvi
klo 17.00 Valittu ja vainottu kansa, Ulla & Pete Ronkainen
klo 19.30 Iltatilaisuus, Priska ja Eeva Lehmuskoski,
Tero Leino, Ville ja Anna Glade, H:gin baptistinuoret

OLOJUHLAT 25.-28.7.2018
ke 25.7.
klo 19.00 Aloitusjuhla, Seppo Kohtamaki, Raimo Rahnasto,
Exodus kvartetti
to.26.7.
klo 10.00
klo 11.00
klo 12.30
klo 14.00
klo 16.00
klo 17.00
klo 19.00

Raamattutunti, Raimo Rahnasto
Raamattutunti, Lasse Kangassalo
Ruokailu
Laulun aika, Eija Merilä
Raamattutunti, Markku Kuokkanen
Ollaan vaan
Iltajuhla, Raimo Rahnasto, Eija Merilä

pe 27.7.
klo 10.00
klo 11.00
klo 12.30
klo 14.00
klo 16.00
klo 17.00
klo 19.00

Raamattutunti, Aulis Lehto
Raamattutunti, Pablo Waris
Ruokailu
Laulun aika, Eija Merilä
Raamattutunti, Aulis Lehto
Ollaan vaan
Iltajuhla, Markku Kuokkanen

la 28.7.
klo 10.00
klo 11.00
klo 12.30
klo 14.00

Raamattutunti, Onni Välisalo
Su 24.6.
Raamattutunti, Markku Kuokkanen, SOS-mieskuoro
klo 09.30 Sana ja rukous, Arja Kohtamäki
Ruokailu
klo 10.30 Raamattutunti, Kari Dahl
Päätösjuhla, Pablo Waris, SOS-mieskuoro
klo 12.00 Päätösjuhla, Hannu Puustelli, Seppo
Väliajoilla kahvi- ja makkaratarjoilua
Kohtamäki, Pihlaiset
klo 13.30 Ruokailu
Muutokset mahdollisia

28

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

Somerontie 31, 09630 KOISJÄRVI (Lohja)
0500 64 34 94
www.kultahiekka.fi
kultahiekka@kultahiekka.fi

Tervetuloa Kultahiekka
Caravan alueelle!
Kausipaikkoja on vapaana ilman isäntävelvoitetta.

Tule ja löydä oma mieleisesi paikka vaunullesi.
Alueella on uimapaikka kirkasvetisen lammen rannalla, jossa
on myös rantasauna terasseineen tilattavissa kesäaikana.
Kahvila-ravintola, Frisbeegolf-rata, polkuautot, trampoliini,
biljardi, mini-golf, mökkivuokrausta etc.
Säilytyspaikkoja vapaana! (ilman sähköä)
Tervetuloa tutustumaan!
HINNASTO:
SFC:n jäsenet: Matkailuvaunun ja
-ajoneuvon aluemaksu 23 €/vrk,
sis. valosähkön ja perjantain
yleisen saunanvuoron.
Ei jäsenet: Matkailuvaunun ja
-ajoneuvon aluemaksu 28 €/vrk,
sis. valosähkön ja perjantain
yleisen saunavuoron.
Vierailijoille asuntovaunulla/autolla kanta-asiakaskortilla
joka 6. yö veloituksetta sekä
mökissä yöpyjille joka 10. yö
veloituksetta.

Juhannus 22.-24.6.

ohjelmaa mm.
Tanssiorkesteri Rennicke & Tupola
tanssittaa lauantai-iltana
kilpailuja ulkona
Traktori-ajelua alueella
Bingo ym.
Tulossa:
18.5. Karaoke + POSSUJUHLAT
Tarkemmat ohjelmatiedot
www-sivuilta
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SAPPEELLE!

a
eetti.

300e

KESÄN KAUSIPAIKKA
Käytössä 14.5.-9.9.2018
Kausipaikka, sähkö kulutuksen
mukaan 0,28 €/kWh.
Kesän vuorokausipaikat
20 € /vrk/vaunukunta (sisältää sähkön).

880e

TALVEN 18-19 KAUSIPAIKAT
ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin (norm. 960 €).

Ilman kausikorttia 780 € (norm. 860 €)
Kausipaikka käytössä 14.9.2018-1.5.2019
Ennakkohinnat voimassa 31.7.2018 saakka
LISÄKAUSIKORTIT
PERHEENJÄSENILLE
Kausipaikan yhteydessä,
31.8. mennessä, ennakkohintaiset
lisäkausikortit perheenjäsenille.
(max 4 henkilölle).

• kotimainen • yksityinen • edullinen
• ystävällisen palvelun katsastusasema

p. 050-560 0910 Järvihaantie 6, Klaukkala
Avoinna 13.3. - 2.6.: ma-to 8-18, pe 8-17

Kaikkien ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset,
rekisteröintikatsastukset, vakuutukset.
Määräaikaiskatsastus 45,- (ha, pa, 1. aks. pvt)
Päästömittaukset bens 20,- dies. 30,- OBD 10,-

Vuodenvaihtuminen

TUO VAUNUSI

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy

AJANVARAUS NYT MYÖS NETIN KAUTTA
www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

LISÄKAUSIKORTTI

120e
/HLÖ

ALENNUS KAUSIPAIKAN HINNASTA!

JOPA

Talvikauden 18/19 kausipaikan hinnasta
on mahdollista saada 65 € - 150 €
alennus, mikäli Sappeen kausipaikkalaisten lukumäärää saadaan kasvatettua.
Lisätiedot alennusmahdollisuudesta:
www.sappee.fi/fi/majoitus/caravan

150e

mattoja
mittojen
mukaan
myös
matkailuautoihin ja
veneisiin

Tervetuloa
kesän
treffeille!

ALENNUS

Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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www.mattokymppi.fi

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Autot & vaunut
Hymer 544

-91

Hieno JUURI KATSASTETTU.
Takakeittiömalli, vähän ajettu.
Varusteina ilmastointi, markiisi,
vetokoukku, fillaritelineet.
Pit. 5,63 m, lev. 2,22 m
Vuodepaikkoja: 5
Kokonaism. 3100 kg

7 900€

Solifer 500

l
l

l

-88

Peruskorjattu, kunnossa oleva
Primus vaunu katsastettuna.
Pit. 6,65 m, lev. 2,09 m
Kokonaismassa: 860 kg
Vuodepaikkoja: 5

3 790 €
Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi
HALLITUS 2018
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
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
HALLITUKSEN KOKOUKSET
JA YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
alkaen klo 18.00 seuraavasti:
seuraavat hallituksen kokoukset
11.04.2018 23.05.2018
Yhdistyksen kevätkokous
23.05.2018 klo 19.00

jäsenkirjurin mietteitä

L

iittokokous päätti viime syksynä Lappeenrannassa, muuttaa jäsenmaksukäytäntöä. Aiemmin maksettuamme
yhden liiton jäsenmaksun saatoimme kuulua useampaan jäsenyhdistykseen.
Nyt tämän vuoden alusta voimaan astuneen päätöksen mukaan liiton jäsenmaksu
osuus peritään niin monta kertaa kuinka
moneen yhdistykseen kuulut.
Jos esimerkiksi kuulut Keski-Uudenmaan
, Helsingin, Vantaan yhdistykseen ja vielä
vaikka Matkailuautoilijoihin, niin maksat
liiton jäsenmaksun neljään kertaan.
Meitä on varmaan paljon esim. eläkeläisiä, joilla on ystäviä useammissa yhdistyksissä. Yhteyksien pitämiseksi ja treffeille
osallistumiseksi olisi hyvä saada useamman
yhdistyksen tiedoitteita.
Jos liittokokouksen päätöksellä oli tarkoitus saada lisää jäsenmaksutuloja liitolle,
uskon ettei näin tapahdu.
Päätöksen seurauksena jäsenyydet useammissa yhdistyksissä vähenevät ja kärsijöinä ovat liiton jäsenet ja paikallisyhdistykset, jäsenten jättäessä jäsenyytensä vain

yhteen paikallisyhdistykseen.
Jo nyt on ollut havaittavissa lukuisia
eroamisia meidänkin yhdistyksestä tuplajäsenmaksun perinnästä johtuen.
Useamman kertaista jäsenmaksua liitolle
maksavien etuudet eivät millään tavoin lisäänny, edelleen saat vain yhden Caravanlehden, jäsenetu liikkeet eivät lisäänny. Leirintäaluemaksujen alennukset ovat samat,
lauttalippujen alennusprosentit eivät tule
nelinkertaisiksi maksamalla nelinkertaisen
liiton jäsenmaksun.
On tietysti mahdollista paikallisyhdistysten tehdä päätös hyväksyä henkilö yhdistyksen suorajäseneksi edellyttäen, että
hän on jo jonkun muun yhdistyksen jäsen
ja näin ollen sitä kautta SF-C:n jäsen. Jäsenmaksujen perintä vaikeutuu ja siirtyy
vapaaehtoistyötä tekeville.
Olisikin oikeus ja kohtuus Liittokokouksen Seinäjoella korjata tämä aiheuttamansa
epäkohta.

VAPPUTREFFIT

JUHANNUSTREFFIT

Ohjelmassa:
mm. Biljardi turnaus
Sydänlammen 7 vuotiskahvit ym. ohjelmaa
TERVETULOA

Osallistumme aatonaattona
Hyrsynkulman kyläyhdistyksen
järjestämään juhannusjuhlaan.
Runsaasti yhteistä ohjelmaa !
TERVETULOA

Sydänlammella
27.04.2018- 01.05.2018

Jäsenkirjuri

22.06.2018- 24.06.2018
SYDÄNLAMMELLA

”PETANKKI”-TREFFIT
SYDÄNLAMMELLA 25.5.- 27.5.2018

Kilpailut käydään 3 pallolla 7 pisteeseen. Häviöstä putoaa
Sarjat: naiset, miehet, tytöt ja pojat alle 15 v. sekä sekaparikisa.
TERVETULOA MUKAAN KISAILEMAAN!

Tervetuloa uudet jäsenet
Sydänlammella
on niin ihanaa
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161104-0
161162-0
003109-0
161080-0
004198-2
161018-0

Aalto Kimmo, Järvenpää
Eriksson Sari, Tuusula
Hakala Tuula, Tuusula
Kalliokoski Hannu, Lepsämä
Laakso Paula, Lohja
Moilanen Arto, Järvenpää

111545-0
161095-0
161023-0
047293-0
075021-0

Niskanen Tuija, Pakaa
Rossi Juha, Mäntsälä
Stremouhov Anne, Haarajoki
Toivonoja Kimmo, Kerava
Uschanov Jari, Järvenpää

TOIMINTAKALENTERI 2018
27.4.- 1. 5.

Vapputreffit

Sydänlampi SOMERO

23.5. klo 19

Yhdistyksen
kevätkokous

Tupalantie 7 B 33
04400 Järvenpää

25.5.- 27.5.

”Petankki”-kisat

Sydänlampi SOMERO

22.6.-24.6.

Juhannustreffit

Sydänlampi SOMERO

Sydänlammella
on niin ihanaa

Talviloman
viettoa
Sydänlammella
■■Etelä-Suomen koulussa oli hiihtoloma
viikolla kahdeksan. Lomailijoita oli löytänyt tiensä myös Sydänlammelle. Talkoilla aurattiin lammen jäälle luistinrata joka
oli ahkerassa käytössä.
Potkukelkat kaivettiin tallista ja ne myös
olivat ahkerassa käytössä. Biljardia pelattiin.
Bingo-ilta pidettiin ja sauna lämpesi
lähes joka ilta. JA KAIKILLA OLI NIIN
MUKAVAA !

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 23.05.2018 klo 19.00 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.
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

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 15.08
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 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. ajet-

Sydänlampi HINNAT 2018

aluemaksu/vrk (01.04.- 31.10.) 20,00
sisältää valosähkön ( 750 W)
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
viljelypalsta 10-30 neliöön
1,00 neliö
perhesauna		 10,00 50 min.
pyykinpesukone		 3,00 koneellinen
tuasi aivan yhden pihapiirin läpi, kohteesi on tien oikealla
puolella.

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA 2018
Puheenjohtaja
Esko Haanpää
0400 179 789
haanpaaenator@gmail.com
Jäsen
Riitta Lindfors
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
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4198-0

10802-0

Jäsen
Marjatta Lindström
12045-1
050 321 9664
marjatta.lindstrom@elisanet.fi

Jäsen
Hannu Mikkonen
044 201 4008
hanski1300@gmail.com

148969-0

Jäsen
Pekka Leinimaa
050 337 4744
pekka.leinimaa@elisanet.fi

Hallituksen edustaja
(läsnäolo- ja puheoikeus)
Juhani Virtanen	
040 198 9508
juhani@virtanen.biz

127132-0

12045-0

Paikkasi
LEVOLLE JA
HARRASTUKSILLE

SiCafé
Frisbeegolf
Camping
Hotelli
Iso Kirja
014 7514 411
info@isokirja.fi
www.ikpalvelut.fi
Heikkiläntie 177, Keruruu

Tulevaisuus ja toivo
JUHANNUSKONFERENSSI
20.–24.6.

www.juhannuskonferenssi.fi

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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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry
HALLITUS 2018
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
Matti Piirainen
110778
045 258 3346
Paanukuja 3, 05460 Hyvinkää
piirainen.m@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
43634
040 567 2990
Alankojantie 5, 20320 Turku
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

39016

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä 
21654
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450 Siivikkala
erja.ojanpera@suomi24.fi
Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
0400 481 350
Miilukatu 6,
40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta

K

evät alkaa olemaan jo pitkällä ja
ensimmäinen vuoden tapahtumakin takanapäin. Maaliskuussa
kymmenkunta yhdistyksemme caravaanaria kokoontui Pyhätunturin kupeeseen
Kairosmajalle. Kysymyksessähän oli perinteinen kevään omatoimimatka Lappiin. Yhdessäoloa, rauhoittavia ja kuntoa kohottavia
hiihtolenkkejä tunturin hiljaisuudessa. Välillä tietysti nokikahvia juoden ja makkaraa
paistellen. Lenkin jälkeen saunan lämmössä
rentoutuen ja uskaliaimmat avantoon pulahtaen. Illalla vielä kappelissa yhteistä oloa
ja Jumalan sanaa. Jostain tällaisesta koostuu kristittyjen karavaanareiden yhdessä
olo Lapin tuntureiden hiljaisuudessa. Jos
et ole vielä koskaan ollut mukana, niin ole
huoleti. Syksyllä odotettavissa uusi Lapinmatka. Tule rohkeasti mukaan ja unohda
hetkeksi elämän kiireet. Lehdessä kuvia
tapahtumasta.
Tämän lehden ilmestymisen aikaan vietämme jo kauden avajaisia Päiväkummun
kurssikeskuksessa Orivedellä. Seuraavaksi kokoonnummekin sitten jo yhdistyksen
vuosikokoukseen Kiponniemeen Jyväskylän lähettyville Vesantaan. Toivotaan, että
saamme taas runsaan määrän osallistujia
tähän yhdistyksemme kannalta tärkeään
viikonloppuun. Virallisten asioiden lisäksi, täällä on hyvä tilaisuus keskustella siitä,
mihin suuntaan tahdomme yhdistystämme viedä. Tule mukaan kuuntelemaan ja
vaikuttamaan.
On jälleen mielenkiintoista odotusta uuden kauden kynnyksellä. Saammeko jälleen
uusia osallistujia mukaan toimintaamme
ja treffeille. Viime vuosia on ilahduttavan
paljon tullut yhdistykseen uusia jäseniä ja
monet heistä ovat myös löytäneet mukaan
yhteisille treffeillemme. Monet ovat myös
ottaneet vastuuta järjestelyistä ja ohjel-

Petri Hartman
mista. Tämä on tuonut iloa ja elävyyttä
tapahtumiimme. Jatketaan siis tällä tiellä
ja toivotankin kaikki jäsenemme mukaan
kesän tapahtumiin. Ja jos luet tätä etkä ole
vielä jäsenemme, niin olet ihan yhtä tervetullut mukaan mihin tahansa tapahtumaan.
Tervetuloa!!!
Yhdistyksemme talous on edelleen vakaalla pohjalla ja jäsenmäärämme lähestyy 500 sadan rajapyykkiä. Nähtäväksi jää
milloin sen saavutamme. Jos koet omaksesi
halun esitellä yhdistystämme vaikkapa jossain tapahtumassa niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai kehen tahansa hallituksen
jäseneen. Meillä on tarvittavat välineet ja
autamme alkuun. Yhdistystä voi esitellä
vaikkapa oman seurakunnan kesäjuhlilla
tai missä tahansa tapahtumassa. Tehdään
yhdessä meistä tunnettuja.
Kesä-, heinäkuussa ei ole yhteisiä omia
tapahtumia mutta muistathan ainakin iso
kirjan juhannuskonferenssin ja olojuhlat
Mertiörannassa heinäkuun lopulla. Syksyllä
sitten taas paljon omia tapahtumia. Tietoja
tapahtumista www.sfckristityt.net
Nyt tahdon toivottaa Sinulle lukijani
siunattua kevättä ja turvallisia kilometrejä!
-petri-

Kristillinen karavaaniyhdistys ry:n sääntömääräinen
34085

VUOSIKOKOUS

pidetään la 26.05.2018 klo 13.00
Kiponniemen toimintakeskus, Vesanka
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4§ määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 12.30
TERVETULOA

Tervetuloa uudet jäsenet
125451-0
132106-0
053663-0
110950-0
161145-0
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Koivisto Toni, Akaa
Länsivuori Seppo, Jalasjärvi
Nieminen Anne, Hämeenlinna
Punkari-Mäkiaho Petriina, Hämeenlinna
Sohlman Rauno, Lahti

Kristillinen karavaanariyhdistys ry:n hallitus

Perinteinen talviretki lapissa

Pelkosenniemellä Kairosmajalla pyhätunturin juurella
Hengähdystauko.

Terveisiä avannosta!

Ryhmäkuva
ladulla.

Tauko
porolaavulla.
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry

www. sfckristityt.net

Tapahtumakalenteri 2018
25.-27.05.
16.-19.08.
24.-26.08.
14.-16.09.
16.-21.09.
22.-28.09.

Vuosikokous, Kiponniemi
Hengelliset päivät, Kuturanta
Kuutamotreffit, Mertiöranta
Treffit, Lohenpyrstö
Syysretki, päättyy Orolle
Patikkaviikko, Oronmylly
Pirkko ja Terttu Välimäki

12.-14.10. Kauden päättäjäiset, Iso-Kirja
30.11.-02.12. Pikkujoulut, Evankelistakoti

Muiden järjestämät

18.-20.05.
23.-25.06.
25.-27.07.

Karavaanarien hengelliset treffit, Vuokatinranta
Karavaanareiden juhannus, Hirvikoski
Olojuhlat, Mertiöranta

Muita hengellisiä tapahtumia
15.-17.06.
21.-25.06.
29.06.-01.07.
29.06.-02.07..
29.06.-01.07.
06.-08.07.
06.-08.07.
04.-06.08.
17.-19.08.

Sanansuvipäivät, Kangasniemi, Kansanraamattuseura
Kesäkonferenssi, Iso Kirja, Keuruu
Evankeliumijuhla, Kalajoen hiekkasärkät. SLEY
Suviseurat. Äänekoski, Suomen rauhanyhdistys
Vapaakirkon kesäjuhlat, Pori
Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
Herättäjäjuhlat, Tampere
Kesäkonferenssi, Ikaalinen, Hengen uudistus kirkossa
Orpokotijuhlat, Saaren kirkko, Parikkala

Odotusta ja kaipausta!
■■Säätieto kertoo, että kevät on tätä kirjoitettaessa kääntynyt
sille puolella, jossa päivä on pitempi kuin yö, vaikka vaunun
ympärillä onkin ne: ”Hanget korkeat nietokset”! Se ei kuitenkaan yhtään vähennä karavaanarin kaipuuta kevään ensiretkelle, vaan jano sen kuin kasvaa päivä päivältä!
Valitettavasti se on edelleen totta, että odottajan aika on
tunnetusti sitä pitempää laatua! Toki yhteiseen joukkoomme kuuluu lukematon määrä tosi karavaanareita, joiden kalusto on ympärivuotisessa käytössä, eikä siinä säätiloja sen
enempää tutkailla, vaan ollaan joko kausipaikalla, tai sitten
tienpäällä matkalla seuraavaan etappiin.
Kaipuu ja odotus on myöskin terveen hengellisyyden tuntomerkkejä! Tutussa laulussa se on muotoiltu sanoin; ”Kaipaan päästä rantamille kauniin maan, missä elämän virta
kuohuaa. Missä armon valtameri Jeesuksen, huuhtoo synnit saastat sydämen.
Armahdettu taakkojeni alta, puhdas olen taivaltaja maan.
Siksi onkin määränäni kaunis maa, missä ikirauha asustaa!”
Samaan kaipaukseen viittaa myös Raamattu, kun se kertoo;
”Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämiinsä!”
Kukapa meistä ei muistaisi tuttua kertomusta ”Tuhlaajapojasta”, jonka sydämen täytti kaipaus päästä isän kotiin. Samalla tavalla ihmisen sydämessä sykkii enemmän tai vähemmän selkeänä kaipaus ja odotus päästä paikalle, jossa erilais-
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ten elämän painojen ja taakkojen alla vaeltaja voi vapautua
taakoistaan ja löytää sydämeensä levon ja rauhan. Juuri sen
on Jeesus seuraajilleen luvannut.
Oletko koskaan sydämessäsi pohtinut sitä, että, Jumala
kaipaa ja odottaa myös sinua kerran matkasi päätyttyä taivaan kotiin? Evankeliumin suuri totuus ei ole lopultakaan
siinä, mitä olemme tehneet, vaan siinä, mitä olemme jättäneet tekemättä!
Päästäkseen kotiin johtavalle tielle, tuhlaajapojan tuli kääntyä ja nostaa jalkaa…! Jokainen karavaanari tietää perustotuuden siitä, miten perille saavutaan yksinkertaisesti lähtemällä oikealle reitille!
Kysymys ei ole vauhdista tai tyylistä, ajopelistä nyt puhumattakaan! Ainoastaan niiden matkaajien odotus ja kaipaus osoittautuu turhaksi, jotka kulkevat väärällä tiellä. Ei turhaan ensimmäisiä kristittyjä kutsuttu; ”Sen tien kulkijoiksi!”
On siis valittava oikea tie, se ratkaisee lopulta päämäärämme!
Esko Räsänen

SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

Puheenjohtajan palsta

hallitus 2018

V

aihtelevissa keleissä mennään
kesää kohti.
Perinteiset pilkkikisat pidettiin 3.3.2018 Vihtiparkissa Hyvinkään
yhdistyksen järjestäminä. Miestensarjassa Nurmijärvi perinteiseen tapaan
nappasi voiton, kun Veijo Helmisen
saaliin määräksi tuli 2256 g. Miestensarjan kakkossijakin tuli Nurmijärvelle
Timo Kaltiokummun ansiosta, mutta
Hyvinkää oli tänä vuonna parempi sekä naisten, että lasten sarjoissa. Onnea
kaikille voittajille ja kiitos järjestäjille!
Kevään aikana on järjestetty Kehityksen majalla kolme kertaa kerhoiltoja,
joissa liikenteeseen liittyen esitelmöi Jiri
Kattelus liitosta ja kalustoon liittyviä
asioita esitteli Samuli Räsänen BestCaravanista. Kiitos heille, vilkasta keskustelua käytiin aiheista. Syksylle pyrimme
järjestämään aiheeseen liittyviä iltoja
lisää – alustavasti seuraavaa kerhoiltaa
on soviteltu lokakuulle.
Huhtikuussa on hätäensiapukurssi ja
toukokuussa kevättreffit Salakalliossa
Salossa. Kevättreffien yhteydessä on
yhdistyksen sääntömääräinen kevät-

Puheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja,
ESMY:n edustaja
Pentti Suihkonen
113943
puh 045-8716880
sfcaravan049@gmail.com

Pentti Suihkonen

kokous, tervetuloa paikalle kaikki!
Saimme 1.3.2018 alkaen kohtuullista
korvausta vastaan Rajamäen vanhasta
terveyskeskuksesta kunnalta huoneen
varasto/kokoustilaksi ja kunnalta saimme kaapit ym kaluston. Nyt kaikki kalusto ja arkistot on yhdessä paikassa
pois kuleksimasta ihmisten varastoista.
Tässä numerossa hieman lisää yhdistystuotteistamme, joita varastollamme on.
Ei tässä kummempia kesää odotellessa.

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
Tuula Aistola 
24617-1
puh 050-4133844
tuula.aistola64@hotmail.com
Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan
yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen 
24617
puh 040-5246030
erkki.rautiainen@sunpoint.net
Hallituksen jäsen, tarvikemyynti,
kalustovastaava, ESMY:n
edustaja
Jukka Aalto 
157063-0
Puh. 040-5461041
jukka.aalto@saunalahti.fi
Hallituksen jäsen
Mika Yliportimo 
101823
Puh. 050-65146
mika.yliportimo@saalasti.fi
Hallituksen jäsen
Ismo Ahervuo
Puh. 040-5112606
i.ahervuo@kolumbus.fi

143562
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

Perjantai25.5.2018

Lauantai26.5.2018

Sunnuntai27.5.2018
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SF-CARAVAN

orkkala

SF-CARAVAN PORKKALA Ry

HALLITUS 2018
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
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

Fasaani
tarkistelee
reviiriään.
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Puheenjohtajan palsta

P

akkasta ja lunta riittää vieläkin, vaikka Pääsiäinen on tulossa. Kevät ei
kuitenkaan ole vielä myöhässä, väittää ainakin Ilmatieteenlaitos.
Perinteistä kevään tapaamistamme Upinniemen varuskunnassa emme enää voi
toteuttaa. Päällystöyhdistyksen kerhoravintolaa sekä rantasaunaa hyödynsimme
useamman kerran.
Hallitus kuitenkin suunnittelee syksylle
jotain tapaamista tai yhteistä matkaa.
ESMY:n järjestäytymiskokous pidettiin 15.2 Hyvinkään yhdistyksen alueella
VihtiParkissa. Puheenjohtajuutta hoitaa
nyt Nurmijärven yhdistyksen edustaja ja
sihteerin vakanssia Hyvinkään yhdistyksen edustaja. Kokouksessa muunmuassa
päätettiin, ettei Hyväntekeväisyystreffejä
tänä vuonna järjestetä. Vahvasti keskusteltiin liiton perimästä osuudesta jokaisen
yhdistyksen osalta, johon jäsenenä haluaa
kuulua. Tämä kohta luvattiin ottattaa keskusteluun seuraavassa Liittokokouksessa

ki
t
e
h
n
e
n
Sini

Kari Nurminen
omana pykälänään..
SF-Caravan ry:n Liittokokous pidetään
Seinäjoella 19.5.2018. Siellä taas tehdään
päätöksiä, jotka vaikuttavat vuosiksi eteenpäin karavaanarin elämään. Mielenkiinnolla odotan toukokuun kokousta.
Kesän odotusta
Kari Nurminen

Muistatko näiden
kuvien tapahtumat?
Missä, koska ja ketä?
Lähetä meille tarinasi.

Mieleen palaavia muisteloita
■■Päivänä muutaman Annelin kanssa katseltiin vanhoja valokuvia yhdistyksemme
vaiheista. Totesimme silloin, että aito valokuva on edelleenkin parempi kuin tietokoneen ruudulta katsottava. Moni asia ja
tapahtuma palautui mieleen hyvin elävänä.
Jopa vuonna 1989 ensimmäiset keskustelut uudesta yhdistyksestä. Christian Klevdal ne keskustelut aloitti. Aluksihan kerättiin jäseniä Porkkalan Karavaanarikerho-nimellä. Caravan-sanaa ei silloin vielä
yhdistyksen nimessä saanut esiintyä. Marraskuussa 1990 saatiin liitosta lupa yhdistyksen perustamiseen ja 28.1.1991 pidettiin perustava kokous Kirkkoharjun koululla. Siinä kokouksessa 18 karavaanaria
ilmoitti liittyvänsä uuteen yhdistykseen.

Ja allekirjoittaneen esittämä nimi yhdistykselle hyväksyttiin keskustelun jälkeen
yksimielisesti. Myöhemmin nimi on osoittautunut onnistuneeksi ja mielenkiintoa
herättäväksi. Paljon on vuosien varrella
tapahtunut ja lähes kaikkiin Liittokokouksiin on yhdistyksemme edustaja osallistunut. Erilaisiin tempauksiin tai vastaaviin
varsinkin ESMY:n puitteissa on osallistuttu ja hyvin yhdistyksemme on ollut esillä.
Ja vielä muutamiin kyselyihin vastauksia;
Omaa aluettakin on vuosien saatossa
lähes jokainen hallitus etsiskellyt, mutta
ei olla siinä onnistuttu. Katsastettu ja tutustuttu on Vihdin Ojakkalassa pienmaatilaan, Peuramaan alueelta, Nedergårdin
kesäsiirtola Porkkalanniemessä, Kopin-

niemeä Degerbystä Inkoosta, Finnträskin
rantaa Jorvaksessa, jsta myös puoltokirje
Kirkkonuumen kuntaan, Volssin kartanon ranta-aluetta ja Volsin vanhaa kaatopaikkaa. Lisäksi aikanaan on lähetetty
puoltokirjeet Inkoon kunnalle Fortumin
karavaanarialueen säilyttämiseksi, sekä
esitys Caravan- alueesta Inkoon venesataman alueelle. Keräsipä hallitus erään
Kirkkonummi-päivien aikana nimilistankin alueen saamiseksi Kirkkonummelle.
Nykyisinkään Etelä-Suomesta on turha
aluetta havitella, koska maan hinta asettaa lähes kaikille yhdistyksille omat rajoituksensa. Harvalla yhdistyksellä rahkeet kestävät.
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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.

Purjelaivakaraoke Gerdassa
joka päivä, heinäkuun ajan.

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.

Maauimalasta kesäkylpylä

Karaoken lisäksi, Raakapurjeilla varustetussa 49 metrisessä
priki Gerdassa on tunnelmallinen
tilaussauna.
Lomakeskus on aloittanut sen
vieressä sijaitsevan maauimalan mittavan remontin. Poroholma rakennuttaa maauimalasta tasokkaan kesäkylpylän,
kevääksi 2019.

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
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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

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

SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Puheenjohtajan palsta

Styrelse 2018
HALLITUS 2018

Tervehdys kaikki
yhdistyksemme jäsenet

Puheenjohtaja, Hämyjen- ja
lehtitoimikunnan edustaja
Kaija Tuompo
038231-1
045 639 2288
kaijatuompo@hotmail.com

O

n siis kevät, kuljen …”, tai ainakin
niin toivon, että kevät olisi tullut
silloin kun tämä lehti on luettavissanne. Hetkittäin on jo nyt maaliskuun
puolivälissäkin ollut pientä tuntua leudoista
kevätsäistä, mutta pakkasta ja lunta vielä
kuitenkin riittää. Tänä vuonna olemme
saaneet nauttiakin oikein kunnon talvesta.
Lallujärvellä ovat viihtyneet niin hiihtäjät
kuin avantouimaritkin. Sauna on lämmennyt lähes joka ilta ja pumppu laiturin vieressä on varmistanut, että olemme päässeet
pulahtamaan veden hyiseen syliin.
Eikka kävi tekemässä jäälle hyvät latupohjat ja ahkerasti niitä on käytettykin.
Koska lunta ei jäällä ole paljon, on siellä
ollut mukava myös pilkkijöiden nauttia kevätauringon ensilämmöistä. Vaikka pakkanen on ollut välillä kireääkin, on vaunuilla
varsinkin viikonloppuisin riittänyt ihan
mukavasti väkeä. Talvisäistä on nautittu
kuka millaisenkin ulkoilun merkeissä. Annettu metsän ja kiireettömyyden hoitaa niin
mieltä kuin kehoakin.
Talven aikana saimme hankittua yhteistoimintatilaamme vähän uusia kalusteita ja
pienillä muutostöillä saimme tilasta oikein
viihtyisän. Kiitos kaikille puuhassa mukana
olleille.
Uudistetun tilamme käyttöönotto osuikin sopivasti talviulkoilupäiväämme. Tänä
vuonna aloitimme pienellä koulutushetkellä. Palokuntalaisia oli tullut pitämään
meille alkusammutuskoulutusta. Pääsimme
harjoittelemaan sammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä. Saimme myös hankkimaamme sydäniskuriin vähän koulutusta ja
opastusta. Sivuiltamme löytyy myös video
kyseisestä aiheesta.
Pakkanen oli pitänyt huolen, että jäälle oli turvallista pilkkijöiden kiiruhtaa
apajilleen ja hiihtäjien sivakoida, kisaten
mestaruuksista kuka enempi, kuka vähempi
tosissaan. Ahti ei tosin ollut kovin antelias,
mutta lähes kiloisella hauella voitto kuitenkin Matille heltisi. Hiihtokilpailuun ei
yhtään miestä uskaltautunut, mutta naisten
ja lasten sarjoissa sentään mitalit päästiin
jakamaan.
”Kuivan maan” puolella ratkottiin paremmuutta kolmiottelussa ja mestarit löytyivät sieltäkin. Päivi kipparoi joukkueensa
korkeimmalle korokkeelle ja tuuletukset

Kaija Tuompo
olivat sen mukaiset.
Vaikka kisailu ja ulkoilu olivatkin ehkä
uuvuttaneet väkeä, jaksoivat jotkut kuitenkin tulla vielä testaamaan muistiaan ja
osaamistaan hygieniapassitestiin. Nyt on
sekin lain vaatimus täytetty ja soppakauhan
ja grillipihtien varressa on osaavaa väkeä.
Nyt vedetään reilu viikko happea ja aletaan valmistautua pääsiäisen viettoon. Lankalauantaina aloittelemme puolilta päivin
lammasmakkaroiden valmistusta ja illalla
pääsemme nauttimaan tuotoksistamme,
kunhan pääsiäistulet ovat hiipuneet hiillokseksi.
Huhtikuussa on vuosikokous Lallulla,
toukokuussa vietämme turvallisuuspäivää ja kesäkuussa sitten aloitamme lasten
leikkipaikan rakennustyöt. Heinäkuussa
lomailemme, mutta elokuussa jälleen palaamme erilaisten tapahtumien merkeissä.
Puuhaa siis riittää ja kaikki ovat tervetulleita
mukaan.
Tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille jäsenillemme ja tapahtumapäivinä on puomi
auki, joten tulkaa ihmeessä piipahtamaan.
Tarkempia aikatauluja on nettisivuillamme
ja toki aina voi vaikka soittaa ja tarkistaa
jos joku asia on jäänyt epäselväksi. Otamme
edelleen mielellämme vastaan kehittämisehdotuksia ja palautetta nettisivuilla olevan
palautelaatikon kautta tai sähköpostitse.
Tämän kertaisen kuvakollaasin olen
koonnut talvitapahtumastamme koska
kuvat kertovat …
Hyvää ja aurinkoista matkailukesää kaikille toivotellen Kaija, 038231-1

Varapuheenjohtaja, Hämyjen
edustaja, alueen sähkövastaava
Antti Laurila
111492-0
040 510 6530
antti.laurila@pp6.inet.fi
Sihteeri, rahastonhoitaja,
jäsenkirjuri
Timo Sulin
149527-0
045 255 4313
sfc.rmk2@gmail.com
Nettisivujen ylläpitäjä, alueen
sähkövastaava2
Markku Koski
77548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Lehtitoimikunta
Eija Latvala
056015-1
045 625 1621
eija.latvala@kiertokapula.fi
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
050 052 8307
suomirai@gmail.com
Lallutoimikunnan puheenjohtaja,
matkailuasiamies
Tuula Törhönen
029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

Tervetuloa uudet jäsenet
161062-0
161062-1
021433-0
061700-0

Aaltonen Reijo, Hyvinkää
Aaltonen Riitta, Hyvinkää
Ayrer Olaf, Lahti
Meriläinen Kalervo, Loppi

161083-0 Nyholm Tea, Rajamäki
160884-0 Suomalainen Juha, Joutseno
061641-0 Vuorenmaa Markku, Riihimäki
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Alkusammutus.

Kolmiottelua.
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Mukavaa yhdessäoloa.
Hiihtokilpailut.

Pilkkijät.

Päivän voittajia.
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi
Styrelse 2018
HALLITUS 2018
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		
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
Sari Karaus
139594-1
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com
Jorma Laiho
28845-0
0400 520 40
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
Tallgränden 2, 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
102124
0400 490 569
Trafikkommitté/
Märkeskörning/Caramba
Ralf Friberg
040 513 3774
friberg.ralf@gmail.com

82060

Tidningsansvarig /
Lehtivastaava
Anne Backman 
46545
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis		
anne.backman@hotmail.com

48

ORDFÖRANDESPALT

Hej på er caravanare

N

u har vi snart vintern förbi och
väntar på sommaren, 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 vintercaramba i fint
vinterväder där många av våra medlemmar
deltog, sommarsäsongen börjar i Järvenpää
den 5 maj , den 19- 20 maj har vi vår körövningsträff , 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 .
Samma veckoslut hålls SFC: s Förbundsmöte i Seinäjoki den 19.5.2018 och
där väljer vi nya medlemmar till förbundsstyrelsen. Förbundsmötes träffen
är öppen för alla caravanare , träffen är
18.-20.5. Det är fint om också många VästNylänningar skulle vara med i Seinäjoki.
SF-Caravan ordnade ett säkerhets veckos-

Olof Bussman
lut i början av mars i Björneborg, i kursen
ingick förstahjälp, släckning av bränder,
hur vi gör vid kollissionstillfällen och det
som intresserade mest, uppvisning hur husbil, förtält,husvagn och dragbil brinner fast
säkerhetsavstånd om 4 meter uppfylls. Vi
hade några personer med på kursen som
kan berätta om händelsen. Det görs en video om branden som visas vid ett passligt
tillfälle.
Kom ihåg Nordiska Camping Träffen
i Kristinehamn Sverige och FICC Rallyt i
Tyskland. Nu har ni alla möjligheter att
deltaga i träffarna där ni får många caravanvänner från övriga världen.
Jag önskar er alla en trevlig vår och sommar, låt hjulen rulla och sök er till olika
träffar inom och ytterom landet.
Olof

Välkomna våra nya medlemmar
134615-0 Mauno Saari, Tammisaari
161131-0 Leena Monthén, Pohjankuru

161165-0 Kärt Velpler, Karjaa
161166-0 Annika Lindblom, Ekenäs

Fastställda träffar år 2018
Körövning
18. – 20. 5.
Försommarträff
15. – 17. 6.
		
Forneldsträff
24. – 26. 8.
Höstmötesträff
12. - 14. 10.
Höstmöte
13. 10.
Halloween
2. – 4. 11.
		
Julfest
1. 12.

Horsbäck, besiktningskontoret
Björkudden, Ingå,
Bastubackavägen med petanque
Skatafé, Bromarv, Padvavägen 1552
Påminne skidcenter
Malmåsa föreningslokal i Prästkulla,
Tenala, Nitlaxvägen 12
Hembygdsgården, Ingå

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 2-4.3 och den besöktes av 11 vagnekipagen och gänget
fick njuta av bastu 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 lördag kvällen. Gänget var på gott humör och vädret var
typiskt mars väder. Köldgrader med
moln och så klart lite sol.
Kolla upp träffllistan; den följer
långt tidigare års traditioner.
Märkeskörningen för alla som vill
utmana sej och i juni tävlar vi om
Petanque pokalen på försommarträffen på Björkudden.
Fornelden tänds i år i Bromarv,
Padva, Skatafé. Det är några år sedan som vi var där och då var träffen synnerligen populär.
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.

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

Blandade
karameller från
våra träffar!

Fina märken.

Flaggan i topp.

Hälsningar A n n e
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Blandade karameller från våra träffar!

Halloween Olof.

Stina delar ut märke.

Mums på Halloween.
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1

Monipuolinen, uudistunut cross-over Matrix. Kuvassa Matrix Supreme.

ADRIA – MINNE SINÄ MATKUSTAISIT?

Täysin uusi puoli-integroitu Coral. Uusi ulkomuoto ja
sisustus, erittäin avarat sisätilat, tasainen tuplalattia
koko autossa, mahtava taivasikkuna ylettyy yli
pöytäryhmän. Edulliset Axess-versiot Truma 6E:llä
ja Citroën-alustalla. Plus-versiot Fiatilla ja nyt joko
Trumalla (6E) tai Aldella (myös lattia), huippuna
kokohopeinen Supreme Fiatilla, joko Truma tai Alde.

Kuvassa Matrix Axess. Monipuolisessa Matrixissa
on uusi sisustus, erittäin avarat sisätilat ja suuri
panoraamakattoikkuna. Edulliset, hyvin varustellut
Axess-versiot Truma 6E:llä ja Citroën-alustalla. Plusversiot Fiatilla ja nyt joko Trumalla (6E) tai Aldella
(myös lattia), huippuna kokohopeinen Supreme
Fiatilla, joko Truma tai Alde.

Huippuintegroitu Sonic, kuvassa Sonic Supreme.
Edulliset, hyvin varustellut Axess-versiot Truma
6E:llä ja Fiat-alustalla. Plus-versiot Fiatilla ja nyt
joko Trumalla (6E) tai täydellä Alde-lämmityksellä.
Kokohopeisessa Supreme-mallistossa on täysiverinen
Alde-lämmitys ja nyt uutena mallina kolmeakselinen,
erillisvuoteinen I 810 SL –malli (AL-KO-alusta).

Suosittu retkeilyauto Twin on uudistunut. Täysin
uusi, tyylikäs ja moderni sisustus. Twin 600 SP nyt
joko Citroën tai Fiat-alustalla, Fiat saatavana myös
ALDE-lämmityksellä. Uutena mallina erillisvuoteinen
Twin 640 SL.

Tyylikäs alkoviauto Coral XL on uudistettu sisustukseltaan. Coral XL Plus -versiot (Fiat) on nyt saatavana
myös ALDE-lämmityksellä.

360°-kuvat

kaikista mallistoista
Adria-autojen ja -vaunujen jälleenmyyjät
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan Oy
• Kokkola
Kokkolan Vaunupalvelu*
• Kotka
J.Rinta-Jouppi Oy
• Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy
• Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy
• Lappeenranta J. Rinta-Jouppi Oy
• Oulu/Kempele JP-Caravan

0400 214400
040 5158159
040 7120491
017 368 3000
020 788 1310
020 788 1340
(010) 387 5000

www.jyvascaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.rinta-jouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.jpcaravan.fi

• Rovaniemi
• Seinäjoki
• Tampere
• Turku
• Vantaa
• Vantaa

Caravankeskus Reatalo (016) 315 440
J. Rinta-Jouppi Oy
(06) 420 1800
Caravan Erälaukko Oy
020 755 9960
Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880
Helsinki Caravan
(09) 2766 560
J. Rinta-Jouppi Oy
(09) 2525 7500

www.reatalo.net
www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.helsinkicaravan.fi
www.rintajouppi.fi

adria.fi

* vain matkailuvaunut
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Kuvien autot saattavat sisältää lisävarusteita.

Kaikissa Coral-versioissa on vakiona hulppea
taivasikkuna.

ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ

PARHAAT MERKIT
ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ
ESPOO TURKU PORI TERVAJOKI KEMPELE JYVÄSKYLÄ

PARHAAT MERKIT
MERKIT
PARHAAT

YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN
YHDESTÄ OSOITTEESTA, YMPÄRI SUOMEN

Laadukkaat saksalaiset retkeilyautot tarjoavat
liikkumisen Laadukkaat
vapautta kohtuulliseen
hintaan.tarjoavat
saksalaiset retkeilyautot
liikkumisen saksalaiset
vapautta kohtuulliseen
Laadukkaat
retkeilyautothintaan.
tarjoavat
liikkumisen vapautta kohtuulliseen hintaan.

Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja
Kaksi tähteä yhdessä – Hymer ja
Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

Mercedes-Benz
nyt myös
retkiautoissa.
Kaksi
tähteä yhdessä
– Hymer
ja
Mercedes-Benz nyt myös retkiautoissa.

Kaikissa LMC-vaunuissa ja -autoissa on Long Life
Technologie
-korirakenne
ja 12 vuoden
Kaikissa LMC-vaunuissa
ja -autoissa
on Long tiiviysturva.
Life
Technologie
-korirakenne
12 vuoden
Kaikissa
LMC-vaunuissa
ja ja
-autoissa
on tiiviysturva.
Long Life
Technologie -korirakenne ja 12 vuoden tiiviysturva.

Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri
Laaja valikoima pohjaratkaisuja ja eri
vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille
vuodevaihtoehtoja.
Yksi on kaikille
Laaja
valikoima pohjaratkaisuja
ja eri
yhteistä:
ne näyttävät
hyvältä.
yhteistä:
ne näyttävät
hyvältä.
vuodevaihtoehtoja. Yksi on kaikille
yhteistä: ne näyttävät hyvältä.

Hobby-asuntovaunut ovat

Hobby-asuntovaunut ovat
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!
Hobby-asuntovaunut
ovat
ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan!

Edustamamme
Edustamammemerkit
merkit löydätte
löydätte
Edustamamme
merkit
löydätte
caravan-pisteistämme
Suomen:
caravan-pisteistämme ympäri
ympäri Suomen:
caravan-pisteistämme ympäri Suomen:
Espoo,
Jyväskylä,Kempele,
Kempele, Pori,
ja Turku.
Espoo,
Jyväskylä,
Pori,Tervajoki
Tervajoki
ja Turku.
Espoo, Jyväskylä, Kempele, Pori, Tervajoki ja Turku.

Kun ostat
matkailuajoneuvon mistä
mistä tahansa
toimipisteestämme,
Kun ostat
matkailuajoneuvon
tahansa
toimipisteestämme,
Kun ostat matkailuajoneuvon mistä tahansa toimipisteestämme,
toimitamme
ilmaiseksisinua
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