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Kabe 2019 näyttää mallia
Uusi Kabe liikkuville tai paikallaan pesiville.
Meitä on moneksi ja Kabe sopii kaikille, jotka
arvostavat laatua, asumistasoa, teknologiaa ja
design-muotoilua.
Nähdään messuilla.
Tervetuloa osastollemme.

Matkailuajoneuvoalan suurtapahtuma 20.-23.9.2018
Lahden Messukeskuksessa
HUOM! UUSI osastomme on B26

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

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

www.kabe.se/fi

• Lappeenranta
• Turku
• Tuusula
• Vantaa

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

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

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

Varastossamme huippuvalikoima
uusia matkailuautoja ja -vaunuja
nopeaan toimitukseen!

Tervetuloa
Rinta-Jouppi Caravanin suureen
matkailuajoneuvojen viikonloppunäyttelyyn
28.–30.9. pe 10-18, la 10-15 ja su 11-15

Tule tekemään elämäsi kaupat.
Saat autostasi reilun hyvityksen.
Rahoituskorko uusiin matkailuajoneuvoihin ainoastaan
0,99 % + kulut*
*Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk,
viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€. Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%.
Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

EDUN ARVO
6000 €käytetyistä matkailuautoista ja -vaunuista
Huutava
pula n.
hyvistä
Tarjoa meille – maksamme parhaan hinnan autostasi tai vaunustasi!
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

nro 3/2018
13. vuosikerta

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

SF-Caravan Hyvinkään
Seutu ry ����������������������������������� 12

Päätoimittaja:
Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri/
ilmoitusmyynti:
Toimituskunta:
FORSSA:
Reino Talvitie, 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
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Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!

Olemme mukana Lahden Caravan-messuilla
edustamiemme merkkien osastoilla.

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Pekka Sivonen
050 545 2950

Joni Peltonen
050 330 0470

Atso Muuronen
0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
0300 472 370 • helsinkicaravan.fi
HC_Caravan_2018_elokuu_255x180.indd 1

15.8.2018 15.54
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com
HALLITUS 2018

Puheenjohtaja
Reino Talvitie
040914
0400 122148
reino.talvitie@hotmail.fi
Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen 20251-1
040 7335805
pekkaolehtonen54@gmail.com
Sihteeri/jäsenkirjuri
Matkailu/mat.autoasiamies
Pasi Penttilä
134918
0504397377
pasi.penttila@lounea.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen 037867
0500 485348
ismo.airaksinen@surffi.net
Jäsen / Hämyedustaja
Jani Tamminen
144961
040 5114180
jani.tamminen@surffi.net
Jäsen / Hämyedustaja
Janne Tamminen
39719
040 8214429
janne.tamminen@mbnet.fi
Lehtiyhteyshenkilöt
Reino Talvitie , Jani Tamminen
Majamäkitoimikunta
Arja Salminen ( koolle kutsuja )
Jarmo Saretsalo
Jorma Tikka
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä
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Puheenjohtajan palsta

L

oppukesän terveiset karavaanarit.
Olen Reino Talvitie yhdistyksen
uusi puheenjohtaja.
Karavaani touhussa mukana 32 vuotta.
Kotipaikkani on Loimaa ja lähes saman
verran oli työvuosia Forssassa.
27.5.2018 Heikki Kulju luovutti puh. joht.
nuijan minulle josta tulikin sitten kahden
vuoden pesti.
Hallitukseen ei kovinkaan paljon tullut
muutoksia kuten listasta näkyy.
Yhdistyksen alueen (Majamäki) kehitykselle on hyvä että ollaan saatu päättäjiksi
nuorempia ja uusia ideoita alueen kehitukselle ja sitäkautta lapsiperheitä alueelle ja
samalla yhdistyksen jäseniksi.
Yhdistyksessämme on varmasti paljon
jäseniä, jotka eivät vielä ole käyneet alueella,
että Tervetuloa!

Reino Talvitie
Tätä kirjoittaessa on vuoden päätapahtuma Kaivojuhla takana ns.(takki tyhjä), josta
syystä palsta jää hieman lyhyeksi. Mutta
ensikerralla sitten.
Terv.Reiska 040914

Kaivojuhlat Majamäessä
■■Kaivojuhlat vietettiin Majamäessä 1012.8. Osallistujia oli 70 vaunukuntaa mikä
on hieno osallistujamäärä.
Hienoa myös yhdistyksemme kannalta,
että mukana oli uusia lapsiperheitä joissa
tulevaisuutemme on.
Kaivojuhlien perinteiseen tapaan treffeilLipunnosto.

lä riitti runsaasti toimintaa mm. lavatanssit, karaoke, luontopolku, arpajaiset, poccie turnaus sekä varsinainen Kaivojuhla.
Kiitämme kaikkia mukana olleita ja talkoolaisia jotka järjestivät yhdessä hienon
tapahtuman.

Kutsuvieraille kattaukset.
Marko Simi viihdyttää Kaivojuhla kansaa.

Poccie kisan voittajat 1. Marita ja Pekka Fjällström(keskellä) 2. Ritva ja Mauri Sunell (vasemmalla) 3. Aino ja Leo Kylmä (oikealla).

Tuleva karavaanari
vauhdissa.

Yhdistyksen
Pikkujouluruokailu
Majamäessä 24.11.2018 alk. klo 17.00
Mukaan mahtuu 30 ensiksi ilm.
ilm. 10.11. mennessä Leenalle 040 546 6344.
Mukaan iloinen mieli ja 5 € paketti.
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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

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

VAUN
O
T
N
U
S
A
S
MYÖ
OSTETAAN

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

Huollot • Korjaukset • Kolarikorjaukset • Varaosat
Kaikkiin merkkeihin saman katon alta.
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TALVISÄILYTYS- JA
VARASTOINTIPALVELUT

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

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

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

E 12
Riihimäki
Turku
200 km

Hanko
140 km

Lahti
50 km
54

Helsinki
70 km

Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi

www.hati.fi
Jaakko 040 738 4316

Monipuoliset varastointi-, ylläpito- ja huoltopalvelut!
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
Puheenjohtajan palsta

Tervehdys kaikille

L

ämpimän ja kuivan kesän jälkeen voimme vaan
toivoa, että syksy ei olisi täydellinen vastakohta,
kylmä ja sateinen. Oli tämä kesä erilainen ja sää
puhutti ihmisiä, jotkut pitivät helteestä, joillekin lämpö
oli liikaa eikä kesän iloista pystynyt täysin nauttimaan.
Toivottavasti kuitenkin suunnitellut matkat tuli tehtyä.
Me olimme kansainvälisessä tapahtumassa FICC:n
leirillä Berliinissä. Kiersimme mennessämme ympäri Puolaa. Puolalaisten ajokulttuuri on niin erilaista
meidän silmissämme, me selvisimme kuitenkin ongelmitta.
Yhdistyksemme omien treffien ajankohta lähestyy,
28 – 30.9.2018 Salon Vuohensaaressa, sisäänajo klo
14:00 jälkeen. Muistathan ilmoittautua ajoissa. Yhdistyksemme syksyn koko ohjelmasta on selvitys toisaalla
lehdessä. Tervetuloa myös tiistai-iltoihin tutustumaan
yhdistyksen toimintaan sekä jäseniin.
Toivotan Teille hyviä treffejä, hyviä syksyisiä matkoja. Toivottavasti saadaan lämpimän kesän jälkeen
kaunis ”ruska-aika”.

E

fter en lång och torr sommar kan vi
bara hoppas, att hösten inte skulle
vara en fullständig motsats, kall och
regnig. Nog var den här sommaren annorlunda och vädret delade åsikter, någon
tyckte om hettan, för en annan var solgasset för mycket och man kunde inte njuta
Lea Gustafsson
helt av sommarens nöjen. Hoppeligen alla
planerade resor blev sanna.
Vi var på ett internationellt evenemang
FICC-lägret i Berlin. På vägen till lägret reste vi omkring i Polen. Polackernas körkultur är så annorlunda i våra ögon, vi klarade oss dock
utan bekymmer.
Tidpunkten för vår förenings egen träff närmar sig, 28 – 30.9.2018
i Vuohensaari, Salo, inkörningen efter kl. 14:00. Nog kommer Du väl
ihåg att anmäla dig i tid. Information om vår förenings hela program
för hösten finns på våra sidor i tidningen. Välkommen även på tisdagskvällar och bekanta dig med föreningens verksamhet samt medlemmar.
Jag önskar Er goda träffar, fina höstresor. Hoppas vi får efter den
varma sommaren en tid med vackra höstfärger.

Yhdistyksen
syyskauden ohjelma:

Föreningens
höstperiodens program:

Viikonloppu 28 – 30.9.2018 syksyiset
”oktoberfest tyyppiset”-treffit Salon
Vuohensaaressa

Veckoslutet 28 – 30.9.2018 höstlig träff
typ ”oktober”-fest i Vuohensaari, Salo.

Tiistaina 2.10.2018 klo 19:00 katselemme
kerhotalolla kevään Liettuan matkan
kuvasatoa.
Sunnuntaina 21.10.2018 tapaamme
klo 14:00 kerhotalolla, Hangon
Kansanpuistossa pihan siivoustalkoissa
ja kesän päättäjäisissä.
Omat haravat mukaan. Grilli on kuumana.
Tiistaina 6.11.2018 klo 19:00 katselemme
kerhotalolla syksyn Panda-matkan
kuvasatoa sekä tutustumme
henkilö- ja pakettiautojen uuteen
katsastusväli käyttöön.
Kotisivuillamme www.sfchankohangoudd.
net on tietoja yhdistyksen toiminnasta.
8

Hejsan alla

Tisdagen 2.10.2018 kl. 19:00 ser vi på
klubbhuset på bilder från Litauen resan.
Söndagen 21.10.2018 kl. 14:00 träffas
vi på klubbhuset i Hangö Folkpark i
tecken av gårdens städningstalko och
sommarsäsongens avslutning.
Egna krattor med. Grillen är het.
Tisdagen 6.11.2018 kl. 19:00 ser vi på
klubbhuset på höstens Panda-resans
bilder samt bekantar oss med de nya
besiktningsintervallerna för personoch paketbilar.
På våra hemsidor www.sfchankohangoudd.
net finns uppgifter om föreningens
verksamhet.

OKTOBER FESTIÄ MUISTUTTAVAT

SYYSTREFFIT

28.9 – 30.9.2018 SALON VUOHENSAARESSA
Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, saunan sekä ”festariruuan”.
Ohjelmana kalan narrausta, kilpailuja, tanssia, arpajaiset,
luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja www.sfchankohangoudd.net tai Malle Holmström
puh. 040-5759503
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 24.9.2018 mennessä
puh: 040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi
Tervetuloa treffeillemme Salon Vuohensaareen

HÖSTTRÄFF PÅMINNANDE OM

OKTOBER FEST

28.9. – 30.9.2018 PÅ SALO VUOHENSAARI
Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström, bastu samt ”festaremat”.
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 24.9.2018
tel:040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig tack vare
matserveringen
Välkommen på vår träff till Salo Vuohensaari.

HALLITUS 2018
STYRELSE 2018
Puheenjohtaja, Ordförande
Lea Gustafsson
18083-0
0400 488 869
Varapuheenjohtaja/
Viceordförande
Anita Wasström
127389-1
anita.wasstrom@gmail.com
Alf Boström
040 5206948
alf.bostrom@gmail.com

127349-0

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

36481-0

Johtokunnan ulkopuolella
Matkailuasiamies,
Reseombudsman
Göran Holmström
4576-0
0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com
Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg
040 865 2831
thsundberg@gmail.com

81642-0

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net

Kevätmatka Liettuaan

■■Viime kevään matkan innostamina päätimme myös tänä keväänä osallistua Viron
karavaaniklubin isännöimälle 19” karavaaniralliin Harmony Parkissa, Liettuan Prienaissa. Ryhmämme muodostui 10 jo aikaisemmin Baltiassa matkailleesta perheestä, 8 matkailuautoa ja 2 matkailuvaunua.
Lähdimme maanantaina 7.5. Eckerölinjan Finlandialla. Tallinnasta suuntasimme Pärnuun, Rimi Hypermarketiin täydentääksemme ruokavarastojamme. Seuraava pikkupysähdys oli Viro/Latvian rajalla Ainazissa, jossa myös täydensimme
varastojamme. Latvian puolella Gaujan
luonnonpuistossa Kempings Zviguli oli
ensimmäinen yöpymispaikkamme. Valitsimme paikan viime vuoden kokemuksen
perusteella. Halusimme nähdä, kuinka pitkälle leirintäalueen ja eri palveluiden ”rakentaminen” oli edennyt. Viime keväiset
suunnitelmat oli toteutettu ja uusia oli jo
mielessä. Todella varteen otettava paikka.
Vastaanotto oli mitä sydämellisin. Isäntä
järjesti meille terassille pöydät ja grillin ja
niin voimme aloittaa matkamme lasillisella kuohuviiniä. Asko oli ollut yhteydessä
Kivikylän Kotipalvaamoon ja saanut sieltä
grillimakkaraa ja uusia lihatuotteita, joita grillasimme.
Tiistaina 8.5. Päivän määränpää oli
Ventspils. Riikan ohi päästyämme osa
meistä ”erinäisistä syistä” ajoi Jurmalan
kautta ja ihasteli pitsihuviloita, joita vihdoin on alettu kunnostamaan. Matkan varrella pysähdyimme Jaunmoku linnan puistossa pienelle tauolle. Reitin kiinnostavin
kohde oli Irbene Radio Telescope asema,
missä meitä odotti opastettu kiertokävely.
Aseman perusti vuonna 1974 Neuvostoliiton armeija ja se toimi Neuvostoliiton
vallan aikana vakoiluasemana kohteina
Eurooppa ja USA. Suurin antenni on läpimitaltaan 32 m ja on 8. suurin maailmassa. Illalla pitkäpöytä,
Keskiviikkona 9.5. tutustuimme Ventspilsin Merenrannan ulkoilmamuseoon eli
Ankkuripuistoon, yli 140 erilaista ankkuria,
myös maailman suurin ankkuri. Bongasimme Lehmäparaatin värikkäitä lehmäpatsaita,
ei sentään kaikkia, 27 erilaista. Tutustuimme mielenkuvituksellisiin kukkaistutuksiin
puistoissa ja pitkään hiekkarantaan. Pieni
korjaamo poisti rautanaulan renkaasta ja
paikkasi renkaan 1 eurolla, tosin korjauttajalla oli kolikkoina vain 2 euroa, joten korjaamo teki ”hyvät tienistit”. Illalla nyyttärit,
omat leivät, Kivikylän leikkeleet.
Torstaina 10.5. Palanga ja Palangos Kempingas, joka vielä oli täysin työn alla, mutta löydettyämme portin pääsimme sisään,
sillä olimme varanneet paikat jo Suomessa, eikä silloin kerrottu alueen keskeneräisyydestä. Kaikki kuitenkin toimi. Matkalla
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Juris, Kempings Zvigulin isäntä. Juris, Kempings Zvigulis värd.

pysähdyimme Palangan Meripihkamuseossa ja tutustuimme tosi kattavaan, meripihkan synnystä kertovaan näyttelyyn.
Perjantai 11.5. Ajoimme ensin Klaipedaan, missä tutustuimme jalan vanhaan kaupunkiin. Näissä keskiaikaisissa
kaupungeissa on aina oma viehätyksensä. Täällä nykyaika oli tuonut kaduille
pieniä eläinhahmoisia patsaita. Matkalla Harmony Parkiin pysähdyimme Kaimo Turizmo Rodyba Karpye ravintolassa lounaalle ja söimme tietenkin karppinimistä kalaa. Itse treffialueelle sisäänajo
sujui hyvin ja me saimme paikat asfaltilla aivan katsomon luona. Aurinko paistoi
eikä varjoa ollut missään, mutta järjestäjät olivat huomioineet tämän ja jokainen
sai sisäänkirjoittautuessaan muistoksi ”
olkisen” aurinkohatun. Treffien avajaisten ohjelmana oli tervetuliaiskeitto sekä
kansantanssiesityksiä.
Lauantai 12.5. oli teltassa myytävänä
liettualaisia matkamuistoja ja ruokia. Oli
myös mahdollisuus osallistua polkupyöräretkeen, ratsastukseen ja leipomistyöpajaan. Treffien ohjelmana oli myös matkailuauton vetäminen ja lasten juoksukilpailu. Eri maat tarjosivat omia tyypillisiä
ruokiaan ja juomiaan. Me teimme Kivikylän Kotipalvaamon tuotteita tunnetuksi
baltialaisille ja maistatimme heillä leikkeleitä. Hyvin menivät kaupaksi. Illalla virolainen erittäin suosittu orkesteri ”Apelsin” (per. 1974 ja kaikki perustajajäsenet
vielä mukana) tarjosi meille tanssimusiikkia. Oli myös arpajaiset ja voittojen jako.
Sunnuntaina 13.5. oli päättäjäiset ja siirtyminen Harmony Parkin leirintäalueelle,
jossa saimme olla ihan yksin. Ajoimme
myös kimppakyydillä tutustumaan Grutas Parkas nimiseen puistoon, johon on
koottuna Liettuan kaupungeista poistet-

Ryhmämme ja Irbenen
antenni. Vår grupp och
Irbenes antenn.

tuja Neuvostoliiton vallan aikaisia patsaita, Lenin, Stalin, Marx etc. Äitienpäivän
kunniaksi Bo ja Göran valmistivat äitienpäiväkakut, jotka nautimme pitkän pöydän ääressä kuohuviinin kera.
Maanantaina 14.5. suuntana oli Kemping
Labirinti, Zorgi. Matkalla pysähdyimme
Anyksciai luonnonpuistossa, missä saimme ihailla puistoa puiden latvojen korkeudelta 174 m. (The Treetop Walking Path.)
. Illalla lettukestit.
Tiistaina 15.5. matkamme jatkui Pärnuun, Konsen leirintäalueelle. Pysähdyimme tietenkin taas Ainazissa täydentämässä
varastoja. Saman teimme Pärnun Rimissä ennen Konseen siirtymistä. Pärnuun
oli omatoiminen tutustuminen, jos voimia vielä riitti. Illalla matkan muistelua
ja palautuspalaveri.
Keskiviikkona 16.5. Lähdimme Pärnusta hyvissä ajoin Tallinnaan. Kävelimme
Kadriorgin uudessa Japanilaisessa Puutarhassa ennen siirtymistä satamaan odottamaan laivan lähtöä. Laivalla söimme kunnon päivällisen.
Omasta mielestäni matka oli onnistunut, ”osasyyllisinä” varmaan hyvät matkakumppanit ja mielenkiintoiset kohteet
sekä hyvä sää.
Teksti Göran & Malle
Valokuvat Stig Lundell

Vårresa till Litauen

■■Uppmuntrade av förra vårens resa beslöt
vi att även denna vår delta i 19” caravanrallyt, som värd Estlands karavanklub i Harmony Park, Prienai Litauen. Vår grupp
bestod av 10, redan i Baltien vana resenärfamiljer, 8 husbilar och 2 husvagnar.
Vi startade måndagen 7.5. med Eckerölinjens Finlandia. Från Tallinn styrde
vi till Pärnu och Rimi Hyper-market för
att fylla på våra lagrar. Följande korta uppehåll hade vi vid gränsen Estland/Lettland i Ainazi, där vi även fyllde på våra
lagrar. Vår första övernattningsplats var
på Lettlands sida, i Gauja naturpark Kempings Zviguli. Vi valde platsen på grund
av förra årets erfarenhet. Vi ville se hur
långt hade ”byggandet” av campingområdet och olika servicefaciliteter framskridit. Planerna från förra våren var genomförda och nya var redan under planering. Sannerligen en beaktansvärd plats.
Mottagandet var mycket hjärtligt. Värden
ordnade åt oss bord och grill på terrassen
och så kunde vi börja vår resa med ett glas
skumpa. Asko hade kontaktat Kivikylän
Kotipalvaamo och fått av dem grillkorvar
och nya köttprodukter, som vi grillade.
Tisdagen 8.5. Dagens mål var Ventspils. Efter att ha rundat Riga körde en
del av oss av ”vissa skäl” via Jurmala och
beundrade spetsvillorna, som man äntligen har börjat renovera. Under resan tog
vi en liten paus i Jaunmoku slottets park.
Ruttens mest intressanta mål var Irbene
Radio Telescope station, där en guidad
rundtur väntade på oss. Stationen grundades år 1974 av Sovjetunionens arme
och den fungerade under Sovjetunionens
makt som spionstation med Europa och
USA som mål. Den största antennen har
en diameter på 32 m och är 8. störst i världen. På kvällen långbord.
Onsdagen 9.5. bekantade vi oss med
Ventspils Havstrandens friluftsmuseum,
Ankarparken, med över 140 olika ankare,
även världens största ankare. Vi bongade
Ko-paradens granna ko-statyer, dock inte
alla 27 olika. Vi bekantade oss med fantasifulla blomplanteringar i parkerna och
med den långa sandstranden. En liten bilverkstad tog bort en järnspik och lappade
däcket för 1 euro, bilägaren hade bara en
två euros slant, så verkstaden gjorde en god
förtjänst. På kvällen hade vi knytkalas med
eget bröd, pålägget från Kivikylä.
Torsdagen 10.5. Palanga och Palanga
Kempings, som ännu var fullt under arbete, men efter att vi hittat porten kom vi
in, ty vi hade reserverat platserna redan i
Finland, och då nämnde ingen att området
var halvfärdigt. Allt fungerade dock. Under färden stannade vi vid Palanga Bärnstensmuseum och bekantade oss med en

Vielä on vähän jäljellä. Ännu finns det litet kvar.

Kävelytie puiden latvojen korkeudella. Promenadväg vid tretopparna.

mycket omfattande utställning berättande om bärnstenens ursprung.
Fredagen 11.5. åkte vi först till Klaipeda
och gjorde en promenad i den gamla delen av staden. Dessa medeltida städer har
alltid sin egen charm. Här präglas nutiden
av små statyer med djurmotiv. På vägen
till Harmony Park stannade vi på lunch
på restaurangen Kaimo Turizmo Rodyba
Karpye och åt naturligtvis karpfisk. På
själva träffområdet löpte inkörningen bra
och vi fick plats på asfalten alldeles nära
stadion. Solen gassade och ingen skugga
någonstans, men värdarna hade tagit detta
i beaktande och var och en fick vid inskrivningen en solhatt av ”halm” som minne.
Programmet för träffens öppning var välkomstsoppa samt folkdansföreställningar.
Lördagen 12.5. såldes det i tältet souvenirer och mat från Litauen. Det fanns
också möjlighet att ta del i cykeltur, ridning och ”workshop” för bakning. Dragning av en husbil samt barnens tävling i
löpning fanns också på programmet. Alla
länder bjöd på sina typiska maträtter och
drycker. Vi gjorde Kivikylä Kotipalvaamos produkter kända för balterna och

gav smakprov på charkuterier. Bra gick
de åt. En mycket omtyckt estnisk orkester ”Apelsin” (gr. 1974 och alla grundande
medlemmar ännu med) bjöd oss på dansmusik på kvällen. Man hade även lotteri
och vinstutdelning.
Söndagen 13.5. var det avslutning och
vi skiftade oss till Harmony Parks campingplats, där vi fick vara alldeles för oss
själva. Vi körde även i samskjuts till parken Grutas Parkas, dit det har samlats
från Litauens städer bort tagna statyer
från Sovjetunionens maktens tid, Lenin,
Stalin, Marx etc. Morsdagen till ära bakade Bo och Göran morsdagskakor, som
smakade bra med skumpa vid lånbordet.
Måndagen 14.5. var vårt mål Kemping
Labirinti, Zorgi. Vi stannade i Anyksciai
naturpark, där vi kunde beundra parken
från en gångbro i tretopparnas höjd 174
m. (The Treetop Walking Path.). På kvällen plättkalas.
Tisdagen 15.5. fortsatte resan till Pärnu,
Konse camping. Vi stannade förstås igen i
Ainazi för att fylla på våra lagrar. Samma
gjorde vi även i Pärnu Rimi före vi skiftade
oss till Konse. I Pärnu kunde man bekanta sig med staden på egen hand, om man
ännu hade krafter kvar. På kvällen gick vi
igenom resan och gav feedback.
Onsdagen 16.5 startade vi från Pärnu
i god tid till Tallinn. Vi promenerade i
Kadriorgs nya Japanska trädgård före vi
flyttade oss till hamnen och vänta på fartygets avgång. På fartyget åt vi en ordentlig middag,
Enligt vårt tycke var resan lyckad, som
”delaktigt skyldiga” var säkert de trevliga
medresenärerna och intressanta mål samt
ypperligt väder.
Text Göran & Malle
Foto Stig Lundell
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net
HALLITUS 2018
Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen 
17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi	
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3,
04440 Järvenpää
jari.nurmi1@gmail.com

104590

Sihteeri
Jäsenrekisterinhoitaja
Riitta Lempiäinen
36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com
Rahastonhoitaja
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
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T

oiminta kummallakin alueella,
sekä VihtiParkissa että Sääksissä,
on jatkunut todella ennätyksellisen vilkkaana. Yhtenä osatekijänä näkisin
olevan kevään ja kesän harrastustamme
suosineet erinomaiset sääolosuhteet. Toisena seikkana uskoisin olevan alueilla tehty
pitkäjänteinen ja suunnitelmalliset alueiden
kehittämistoimenpiteet.
Toukokuussa astui voimaan EU:n tietoturva-asetus. Yhdistyksen hallitus on
hyväksynyt asiaan liittyvät tarvittavat rekisteriselosteet. Hallitus nimesi yhdistyksen
tietoturvavastaavaksi Arja Sirénin. Voimassa olevat selosteet löydät yhdistyksen
kotisivuilta www.sfchyvinkaa.net. Mikäli
mieleesi kysymyksiä asian tiimoilta, ota
ensisijaisesti yhteyttä Sirénin Arjaan.
VihtiPark vietti kesäkuun ensimmäisenä
viikonvaihteena 10-vuotisjuhlia. Liiton puheenjohtaja Olli Rusi kunnioitti läsnäolollaan juhlaviikonloppua. Juhlatilaisuudessa jaettiin liiton myöntämät tunnustukset
pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen
hyväksi.
Kultaisen yhdistysmerkin saivat Timo
Kärkkäinen ja Kalle Paananen. Hopeinen
yhdistysmerkki Jari Nurmi ja Mäkelä Kauko. Pronssinen yhdistysmerkki Markku
Kallonen, Janne Liimatainen ja Atte Tuomisto. Lisäksi liiton ansiolevykkeen saivat
Iiris Kärkkäinen ja Pirjo Oikarinen. Vielä
uudemman kerran parhaat onnittelut kaikille huomionosoituksien saajille.
Liiton toimesta tehty clubcampings.fi

Raimo Kosonen
-sivusto on avoimena. Sivuilla on esittely kaikista vankkurihymiön omaavista
alueista. Vaikkakin sivusto on suunnattu
ensisijaisesti ulkomaisille matkailijoille, käy
tutustumassa, mitä siellä on tällä hetkellä
mm. VihtiParkista.
Yhdistyksen syyskokous lähestyy. Katso
kutsua näillä Nuuskujen sivuilla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Päätetään ensi vuoden toimintaa
ohjaavista toimintasuunnitelmista ja talousarviosta. Merkitse ajankohta kalenteriisi,
osallistu ja vaikuta yhdistyksen toimintaan.
Tervetuloa kokoukseen!
Meitä karavaanareita Suomessa on kymmeniä tuhansia. Jokaisella meistä on oma
tapamme toimia ja kokea tämä harrastus.
Juuri tämä erilaisuus tuo meille sen suuren
voimavaran. Yhteistä meille kaikille kuitenkin on olla se karavaanari.
Terveisin Rami

Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Pidetään keskiviikkona
14.11.2018 klo19.00

Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
säännöissä maaritellyt asiat
Ota jäsenkortti mukaan!
Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30
HALLITUS 16.8.2018 TERVETULOA

sääksitoimikunta
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

Kesän kuumuudessa Sääksjärvi
tuotti monenlaista iloa ja virkistystä

Uudistetusta laiturista ilo irti.

Sääksin syksyn tärkeät päivämäärät
29.9. kello 9

Tervetuloa
uudet jäsenet

3.11. kello 12

alkaen Syystalkoot. Kyllästetyn jätepuun
siivous alueelta talkoiden yhteydessä.
Isäntävuoroarpajaiset ja illalla Puurojuhla.

Tapahtumatiedot ilmoitustaululla ja
nettisivulla www.sfchyvinkaa.net
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Vihtiparkin 10v juhlavuosi ja intiaanikesä 2018
■■Huikea intiaanikesä alkoi
VihtiParkissa 10v-juhlilla. Syntymäpäiviä oli viettämässä lähes täysi alue karavaanareita.
Kunniavieraaksi alueelle saapui
SFC-liiton puheenjohtaja Rusi
Olli. Sää suosi juhlia, mitkä saatiin suunnitelmien mukaan järjestettyä ulkona, alueen tanssikatoksella. Ohjelmaa oli lapsille
ja aikuisille. Juhlassa kohotimme maljan VihtiParkille yhdessä yhdistyksen ja liiton puheenjohtajan kanssa. Juhlassa palkittiin myös yhdistykselle ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä
tehdyt jäsenet.
Rantatreffit oli taas kesän suuri huipennus, tälläkin kertaa
alue oli ääriä myöten täysi. Keväällä tehdyt lisäpaikat, jouduttiin ottamaan käyttöön. Asuttuja matkailuajoneuvokuntia oli
alueella huikeat 135. Sää oli

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

rantalentiksien aikana osittain
pilvinen, mutta helteinen. Pelit
aloitettiin hauskalla alkujumpalla, mihin kaikki saivat ottaa
osaa. Rantalentiskisassa otteli

Terveiset VihtiParkista valmiina lähetettäväksi.

86748

82119

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

Maljan kohotus SFC VihtiPark 10V.

Rantalentiksen sankarit lavalla.
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SFC VihtiPark
toimikunta

voitosta 8 joukkuetta. Kultaa voitti jo
toistamiseen LÄNNEN LOISTE, hopeaa VIHTIPARKIN KEISARIT ja
pronssia PEPSODENT. Rannalla oli
lapsille ohjelmaa ja
lasten pitämä herkkukioski teki myyntivoiton. Kumpanakin iltana tanssittiin yläkatoksella,
missä grillikioskista sai ostaa herkullisia hampurilaisia.
Kesän säät ovat
suosineet
kara-

VIHTIPARK
TAPAHTUMAT
Syystalkoot 13.10
Halloween 3.11
Pikkujoulu 24.11
Uusivuosi 31.12
Seuraa tarkempia tietoja alueen
ilmoitustaululla, nettisivuilla
www.sfchyvinkaa.net ja
www.facebook.com/vihtipark
vaanareita. VihtiPark on kesän aikana ollut suosittu SFCalue, mikä on ollut heinäkuussa melkeinpä päivittäin täysi.
Lapsiperheet ovat viihtyneet.
Järvi on pysynyt puhtaana eikä
sinilevää ole havaittu. Parhaimmillaan vesi on ollut lämmin
28 astetta.
Alue on saanut kiitosta siisteydestään ja isäntätoiminnasta,
mikä on näkynyt ja kuulunut
sosiaalisessa mediassakin. ISO
KIITOS tästä kuuluu ahkerille
alueen isännille, jotka jaksoivat
ahertaa helteestä huolimatta.
Tapahtumista lisää kuvien
muodossa www.sfchyvinkaa.
net sekä www.facebook.com/
VihtiPark

Rantatreffien “Cheerleaderit”.

Päärakennuksen
takana uusi alue
käytössä.

Retki PuuhaParkkiin la 11.8.2018
■■Jälleen vietettiin perinteinen SF-Caravan Hyvinkään seutu Ry:n kausipaikkalaisten lasten retki. Tällä kertaa kohteeksi
valikoitui Vihdissä sijaitseva Puuha Park
ja osallistujia oli VihtiParkista ja Sääksistä yhteensä huikeat 44 lasta.
Kauniissa aurinkoisessa säässä saatiin

nauttia Puuha Parkin tarjoamista huveista.
Vietimmekin mukavan ja riemukkaan lauantai päivän touhuten erilaisten urheilulajien ja trampoliinien kanssa. Opimme mm
jousiammuntaa, nyrkkeilyä isoilla hanskoilla ja sumopainia jätti puvuissa. Tyttöjen suosiossa oli keppihevosrata ja pojat

innostuivat kiipeily seinistä. Oman jännityksen ja kokemuksen toi myös yhteinen
bussikuljetus edestakaisin alueiltamme.
KIITOS, SF-Caravan Hyvinkään seutu
RY ikimuistoisesta päivästä ja retkestä!!!
VihtiParkista ja Sääksistä mukana yhteensä huikeat 44 lasta

VihtiParkista ja Sääksistä mukana yhteensä huikeat 44 lasta.
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HALLITUS 2018
Hummelpärantie
161, 06200 Porvoo
p.040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Hei ystävät !

Puheenjohtaja,
henkilövastaava, tiedotusvastaava
Jorma Teittinen
040 547 8501
Varapuheenjohtaja, SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen
041 432 4037
Sihteeri, jäsenkirjuri
nuorisovastaava
Leena Maho
044 257 4608
Rahastonhoitaja
Kari Salojärvi
040 736 5761
Kioskivastaava, toimintatoimikunta
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Aluevastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Turvavastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
040 554 9305

M

ennyt kesä ei jättänyt ketään
kylmäksi, ihan kirjaimellisesti.
Lomailijat ovat joutuneet viettämään lomaansa poikeuksellisen helteisessä
säässä. Kaikki tietysti toivovat lämmintä
ja aurinkoista säätä lomansa ajaksi, mutta
nyt vallinneet säät ovat olleet jo siellä äärirajoilla.
Ennen kesäkauden alkua yhdistyksemme
kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen Porvoon Edupolin auditoriossa. Kaikki
sujui mukavissa merkeissä ja jälleen saatiin hyviä päätöksiä aikaiseksi. Yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pentti
Oksanen. Pena on mukava ja aikaansaava
kaveri ja yhdistys saa hänestä hyvän johtajan.
Me karavaanarit olemme kukin viettäneet kesää maata tai maailmaa kiertäen tai
nauttineet mukavasta kausipaikasta. Meille
kaikille kesä on varmaan jättänyt lämpöisiä
muistoja, joita voimme sitten ystävien ja
tuttujen kanssa muistella iltojen pidetessä
ja säiden viilentyessä.
Tätä kirjoittaessani, lähestyvät yhdistyksemme perinteiset Porsasjuhlat. Se on

I

Syystalkoot
Isänpäivä
Valoteospäivä

la 27.10.
la 11.11.
la 24.11.

Tulossa vuodenvaihteen risteily
tammikuussa 2019. Aika vielä avoin.
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melkeimpä vuoden kohokohta. Possujuhlille kokoontuu omien jäsenten lisäksi suuri joukko vierailevia tähtiä ympäri maata.
Sään salliessa laitamme pitkät pöydät pystyyn ja pidämme hauskaa yhdessä. Tässä
juhlassa ratkeaa myös yhdistyksen mölkkymestaruus.
Syksyn tapahtumista, muistakaa syystalkoot, valojuhlat ja isänpäivät. Näihin rientoihin odotamme innokasta osallistumista.
Uudenvuoden juhlat päättävät karavaanivuoden 2018. Heti vuoden alussa lähdemme
taas yhdistyksen vuodenvaihteen risteilylle.
Ottakaa osaa ja pidetään hauskaa.
Omasta puolestani toivottelen kaikille
yhdistyksen karavaanareille mitä parhainta
loppukesää ja raikasta ja aktiivista syksyä !

Hej vänner!
sommar har precis alla fått njuta av värmen. Semesterfirarna har kunnat fira
sina semestrar i ovanlig värmebölja.
Förstås hade alla hoppats på varmt och
soligt väder för semestern, och nu har
temperaturerna verkligen varit skyhöga.
Före sommarperioden samlades vår förening till stadgeenligt årsmöte på Metropolia
i Borgå. Mötet förlöpte väl och som vanligt
gjordes goda beslut. Pentti Oksanen valdes
till föreningens nya ordförande. Pena är
trevlig och effektiv och i honom får föreningen en bra ledare.
Vi caravanare har var och en tillbringat
sommaren med att resa runt i hemlandet
eller ute i världen eller genom att njuta av

TAPAHTUMAT 2018

Jorma Teittinen

den egna trevliga säsongplatsen. Vi har
säkert alla fått fina sommarminnen, som
vi kan minnas med vänner och bekanta
då kvällarna blir längre och vädret svalare.
Då jag skriver detta är det snart föreningens traditionella Grisfest. Det kan man väl
kalla årets höjdpunkt. Där samlas förutom
våra egna medlemmar en stor mängd gäster
från hela landet. Om vädret tillåter samlas
vi till långa bord och festar tillsammans.
Där avgörs också föreningens mölkkymästerskap.
På hösten skall ni komma ihåg hösttalko,
ljusfesten och Farsdag. Till dessa hoppas vi
på ivrigt deltagande. Caravanaråret 2018
slutar med nyårsfest. Genast i början av
2019 har vi föreningens nyårskryssning.
Kom med och ha roligt.
För min del önskar jag alla våra caravanare en riktigt fin sensommar och frisk
och aktiv höst!

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

Skepparsin alueen talvikausipaikat
haettavissa syyskuun aikana.
Hakemuksia saatavana kioskilta.
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Alvar Alataloon
puh. 0400 941 663
Talvikausipaikka
325€ +sähkö
Kesäkausipaikka
350€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet:
Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk
85€ + sähkö
Vuorokausi
15€ + 2€ sähkö minimi
Ajalla 1.10.2018-30.4.2019 alennettu
leirintämaksu. 12€/vrk sis. valosähkön.

Laiturilla odotetaan kokon syttymistä.

Lähde mukaan
Caravan messuille
Lahteen 22.9. Lähtö klo 9
Skepparsista, 9.30 kaupungista
Rauhankadun turistipysäkiltä.

Matkan hinta 10€ henkilö, matka+lippu 20€
yhdistyksemme jäsenille. Ilmoittautumiset kioskille.

Sähkö kausipaikkalaisille
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla 10 vrk seisontakortti 50€
10 vrk majoituskortti
95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille
SÄHKÖ
Mittarisähkö
ilman mittaria k/t
Muut palvelut
Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

0,30snt/kwh
5/8€/vrk
10€
2€
2€
22€

17

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

Juhannuskokko 2018.

Juhannussalon pystytys.
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2019 ON JO MEILLÄ!
Vuonna 1993 perustettu K&K Kivinen Oy on täyden palvelun matkailuajoneuvoliike.
Vuoden
matkailuajoneuvokauppias esittelee upeat
2019-uutuudet Lahden Caravanmessuilla 20.-23.9. ja Tuusulassa
kotinäyttelyssä 28.-30.9.

Kotinäyttelyssä

TERVETULOA!

paistaa
hampurilaisia!

Hyödynnä
halpa
korkotarjous!

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

WWW.KKKIVINEN.FI

Neliökuja 5, Tuusula

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Autot & vaunut
Dethleffs Ducato 2.8 D TD -00

Juuri katsastettu 6-hengen hyvin
varusteilla oleva matkailuauto. Rek. 8:lle
Aj. 198 000 km
Pituus: 6,55 m, leveys: 2,23 m
Kokonaismassa: 3 400 kg
Vuodepaikkoja: 6
Henkilömäärä: 6

12 900€

T@B 320 RS
R@K TUNING UNIQUE

-03

HÄIKÄISEVÄ KATSASTUSVAPAA T @ B
Paino vain 480 kg. FERRARI punainen
joten sopinee kaikkiin pihoihin.
Pituus: 3,12 m, leveys: 2,05 m
Kokonaismassa: 750 kg
Vuodepaikkoja: 3

9 959 €

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

l
l

l

l

Matkailuvaunujen vuokraus
Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

-etuteltat ja –katokset
2, 3, 5, 6, 10 ja 11 kg:n
kaasupullot, sekä alumiiniettä komposiittipullot, jne.
Sammuttimet ja niiden
tarkastukset

Olet sydämellisesti
tervetullut
Kipparimaailmaan!

SFC jäsenetuliike

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi
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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

Puheenjohtajan palsta

Y

hdistys järjesti 1.-3.6. oman yhdistyksen jäsenille ilmaiset treffit
Vuotinaisissa.
Treffeistä muodostui oikein hyvähenkinen. Päästiin keskustelemaan jäsenten
kanssa, joka oli hyvin antoisaa. Ainut
huono puoli oli, osallistujia ei ollut kovin
paljon.
Syystreffit pidetään 31.8.-2.9. Pääkslahden leirintäalueella Vihdissä.
Kuutoset+ lehti ilmestyy vasta syyskuussa, kun luette tätä lehteä, treffit on jo
pidetty.
Tänä kesänä olemme saaneet nauttia oikeasta kesäsäästä. On mieluisaa matkustaa
lämpimässä ja kuivassa kesäsäässä. Kotimaa
tarjoaa paljon nähtävää ja elämyksiä.
Haluaisin tässä korostaaa leirintäalueen
merkitystä yhdistyksen omalla alueella. Leirintäalueen taloudellinen merkitys seudulle
on suuri. Matkailijat tuovat rahaa monille tahoille paikkakunnalla. Siitä hyötyvät
kauppiaat, turistikohteet, torielämä ja monet muut alueen palvelujen tuottajat. Leirintämatkailun rahankäyttöä on tutkittu ja
todettiin, että matkailusta kiinnostuneiden
paikkakuntien tulisi panostaa leirintämat-

Leo Kylmä
kailuun.
Tämä kevät on tuonut ikäviä uutisia.
Matti Turunen, yhdistyksen tekninen neuvonantaja ja muutenkin kaikessa antanut
apua yhdistykselle menehtyi sairauden
murtamana toukokuussa.
Kesäkuun alussa yhdistyksen toiminnantarkastaja Veikko Tarkkio menehtyi
sairauden murtamana. Hän oli myös mukana liittokokouksissa kanssani. Näin elämä
meitä heittelee.
Antoisaa ja raikasta syksyä kaikille!
Toivottaa Leo 94210

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

Pysähtyneet vankkurit

Pysähtyneet vankkurit

Matti Juhani
Turunen

Veikko Vihtori
Tarkkio

s. 24.1.1964
k. 27.5.2018

s. 13.10.1941
k. 7.6.2018

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Karkkila ry

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Karkkila ry

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

SFC 35046

Tervetuloa
uudet jäsenet
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SFC 118184-0

Yhdistyksen omat treffit
Vuotinaisissa 1.-3.6.2018
■■Yhdistys järjesti jäsenilleen ilmaiset treffit Vuotinaisissa kesäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna.
Osanotto ei ollut kovin runsas, mutta tunnelma treffeillä iloinen ja leppoisa.
Lauantai-aamuna tehtiin porukalla kä-

velylenkki.
Meillä ei ollut erikseen järjestettyä ohjelmaa; pelattiin, grillattiin, pitkän pöydän äärellä syötiin ja seurusteltiin, tietenkin saunottiin ja lauantaina tanssittiin.
Lokkiperhe asusti talon katolla, sitä seu-

rattiin mielenkiinnolla, pysyvätkö poikaset harjalla. Kyllä pysyivät ;-)
Hyvin onnistunut viikonloppu, kiitos
kaikille osallistujille.
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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

Tervehdys kaikille
Kangaslammelta

K

esä oli hyvin lämmin ja antoisa.
Ensimmäinen kesä yleisenä alueena on takana.
Vieraita on käynyt tasaiseen tahtiin ja palautetta on tullut paljon. Palaute on ollut
hyvää ja rakentavaa.
Tämä kesä osoitti, että alueemme laajennushanke on tuiki tarpeellinen. Kausipaikkalaisten määrä on kasvanut pikkuhiljaa ja
näin myös vieraille pitää olla tilaa.
Iso kiitos on helppo antaa kausipaikkalaisille, kun ovat jaksaneet talkoovoimin
pyörittää koko rumbaa.
Meille tuli keväällä uudet kassajärjestelmät, kortinlukijat ym. niissä on ollut opeteltavaa kaikille yllin kyllin. Innokkaimmat
rakentajat teki käden kääntäessä meille uu-

Perttu Tiikkainen
den toimiston.
Rantasaunakin sai uudet lauteet ja kaiteet.
Touhua on riittänyt enemmän ja vähemmän. On pidetty puutalkoita ja polttopuita
onkin nyt paljon. On siis turvattu, että koko talven voi rauhassa saunoa ja grillailla.
Tervetuloa Kangaslammelle.
Yhteistyöterveisin
Perttu Tiikkainen

Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään 27.10.2018 klo 15.00.

Paikka Kangaslammen rantasauna,
os. Alhaistentie 77, Nastola.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä
mainitut asiat, valitaan erovuorossa olevien
henkilöiden tilalle uudet, jos vanhat eivät jatka.
Sekä muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle
14 vrk aikaisemmin.
Tuntia ennen kahvitarjoilu ja
jäsenkorttien tarkistaminen.

SF-CARAVAN KERAVA RY:N VUOTUINEN

PIKKUJOULU
pidetään 1.12.2018 klo 16.00 alkaen

Paikka Kangaslammen rantasauna, os. Alhaistentie 77. Nastola.
Yhdistys tarjoaa kinkut, muuten ns. nyyttikestiperiaatteella.
Ilmoittautumiset Perttu Tiikkaiselle, puh. 040 1483757. Juhlaan mukaan omat juomat.
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sihteerin palsta
■■Kesä alkaa olla jo pikkuhiljaa loppumassa ja pääsemme nauttimaan toivottavasti kauniista syksystä. Kesä on tuonut mukanaan muutosta monella tavalla. On mm. aloitettu alueen laajennustöitä, opeteltu sfc-alueena toimimista ja
pienimuotoista myyntikojuakin pidetty. Uutta on myös ollut isäntävuorot ja
niistä saatu kokemus, mikä asettaa kysymyksen uudelle hallitukselle, löytyykö
tekijöitä omasta väestä vai palkataanko
ulkopuolinen henkilö hoitamaan virkaa.
Kaikilla ei myöskään ole selvää käsitystä, ollaanko jatkossa sfc- vai omatoimialue. Seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kävijämäärä kasvoi 185 %,
kiva katsoa mikä on kasvuprosentti, kun
saamme koko vuoden lukemat.

Kesän aikana pidetyt tapahtumat ovat
olleet uudenlaiset sillä mukana on ollut
aivan uusia vieraita jotka ovat löytäneet
meidät caravan-oppaasta. Meidän vieraista on nyt löytynyt Ruotsin, Japanin
ja Italian kansalaisia josta voimme olla
ylpeitä ja heiltä saamien palaute. Palaute asiakkailta on ollut pääsääntöisesti positiivista, ja pieniin negatiivisiin
palautteisiin ollaan pyritty reagoimaan
heti. Kehuja on tullut alueen rauhallisuudesta, rantasaunasta ja ympäröivästä
luonnosta, vaikka se on vielä oksien ja
risukasojen täyttämä viime syksyn puiden kaadon takia.
Uutuutena meillä on erikseen vuokrattuna iso kärrysauna. Talvikautena se
on kaikkien kävijöiden käytössä, jolloin

rantasauna ei ole käytössä. Kesäkautena sauna toimii vuokrasaunana. Rantasauna on saanut uudet lauteet jotka
takaavat turvalliset saunomiset ja lauteille menon että poispääsyn.
Kun olemme ilmoittaneet Lahden
Kaupungille olevamme SFC- alue, niin
meidät on nyt tarkastettu ympäristön,
vesistön ja elintarvike myynnin osalta
ja tämä turvaa vierailijoita että omia vakituisia kävijöitämme. Alueella on kesän aikana ollut käytössä myös kassakonejärjestelmä ja pankkikorttimaksujen osalta, katsotaan miten se saadaan
toimimaan kesäkauden ulkopuolella.
Toivotan hyvää syksyä kaikille!
Harri Stenberg
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010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

Hovimäki camping

AVOINN

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

Paas po

iketen!

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

OTAMME
MYYNTIIN!

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

KO
MA TIUUTIUNUEN
S!

PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

Hämeentie 39, 30100 Forssa | www.forssanvankkuri.f i
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Tervetuloa
viihtymään!
Mukavia ja viihtyisiä vuosi- ja kausipaikkoja saatavissa! Kysy!

Hovimäki

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

Liikenteessä tarvitaan uudistusta
■■Liikenne ja tavat liikkua mullistuvat
lähivuosina tavalla, jota voidaan verrata samanlaiseen muutokseen kuin autojen tehdastuotannon alkaessa. Robottiautot eivät ole enää scifiä, vaan ovat jo
kohta liikenteessä. Monet eri liikenteen
alat, kuten taksi-, linja-auto- ja junaliikenne, ovat avautuneet tai avautumassa kilpailulle. Erilaiset liikennepalvelut
henkilökuljetuksessa ovat jo siirtyneet
älyverkkoon ja tulevat tekemään läpimurtoaan. Digitalisaatio lisääntyy nopeaa tahtia. Isoja muutoksia on tapahtumassa ja tulee siis tapahtumaan.
Mielestäni edessämme on vain kaksi
vaihtoehtoa. Joko huutaa menneisyyden perään tai ryhtyä mahdollistamaan
muutosta. Viime viikkoina on käyty
keskustelua liikenteestä ja sen tulevaisuudesta neljän eri teeman ympärillä;
liikenneverkon korjausvelan laittamisesta kuntoon, pitkäjänteisemmästä liikennesuunnittelusta, liikenteen ilmastotavoitteiden sekä liikenteen palvelui-

den edistämisestä. Nämä kaikki ovat
erinomaisia ja tärkeitä asioita, joihin
on löydettävä nyt uusia ratkaisuja. Liikenneministeri Bernerin tekemä liikenneverkkoselvitys oli iso keskustelunavaus, joka toivottavasti saa aikaan
yleistä pohdintaa liikenteen uudistustarpeista ja keinoista.
Selvitys kannattaa lukea läpi. Se on
perusteltu kirjoitus, jossa esitetään yksi
selkeä vaihtoehto liikenteen uudistamiselle. Varmastikaan ainoa vaihtoehto se
ei ole, mutta selvitys joka tapauksessa.
Nostaisin esityksestä kaksi keskeistä
haastetta; liikenneverkkojen yhtiöittämisen yhteydessä esitetty 20 %:n tehostamishyöty on hyvin kunnianhimoinen,
eikä aikaperustainen käyttömaksu juuri
eroaisi ajoneuvoverosta. Lisäksi autoveron poistoehdotuksen aiheuttama spekulaatio pysäytti autokaupan. Selvitys
on nyt haudattu, eikä autoverotukseen
valmistella muutoksia. Tämä oli erityisesti autokaupan kannalta välttämätön-

tä. Esityksen pysäyttäminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa liikenteen uudistamisen tavoitteiden hautaamista.
Seuraavat askeleet liikenteen uudistamisessa nähdään toivottavasti jo lähiaikoina. Pöydälle tulee saada riittävä
määrä vaihtoehtoja, joista voidaan valita parhaat asiat liikenteen edistämisen
kannalta. Totuus on kuitenkin se, että
uudistuksia on tehtävä. Suomessa tällä hetkellä yli 90 % henkilöliikenteestä ja lähes saman verran tavaraliikenteestä liikkuu kumipyörillä. Laiva- raide ja ilmaliikenne yhteensä ei ole edes
10 % kokonaissuoritteesta. Siis yhteiskunta pyörii kumipyörien varassa. Tärkeintä on siis kääntää katse eteenpäin
ja mennä kunnianhimoisesti kohti parempaa ja kestävämpää liikennettä ja
antaa pyörien pyöriä.
Jiri Kattelus

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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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 SYYSKOKOUS
pidetään osoitteessa:
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
alkaen klo 18.00 seuraavasti:
seuraavat hallituksen kokoukset
26.09.2018 24.10.2018 28.11.2018
Yhdistyksen syyskokous
28.11.2018 klo 19.00

Tervetuloa
yhdistykseemme
liittyneet
uudet jäsenet
28

Puheenjohtajan palsta

Yhdistys 40-vuotta

T

ätä kirjoittaessa kesä on kääntymässä
kohti syksyä. Jäsenemme ovat varmaankin tehneet useita mukavia retkiä vaunuillaan ja autoillaan. Lämmin kesä
antoikin siihen otolliset mahdollisuudet.
Osallistuimme yhdistyksemme sihteerin
kanssa liittokokoukseen toukokuun puolivälissä. Liittokokouksessa Seinäjoella
korjattiin aiempi epäoikeudenmukainen
päätös liiton jäsenmaksuosuuden moninkertaisesta perinnästä.
Mielestäni myös Teosto-maksujen perintäjärjestelmä yhdistyksiltä tulisi valmistella
uudelleen. Ei ole oikein, että yhdistykset,
joilla ei ole Teosto-maksujen alaista toimintaa joutuvat maksamaan nykyisen
käytännön mukaan useitakin satoja euroja
vuodessa liiton kautta.
Yhdistyksen perustamisesta tulee vuoden
lopulla täyteen 40-vuotta, jota juhlistamme
lauantaina 24.11.2018. Juhlimme merkkipäivää pikkujoulutunnelmissa Järvenpäässä
HERMANNI FOX CENTTERISSÄ , Wärtsilänkatu 61. Juhlat aloitetaan klo 16.00
onnittelujen vastaanotolla ja varsinainen
juhla alkaa klo 17.00.
Ruokailun lomassa myös muuta ohjelmaa. Katso ilmoitus tämän lehden sivuil-

Juhani Virtanen
tamme. Muista ilmoittautua.
Sydänlammen virkistysaluettamme pyrimme talven aikana saneeraamaan joiltakin osilta.
Olemme pyytäneet tarjoukset päärakennuksen lvi-laitteiden uusimisesta kokonaan,
tai osittain, sekä lammen kunnostuksesta.
Lampi ruopataan, laitetaan pohjalle
kangas sekä soraa. Lisäksi laiturin oikealle puolelle rajataan hienohiekkainen lasten
uimaranta.
Oletko harkinnut kausipaikan hankintaa?
Tee se nyt Sydänlammelta. Ota yhteyttä,
niin saat lisätietoja vapaista paikoista.
Tapaamisiin syksyn tapahtumissa, viimeistään vuosijuhlassa.

SYKSYN TOIMINTAA 2018
14. 09. - 16. 09. Kyykkätreffit
19. 10. - 21.10. Kesäkauden päättäjäiset
24. 11. klo 16 Jouluateria, YHDISTYKSEN
40-vuotisjuhla
28. 11. klo 19 Yhdistyksen syyskokous

Sydänlampi SOMERO
Sydänlampi SOMERO
Hermanni Fox Center,
Wärtsilänkatu 61, Järvenpää
Tupalantie 7 B 33 04400 Järvenpää

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry.

YHDISTYS 40-VUOTTA
ja PIKKUJOULUJUHLAT

Hermanni Fox Center, Wärtsilänkatu 61, Järvenpää
Lauantaina 24.11.2018 klo 17.00
Jouluateria, jälkkäriksi Raijan kinuskikakkua ym. ohjelmaa
Onnittelujen vastaanotto klo 16.00
ilmoittautumiset viim. 4.11.2018 mennessä (ruokailun varaamiseksi)
Pena puh. 050 385 5115, Anne puh.0400 462 949
tai Jussi puh. 040 198 9508

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry

Neljäkymmentä vuotta
■■Keski-Uusimaa on aina ollut matkailuvaunuilun vahvaa aluetta, onhan esimerkiksi matkailuajoneuvoja valmistettu toimialueellamme useammankin yrityksen toimesta.
Alueemme karavaanarit kuuluivat kuitenkin ensin alkuun laajempiin yhdistyksiin, niin kuin alussa oli linjana kautta Suomen. Meidän alueeltamme kuuluttiin ensin Helsingin yhdistykseen ja myöhemmin perustettuun Vantaan yhdistykseen. Kunnes meitä alkoi jo löytyä riittävä
joukko, että voitiin ajatella omaa yhdistystä, jota Etelä-Suomen kasvava vaunumäärä alkoi jo edellyttää. Nuo naapurien
suuret yhdistykset eivät voineet riittävästi palvella Keski-Uudenmaan tarpeita ja
paikallisia pyrkimyksiä.
Ajatus oman SF-Caravan ry:n kuuluvan kerhon perustamisesta Keski-Uudellemaalle syntyi paikallisten vaunuharrastajien Pentti Virtasen ja Reijo Virtasen
mielessä vuonna 1978. Lähimmät kerhot
olivat silloin Vantaalla ja Helsingissä, joihin hekin siihen aikaan kuuluivat.
Järvenpäässä toimivat matkailuvaunujen
valmistaja Matkaaja ja heidän jälleenmyyjänsä Auto-Perhelä olivat aloittaneet pari
vuotta aiemmin vuotuisen tapahtuman
”Porsastelut” Järvenpään leirintäalueella.
Tapahtumassa esiteltiin Matkaajan seuraavan vuoden mallisto.
Vuoden 1978 ”Porsasteluissa” Pentti Virtanen keräsi kokoon toimikunnan,
joka ryhtyi valmistelemaan oman yhdistyksen perustavaa kokousta. Pitkään ei
asiassa haikailtu, perustava kokous kutsuttiin kokoon 31.10.1978 Järvenpään retkeilymajalle. Paikalle saapui nelisenkymmentä asianharrastajaa Järvenpäästä ja lähialueelta.

Yhteiskuva yhdistyksen ensimmäisiltä treffeiltä. Tapaaminen oli melko pian perustamisen jälkeen,
Itsenäisyyspäivänä 1988 Peikkometsässä Järvenpäässä. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja
eturivissä vasemmalla.

Virtasen Pena avasi kokouksen ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin silloinen
Matkailuvaunuliiton varapuheenjohtaja
Reijo Numminen Helsingistä ja sihteeriksi Hannu Hamäläinen Järvenpäästä.
Näin käynnistyi yhdistyksemme toiminta nejäkymmentä vuotta sitten. Toiminta
on ollut välillä erittäinkin aktiivista, välillä
hiljaisempaa, mutta eteenpäin on menty.
Nykyään toimintamme on lähinnä keskit-

Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 28.11.2018 klo 19.00KOKOUSTILASSA
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää
Kokouksessa käsitellään:
– sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat
– jäsenten esittämät asiat
Jäsenkorttien tarkistus aloitetaan klo 18.30
Kahvitarjoilu ennen kokousta

tynyt yhdistyksen oman virkistysalueen kehittämiseen. Alue hankittiin yhdistyksen
omistukseen 6.4.2011 solmitulla kaupalla Someron Pitkäjärveltä. Pari vuotta sitten alue avattiin kaikille karavaanareille.
Jossain vaiheessa saadaan varmasti kirjattua tekstiä koko yhdistyksen toiminta
ajalta. Jäädään odottelemaan.

"PETANKKI"mestaruudet
ratkottu 2018
TREFFIEN TULOKSIA
Yhdistuksen avoimet
"petankki" mestaruudet
ratkottiin 26.05.2018
Sydänlammella hienojen olosuhteiden vallitessa.
Tulokset:
Lapset
1) Kalle Kervinen, 2)
Janne Kervinen

Naiset
1) Jaana Elo, 2) Elina
Eiriö, 3) Ritva Virtanen
Miehet
1) Topi Eiriö, 2) Esko
Haanpää, 3) Pentti Virtanen
Parit
1) Maija ja Risto Heinonen, 2) Jaana ja Jarmo Elo, 3) Armi ja Kari
Köngäs
Tietokisa luontopolulla
1) Elina ja Topi Eiriö, 2) Martta ja Pekka Leinimaa, 3) Riitta
Lindfors.
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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 SFCaravan 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. ajettuasi aivan yhden pihapiirin läpi, kohteesi on tien
oikealla puolella.

Katso Sydänlammen hinnasto
yhdistyksen nettisivuilta
www.sfckeskiuusimaa.fi

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

4198-0

10802-0

Marjatta Lindström
12045-1
050 321 9662
marjatta.lindstrom@elisanet.fi
Pekka Leinimaa
050 337 4744
pekka.leinimaa@elisanet.fi
Hannu Mikkonen
044 201 4008
hanski1300@gmail.com
Hallituksen edustaja
(läsnäolo- ja puheoikeus)
Juhani Virtanen	
040 198 9508
juhani@virtanen.biz
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12045-0

148969-0

Juhannusta vietettiin Sydänlammella leppoisissa tunnelmissa Esko Haanpään järjestämän
monipuolisen ohjelman merkeissä. Kuvamme aattoillan ohjelmallisista iltamista joissa mm.
Eskon järjestämän musiikki aiheisen tietovisan voitti Marjatta Lindström. Aaton aattona väkeä
vieraili Hyrsynkulman kyläyhdistyksen perinteisssä juhlissa, jotka järjestetään koko perheelle.
Tanssit tahditti Anneli Mattila.

KYYKKÄTREFFIT

Sydänlammella
14.09.2018- 16.09.2018
127132-0

Ohjelmassa: mm. kyykkä-kisat
bingo ym. ohjelmaa
TERVETULOA!

KESÄKAUDEN
PÄÄTTÄJÄISET

19.10.2018- 21.10.2018
SYDÄNLAMMELLA
Ohjelmassa: biljarditurnaus,
arpajaiset, ym. yhteistä
ohjelmaa ! TERVETULOA!

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
K U L U N VA LV O N TA • S P R I N K L E R • VA R T I O I N T I

ESMY:n TREFFILISTAA
14.- 16.09.
		
28.-30.09.
		
		
28.-30.09.
		
05.-07.10.
		
19.- 21.10.
		
26.-28.10.
		
02.-04.11.
		

Kyykkätreffit
Sydänlampi Somero
Syystreffit
Vuohensaari, Salo
SFC Hankoniemi
Raputreffit
Vantaan Talli, SFC Vantaa
Running Dinner tapahtuma
Vantaan Talli, SFC Vantaa
Kesäkauden päättäjäiset
Sydänlampi Somero
Valojuhla
Vantaan Talli, SFC Vantaa
Halloween treffit
Vantaan Talli, SFC Vantaa

Tapahtumia
15.9.
1.12.
31.12.

Syyspetanquekisat
Vantaan Talli, SFC Vantaa
Joulujuhla
Vantaan Talli, SFC Vantaa
Uusi vuosi
Vantaan Talli, SFC Vantaa

MATKAILUAUTON JA -VAUNUN
HALLISÄILYTYS HANGOSSA
Tarjoamme karavaanareille kausisäilytyspaikkoja hallissamme.
• Lämmin hallimme on puhdas ja turvallinen.
• Tarjoamme pesupalvelua, vahausta, akkujen latausta
ym. huolenpitoa tarpeen mukaan.
• Matkailuvaunusi pysyy puhtaana ja kuivana,
eikä jäätyminen tai sammal aiheuta ongelmia.
• Myös maalipinta ja teippaukset pysyvät kirkkaina.
• Voit hakea vaunun tai auton käyttöösi kesken säilytyskauden,
esimerkiksi talviloman ajaksi.

Kysy erikoishintojamme kaudelle 2018–2019!

BOAT YARD

Andy Nyström, 0500 851 585,
andy.nystrom@hby.fi
Georg Berger, 0400 445 555,
georg.berger@hby.fi
Oy Hanko Boat Yard Ab
info@hby.fi, 010 5833 760, www.hby.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
Olavi Savolainen 
90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com
Markku Riihimäki
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi

52289

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

39016

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

43634

39016

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

34085

www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta

V

uodet kuluvat, kesät vaihtuvat syksyyn, mutta karavaani kulkee…
suurin piirtein sellaista se elämä
meillä karavaanareilla on. Näin tänäkin
vuonna. Syksyä kohti ollaan kulkemassa
aurinkoisen ja poikkeuksellisen lämpimän
kesän jälkeen. Kun ihmisten kanssa jutustelee, niin osa tuntui olevan haltioissaan
kesän ilmoista, kun taas joidenkin mielestä
vähempikin lämpö olisi riittänyt. Mukavaahan se on kun ei sada ja saamme nauttia
kauniista ilmoista, mutta väkisinkin tulee
mieleen ilmastonmuutos ja myös sen vakavammat puolet tällaisten kesien jälkeen…
Ennen kuin mennään syksyn runsaaseen
tarjontaan, niin muutama sana kesän tapahtumista. Kesäkauden avauksen jälkeen
Päiväkummusta suuntasimme vuosikokoukseen Kiponniemen kurssikeskukseen.
Paikalla oli totutusti paljon yhdistyksemme
jäseniä ja oli hyvä huomata, että kokous
kiinnostaa. Tänä vuonna ei ollut puheenjohtajan valintaa, mutta hallitukseen tuli
pitkästä aikaa muutoksia. Pitkäaikainen
sihteerimme Matti Piirainen oli erovuorossa ja oli jo hyvissä ajoin ilmoittanut, ettei
asettuisi enää ehdokkaaksi. Yhdistyksemme
haluaa kiittää Mattia pitkästä sitoutumisesta ja vastuun kantamisesta. Kokouksessa
Matin tilalle valittiin Olavi Savolainen. Toinen erovuorossa ollut Markus Stüber jatkoi
tehtävässään. Varajäsenet Salme Lundgren
ja Leena Stüber valittiin uudelle 2-vuotis
kaudelle. Toiminnantarkastajana jatkaa
Alpo Romppanen ja varatoiminnantarkastaja Ruth Romppanen. Yhdistys onnittelee
kaikkia valittuja.
Kesäkuun lopulla olikin sitten vuorossa
jotain uutta. Ensimmäistä kertaa kristityt
karavaanarit järjestivät tapahtuman paikallisten ihmisten kanssa. Paikkana oli Kalajoki ja siellä järjestettiin kolme ulkoilmatapahtumaa. Ulkoilmatapahtumat pidettiin
S-marketin ja Halpa-hallin parkkipaikoilla,
sekä Kalajoen särkkien kesäteatterin lavalla.
Ohjelma oli musiikkipainotteinen ja siitä
vastasi viestiveljistä koottu pieni ryhmä
Jarmo Ojanperän johdolla. Tapahtumaa

Petri Hartman
oli valmisteltu pitkään ja ison vastuun
paikallisista kantoi Risto Myllymäki ystävineen ja Kalajoen helluntaiseurakunta.
Ohjelman lomassa oli myös loistava paikka
tuoda yhdistystämme tunnetuksi. Oli merkillepantavaa, että paikalliset ottivat meidät
hyvin vastaan. Tapahtuma oli kaikkinensa
onnistunut ja rohkaiseva tulevaisuuttakin
ajatellen. Elokuun ohjelmistoon kuului perinteiset hengelliset päivät Kuturannassa ja
kuutamo treffit Mertiörannassa.
Syksyn merkittävin tapahtuma on hengelliset päivät Lohenpyrstössä ja sieltä
starttaava syysretki. Tällä kertaa suuntaamme Itä-Suomeen ja päätämme kierroksen Oronmyllylle Parikkalaan. Voit
olla mukana koko matkan tai sitten vain
osan siitä, miten itsellesi parhaiten sopii.
Lisä tietoa näistä löytyy nettisivuiltamme.
Kauden päättää viimevuotiseen tapaan
treffit Isossa-Kirjassa Keuruulla. Kun tähän
lisätään vielä pikku joulut tunnelmallisessa
evankelistakodissa Vilppulassa, niin kausi
alkaa olemaan lopuillaan. Näistäkin löydät
ohjelman omilta netti sivustoiltamme lähempänä tapahtumaa. Tervetuloa tapahtumiin!
Yhdistyksemme talous on edelleen vakaa
ja jäsenmääräkin noussut jo lähelle viittä
sataa. Meitä on nyt 490, eli vielä kymmenen
lisää, niin puolituhatta menee rikki ;)
Tervetuloa uudet jäsenet!
Siunausta syksyyn ystäväni.
Terveisin Petri

Tervetuloa uudet jäsenet
083478-0
083478-1
149153-0
116477-0
161755-0
161778-0
161244-0
162414-0
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Aarnio Olli
Aarnio Tiina-Maria
Annala Jyri-Jaakko
Gröhn Sale
Havia Timo
Helo Juhani
Järvenpää Esko
Kallinen Antero

109292-0
145087-0
138844-0
162089-0
151536-0
139995-0
163327-0
162109-0

Kallio Timo
Karttunen Seppo
Kinnunen Matti
Korpi Helena
Koski Jorma
Kuisma Juha
Lindroos Marko
Mankinen Helena

058746-0
161653-0
161319-0
161634-0
161892-0
134094-0
118540-0
163169-0

Matinen Kauko
Moisio Vesa
Mustonen Raino
Ojajärvi Maire
Pyykönen Jukka
Salonen Tauno
Savolainen Seppo
Sihvonen Karoliina

163646-0
147738-1
149053-0
158222-0
157837-0
119451-0

Soini Marko
Syrjälä Iiris
Taskinen Matti
Vaalivirta Matti
Vähäkangas Sakari
Övermark Jaakk

Hengähdystauko.

Kauden avajaiset Päiväkummussa Orivedellä.

Riihikirkkoon menijöitä Päiväkummussa.
Kalajoen hiekkasärkät, kesäteatterin lava.

Musiikkitapahtuma Kalajoella, HalpaHallin pihassa.

Aamunavaus Kiponniemessä.

Treffien päätteeksi ns. pitkäpöytä
Kiponniemessä.

Tapahtumakalenteri 2018
14.-16.09.
16.-21.09.
22.-28.09.
12.-14.10.
30.11.-02.12.

Hengelliset treffit Lohenpyrstö, Raahe
Syysretki alkaa Lohenpyrstöstä, päättyy Orolle
Patikkaviikko, Oronmylly
Pirkko ja Terttu Välimäki
Kauden päättäjäiset, Iso-Kirja
Pikkujoulut, Evankelistakoti
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry

www. sfckristityt.net

Karavaanarin matkaeväs
■■Yhä useammin eteen tulee tilanteita, joissa vanhempi kalusto herättää kiinnostusta ohikulkijoissa, tai Messuvieraissa! Huuto; Oi katso miten upea, kuuluu meidänkin veturista
silloin, kun vastaan tulee taidokkaasti entisöity yhdistelmä!
Myös Isokirja kertoo vaunuista, joiden avulla matkaa taitettiin! Tunnetuin lienee Apostolien teoissa mainittu, Etiopian
kuningattaren hoviherran matka Jerusalemiin! Matkavarustukseen ei kuulunut älypuhelimia, eikä tabletteja, vaan yksinkertainen kirjakäärö, johon oli talletettu profeetta Jesajan
tekstejä vuosien takaa! Aivan samoin kuin meillä, niin myös
hoviherralla oli vaikeuksia ymmärtää mistä oli kysymys?
Sanoman avaamiseksi tarvittiin mies, joka oli henkilökohtaisesti tavannut Jesajan tekstissä mainitun Vapahtajan! Mielenkiintoista on huomata se, miten Jumala näkee hoviherran lukemassa ja lähettää hänelle avustajan avaamaan evankeliumin sanoman Jeesuksesta!
Saatuaan kuulla Filippuksen kertomana evankeliumin, hoviherra uskoo hyvän sanoman ja kasteen saatuaan, jatkaa
matkaansa ilon valtaamana! Tilanne on kuin parhaassa toimintaelokuvassa, paikalle ei jää yhtään ruumista, vaan ilon
ja riemun täyttämä hoviherra, joka löytää sen elämän, jonka Jeesus meitä kaikkia varten valmisti!
Oletkos koskaan ajatellut sitä, että aivan samoin, kuin hoviherran tapauksessa niin, myös meidän jokaisen kohdalla,

34

Jumala näkee mitä vankkureissa on meneillään?
Näkee silloinkin, kun kaikkein vähiten sitä itse toivoisimme! Ehkäpä kyselet, miten se on mahdollista, eikö Hän katsele mieluummin sinne, missä kaikki on mallillaan, missä palvellaan Jumalaa? Sama kirja, jota hoviherra luki, kertoo Jeesuksesta, joka on tullut etsimään ja pelastamaan sitä,
joka kadonnut on!
Häntä moitittiin ja pilkattiin siitä, että hän meni liian syntisten ihmisten kotiin, syöden ja juoden heidän kanssaan! Allekirjoittaneen lisäksi on tuhansia ja taas tuhansia, jotka hoviherran tavoin ovat eläneet evankeliumin todeksi ja saaneet
Jumalan armosta jatkaa matkaansa iloiten.
Tähän yhteyteen myös sinua kutsutaan, kuten lasten laulussa lauletaan: ”Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on!
Jumalan kämmenellä, ei kukaan ole turvaton! Jumala sinua
kutsuu…!”
Esko Räsänen

SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

Puheenjohtajan palsta

hallitus 2018

V

ielä on kesää jäljellä! Säät ovat
meitä tänä kesänä suosineet, ei
ole tarvinnut sateessa kärvis-

tellä.
Liittokokous pidettiin tänä vuonna
Seinäjoella 19.5. Yhdistyksemmekin
puolesta täällä oli edustus paikalla. Itse muistelen lämmöllä Seinäjokelaisia
mäkäräisiä, joiden puremia parantelen
edelleen.
Kevään treffit pidettiin Salon Salakalliossa 25-27.5. Osallistujia olikin mukava määrä! Lapsille oli järjestetty rastirata, ja toivommekin jatkossa näkevämme
enemmän näitä tulevien sukupolvien
karavaanareita treffeillämme – tervetuloa rohkeasti kaikki lapsiperheet siis!
Treffeilllä pidimme yhdistyksen kevätkokouksen lauantain 26.5. Kokouksessa
käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat,
puheenjohtajana toimi liiton puheenjohtaja Olli Rusi, kiitos hänelle.
Kerhoillat alkavat taas 11.10. Kerhoiltoja pidetään joka kuukauden toinen
torstai klo 18-21 osoitteessa Terveystie
1, Rajamäki. Poikkeuksena aikatauluihin on joulukuu, jolloin ei kerhoa ole,

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

Pentti Suihkonen

johtuen syyskokouksestamme. Syyskokous pidetään 5.12 ja samalla juodaan
joulukahvit ja pelaillaan kinkkubingoa.
Keravan yhdistyksen kanssa on sovittu Kangaslammen alueen käytöstä josta
lisätietoja alueen yhteyshenkilöiltä tai
Nurmijärven toimijoilta.
Tulevien tapahtumien suunnittelu
on jo käynnissä - niistä tuonnempana
lisää kotisivuillamme ja Facebookissa.
Hyvää syksynjatkoa kaikille!

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

e

LiityFacebook-ryhmäämm
SF Caravan Nurmijärvi ry Facebookryhmä
yhdistyksen jäsenille löytyy Facebookista
www.facebook.com/groups/SFCNurmijarviRy/

Tervetuloamukaan!
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com
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Pikkujoulukahvii i
Ki11kkuli11g�
ke 5.12.2018

Lähtölaukaus joulunviettoon!
Kokoonnumme pikkujoulukahvien merkeissä
keskiviikkona 5.12. Nurmijärvellä.
Paikka: Ravintola Viki
Osoite: Järvihaantie 4, Klaukkala
Aloitamme klo 19:00 syyskokouksella.
Tämän jälkeen vaihdetaan kuulumiset, toivotetaan
toisillemme hyvät joulut, kisataan joulukinkun
lahjakortista ja jaetaan kaikille joululahjat
- tuothan siis mukanasi max. viiden euron
arvoisen pikkujoululahjan.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: sfcaravan049@gmail.com

Nettisivuillamme koostetta
kevättreffeistä
2018 kevättreffit pidettiin 25.-27.5. Salossa,
Salakallion leirintäalueella.
Yhteistä ajanviettoa, ruokailua, laulua ja tanssia,
tietokisaa, lasten luontorataa, löylynheittokisaa,
ravikisaa ja arpajaisia... paljon ehdittiin lämpimänä
viikonloppuna puuhaamaan.
Kiitos kaikille paikalla olleille!
Te, jotka ette tällä kertaa päässeet mukaan:
lämpimästi tervetuloa seuraavaan tapaamiseen!
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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
Olen metsän vanhin ja
viisain. Kysy mitä vain !
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Puheenjohtajan palsta

H

arvinaisen lämmin kesä edelleen
jatkuu tätä kirjoittaessani. Uutiset
juuri kertoivat, että Inkoossa mitattiin tänään Suomen kesän 56.s hellepäivä.
Toivotaan, että syksyä kohden mentäessä
säät pysyvät siedettävinä.
Hallituksen päättämä ja toteuttama yhdistyksemme syksyinen retki lähestyy ja tällä kertaa varaamamme paikat täyttyivätkin
nopeasti. Se on hyvä asia. Yhdistyksemmehän sponsoroi matkan hintaa aika mukavalla summalla.
Edelleen toivoisin jäsenistöltä ehdotuksia sopivista retkistä tai tapaamisista. Näin
hallituksella olisi ensi vuonnakin helpompi
tehtävä suunnitella niitä jäsenistön toiveiden mukaisesti ja hyväksi.
Vuosikokous pidetään jälleen Kirkkonummen keskustassa marraskuussa. Siitä
on kokouskutsu toisaalla näillä sivuilla.
Toivon jäsenistön osallistuvan kokoukseen

ki
t
e
h
n
e
n
Sini

Kari Nurminen
runsaslukuisesti. Päätetäänhän silloin henkilövalinnoista sekä toimintatavoista ensi
vuodelle. Itse olen jälleen erovuorossa puheenjohtajan tehtävistä.
Kari Nurminen

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Porkkala ry.n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS



pidetään keskiviikkona 07.11.2018 klo 19.00 alkaen
Kirkkonummen Seurakuntatalolla
(osoite: Seurakunnantie 1 02400 Kirkkonummi)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n mukaiset asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 18.45 alkaen.
Tervetuloa Hallitus

SF-Caravan ry:n liittokokous
Seinäjoella 19.5.2018
■■Kuten varmaankin olette Caravan-lehdestä jo lukeneet, Seinäjoella tehtiin muutamia kauaskantoisia päätöksiä. Karavaanareiden kannalta tärkeimpiä olivat
varmaankin sääntömuutokset. Useampaan
caravan-yhdistykseen kuuluminen ei enää
aiheuta liiton osuuden (29 €) keräämistä
kuin yhden yhdistyksen osalta (eli palautettiin tältä osin aiemmin voimassa ollut
sääntö). Neljä yhdistystä oli tehnyt virallisen esityksen ”tuplajäsenyyden” poistamisesta ja vetivät esityksensä pois asian
ratkettua liiton sääntömuutosesityksessä. Toinen sääntömuutos muuttaa luottamushenkilöiden toimikautta siten, että
se alkaa heti valinnan tehneen liittokokouksen päätyttyä (aiemmin seuraavan kalenterivuoden alusta). Sääntömuutoksissa ei tarvittu äänestystä.
Kokouksen alussa puheiden lisäksi jaettiin huomionosoituksia, kutsuttiin henkilöitä kunniapuheenjohtajiksi sekä kunniajäseniksi.
Liittohallitukseen valittiin jatkamaan
Minna Joensuu (165 ääntä) ja Timo Tarvainen (167 ääntä) sekä uutena Jiri Kattelus (224 ääntä).
Muut kokousasiat hyväksyttiin hyvin
valmisteltuina lähes keskusteluitta hallituksen esittämällä tavalla.
Liittokokousillallinen oli järjestetty
OmaSp-Areenalle, jonne oli linja-autokuljetus hotellilta ja leirintäalueelta. Ravintolan järjestelyt hieman tökkivät eikä
mielestäni hinta/laatusuhde ollut lähes-

Yhdistyksemme liittokokousedustajat.

kään kohdallaan. Sen sijaan majoituskohteemme, Hotelli Sorsanpesän ruoka- ym
tarjoilut sekä ystävällinen henkilökunta
ansaitsivat kiitokset.

Kotimatkalla ”koukkasimme” Vesa Keskisen kyläkaupan kautta.
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Limited Edition

Huippuvarustellut
juhlamallit
USKOMATTOMAAN
hintaan!
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VUODEN
TIIVEYSTAKUU

Live Ti ProCaravan 10v Limited Edition -mallisto alk. 64.600€
Live Wave ProCaravan 10v Limited Edition -mallisto laskuvuoteella alk. 69.900€

ProCaravan 10v -juhlamallien varusteina mm.
• Alde -nestekiertolämmitys
• Alde Booster ohjaamossa
• Lattialämmitys
• Markiisi
• 145l jääkaappi automaatti ev.
• Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella
• Ohjaamon kaihdinverhot (Remis)
• Tunnelmavalaistus

• 22” televisio + TV-teline
• LED-päiväajovalot
• 16” alumiinivanteet
• Ohjaamon ilmastointi
• Vakionopeudensäädin
• Multimediasoitin navigointivalmiudella
• Ohjauspyörä radion hallintalaitteilla
• Tehostettu ilmanvaihto kylpyhuoneessa

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi
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ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

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

SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Puheenjohtajan palsta

Styrelse 2018
HALLITUS 2018

Hei kaikki
yhdistyksemme
jäsenet!

N

iin se vaan tämäkin kesä kääntyy
pikkuhiljaa syksyn puolelle ja koppikansa palailee pikkuhiljaa koteihinsa ja kausipaikoilleen. Tänä kesänä helle
on hellinyt lähes koko kesän ja uimavedet
kutsuneet isoja ja pieniä. Lallussakin veden lämpötila kohosi parhaimmillaan 28
asteeseen. Onneksi järvi on lähdepohjainen ja lähteiden kohdalla vesi oli hieman
viileämpää ja virkistävämpää.
Kesän aluksi Lallulla ryhdyttiin rakentamaan lasten leikkipaikkaa. Maansiirtokone
Ollin taitavissa käsissä teki meille pohjat
valmiiksi ja rekkamiehemme Timppa, Petu ja Jyrki huolehtivat turvahiekat, sorat
ja mullat paikoilleen. Antti ja Pekka olivat
leikkikenttämestareina, Anu, Mervi ja allekirjoittanut maalareina. Hannu, Pepe ja
Teuvo kokosivat leikkivälineitä ja rakensipa
Teuvo lapsille hienon hiekkalaatikonkin.
Puuhaa oli paljon ja rakennuspuuhiin osallistui paljon muitakin Lallulaisia kun työkiireiltään ehtivät. Myös lapset olivat puuhassa
mukana ja saatiinpa apuja myös alueella
vierailleilta Oulun yhdistyksen porukoilta.
Yllättäen tullut rankkasade vähän järjesteli
nurmikonsiemeniä uuteen uskoon, mutta kaunis nurmikko saadaan viimeistään
ensikesäksi, kun pienet laikkupaikat vielä
syksyn mittaan korjaillaan. Lämmin kiitos
kaikille yhdessä ja erikseen, nyt on kiva ja
turvallinen alue lapsille.
Alueella on ollut paljon touhua ja toimintaa mutta myös lepoa ja lomaa. Paljon on
viihdytty alueella, mutta tasaisesti portti on
auennut yksiköiden lähtiessä ja taas reissun

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

Kaija Tuompo
jälkeen palatessa. Näinhän sen pitää ollakin. Siksi itse kukin on hankkinut pyörillä
liikkuvan vapaa-ajan kodin.
Yhdistykseemme on taas tullut mukavasti
uusia jäseniä, mutta uudet tietosuojamääräykset estävät meitä enää jatkossa julkaisemasta heidän nimiään. Haluan kuitenkin
toivottaa heidät lämpimästi tervetulleiksi
joukkoomme. Kausipaikallamme ei valitettavasti ole tällä hetkellä vapaita paikkoja
ja taitaapa olla jo vähän jonoakin, mutta
yhteisiin tapahtumiimme ovat kaikki jäsenemme tervetulleita. Tapahtumistamme ilmoitamme Lallun karavaanareiden
faceryhmässä, nettisivuillamme www.sfcriihimaki.net , sekä ilmoitustauluillamme.
13.10 vietämme talkoopäivää, 14.11. vuosikokoustamme, 8.12. pikkujouluilemme ja
vuoden 2019 alkuun 19.-20.1, lähdemme
perinteiselle messuristeilylle. Muistakaa
seurata ilmoitteluamme.
Toivottelen kaikille jäsenillemme mukavaa loppukesää ja syksyn alkua, vietittepä
sitä sitten reissaten tai kotosalla. Toivotaan,
että kuivuus ei vienyt sieni- ja marjasatoa
ihan kokonaan ja vaikka satoa ei saisikaan,
luonnossa on mukava liikkua tai vaikkapa
vain olla ja nauttia.
Kaija 038230-1

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
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
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SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU Ry
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SF Caravan Riihimäen Seutu ry

www.sfc-riihimaki.net

Kauniin kesän jatkoa kaikille,
hyvää syksyn odotusta
■■Riihimäen yhdistys järjesti BestCaravan Oy kanssa mukavan lauantai iltapäivän mölkyn parissa.
Osasottajia, oli runsaasti, sarjat olivat
seuraavat:
lapset alle 7v oli 1 osallistuja ja 7-12v. 4
osallistujaa, Naiset 10 osallistujaa ja Miehet 10 osallistujaa.
Kaikilla, oli mukavaa ja naurua riitti, kisa
henki kyllä näkyi hyvin pelin tiimellyk-
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sessä, mutta ei se haitannut pelin kulkua.
Bestin tuomat palkinnot, oli kaikille mieluisia. Kaikki nautti täysin hyvästä yhteisöllisyydestä ja yhdessä olosta.
Palkinnot jaettiin iltapäiväkahvin yhteydessä.
Ilta huipentui vielä saunomisen merkeissä.
Toivon että tämä jatkuu myös ensi
vuonna ja seuratkaa yhdistyksen nettisi-

vuja, niin pääsette kaikki mukaan näihin
tapahtumiin.
Mukavaa BestCaravan Oy, on ollut muutenkin yhteistyössä meidän yhdistyksen
kanssa jo monena vuonna.
Kiitos siitä.
Terveisin Tuula
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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
Västerlänken 12 B d 1,
02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

ORDFÖRANDESPALT

Hej bästa caravanare!

N

u har vi kommit så långt på året att
hösten närmar sig och vi har haft
en verkligt varm och solig sommar.
Vi hade en fin sammankomst på Björkudden i Ingå med trettio ekipagen på plats,
vi spelade petanque och fick igen se att det
i toppen var nästan samma personer som
tidigare år.
Så hade vi Nordiska Camping träffen i
Kristinehamn i Sverige i början av juli månad, där deltog många från vår förening, om
vädret kan man endast konstatera att det var
soligt och varmt. Dessutom ordnades det
Nordiskt mästerskap i Caramba där Sverige
och Finland skötte om arrangemanget. Nordisk mästare som många gånger tidigare
blev vår Elis Bussman med Eero Mustonen som tvåa och Johan Salomonsson från
Sverige som trea, husbilsklassen vanns av
Juhani Peteri från Finland med vår Kalle
Grönholm som tvåa, dessutom ordnades
tävling också för lite äldre caravanare och
där var Anders Friis från Sverige snabbast
och Olof Bussman kom som tvåa.
Nästa år ordnas Nordiska Camping träffen i Lillehammer, Norge.
Väl hemkommen från Sverige så styrde
vårt ekipage igen mot FICC rallyt, som
ordnades i Paren im Glien en liten ort ca.
50 kilometer väster om Berlin med 880
ekipagen och ca. 2000 personer. Finland
fick priset för de flesta deltagarna i träffen
med 88 ekipagen, deltagare var från 28
länder med deltagare bland annat från Ja-

Olof Bussman
pan, Kina och Taiwan. Där ordnades också
inofficiella världsmästerskap i caramba och
där tog Finland tredubbel seger genom Elis
Bussman, Janne Kallio och Olof Bussman,
tyska mästaren Uwe Muller lämnades som
fyra och engelsmannen Rickhard Bohannan
som femma.
I övrigt om rallyt, så ordnades den på
ett mässområde med gräsmattor som underlag, vädret under träffen var verkligen
varmt, temperaturen var dagtid i skuggan
mellan 35 och 40 grader, på natten lite under trettio.
Väl hemkommen från Tyskland styrdes
bilen igen mot Virrat för följande Caramba tävling. När tidningen utkommer har vi
redan forneldsträffen i Padva undanstökad
och som följande höstmötesträffen med val
av ordförande och styrelsemedlemmar.
Jag får tacka er alla för att ni har varit så
livligt igång igen denna sommar och att
Väst – Nyland blivit synligare på träffarna
runtom i Norden.
God fortsättning på året !
Olof

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
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Välkomna våra nya medlemmar
161246-0
161472-0
160708-1
110364-0
135584-0
162179-0
117547-0
162231-0
162546-0
162628-0

Ekström Leif , Karis
Tiihonen Jyrki, Sipoo
Ring Susanne, Tammisaari
Lindholm Lasse, Pohjankuru
Nyholm Stig, Ekenäs
Ahrenberg Stefan, Ingå
Blomster Tom, Dalsbruk
Hietala Petri, Tähtelä
Nyman Magnus, Ekenäs
Kinnari Tiina, Karis

049968-0
162997-0
163017-0
163707-0
163658-0
162997-1
163636-0
163563-0
163767-0
163935-0

Lahtinen Linnea, Karis
Hakkarainen Raine, Pinjainen
Schönberg Jenny, Ingå
Ahonen-Lindström Ullamaija, Siuntio
Gabrielsson Sami, Tammisaari
Peltonen Sari, Pinjainen
Pihlström Kåre, Skuru
Vilkman Ville, Snappertuna
Haapalahti Mikko, Tammisaari
Degerlund Henry, Kyrkslätt

Alla hjärtligt välkomna ännu detta år till föreningens resterande fastställda träffar
Höstmötesträff 12. – 14. 10. 2018, Påminne skidcenter
Höstmöte 13. 10. 2018
Halloween 2. – 4. 11. 2018, Malmåsa föreningslokal i Prästkulla, Tenala, Nitlaxvägen 12
Julfest 1. 12. 2018, Hembygdsgården, Ingå
JULFEST lördag 1.12.

KALLELSE till HÖSTMÖTE

JULFESTEN närmar sig, så kom ihåg att anmäla er!
SF Caravan Väst-Nylan ds traditionella

SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina
medlemmar till ordinarie höstmöte

JULFEST

hålls på Hembygdsgården i Ingå, Idrottsvägen 1, 10210 Ingå
LÖRDAGEN DEN 1 DECEMBER 2018 Kl. 17.00 - 00.30

Supékortet kostar 40 € per person
Bindande anmälningar under tiden 14.11 - 15.11.
(onsdag-torsdag) kl. 18.00–20.00
Tel. 0400-490 569/ Maggan Hietaniemi, Snappertuna
Obs! Anmälningar mottas inte per e-post och kom ihåg att berätta
om matallergi och specialdiet.

lördagen den 13 oktober 2018
kl. 16.00
Platsen är Påminne skidcenter,
Brunkom strandvägen 1,
10410 Åminnefors.
Behandlas stadgeenliga ärenden.
Festkommittén bjuder på kaffe
med tilltugg efter mötet och så har
vi vårt sedvanliga lotteri.
Vinster tas emot med tacksamhet!

Traditionellt julbord serveras och dansas till orkester.
TAG OCKSÅ MED EN NAMNLÖS JULKLAPP PER PERSON.
Vårt sedvanliga lotteri anordnas och lotterivinster tas emot med
tacksamhet. Julgubben har också lovat att hälsa på !

Kom ihåg att ta med era medlemskort.
Medlemskortens granskning börjar
en halv timme före mötet, kl. 15.30.

MYCKET HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Styrelsen

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
SF-Caravan Väst-Nyland, styrelsen

Träffnytt
■■Hej på er alla och önskar en god början på hösten. Många av er har fina resor
och upplevelser bakom er och föreningens
verksamhet fortsätter ännu i år med några träffar och så klart med höstmötet på
Påminne, Halloween träffen på Malmåsa
i Tenala och året avslutas ju sen med julfesten i Ingå på Hembygdsgården.
Föreningens vårmöte hölls 7 april i samband med ett vanligt veckoslut på Fylgia i
Tenala. Värdar för träffen var Vonne och
Kalle tillsammans med Magga och Ralfen.
Träffen besöktes av ca 25 vagnekipage och
till Årets Caravanare för år 2017 utsågs Sari
Karaus och Kari Tampio genom lottdragning med motkandidaten Carita och Bror
Norrman. De båda familjerna fick nämligen samma 57 poängtal. På tredje plats

Olof Björkkudden.

Petanque, topp tre.
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi
kom Vonne och Kalle Grönholm med 56
poäng. På mötet behandlades övriga stadgeenliga ärenden och hela helgen förlöpte
med fri samvaro i glatt sällskap.
Märkeskörningen och körövningen i
maj månad samlade igen förare och enligt tradition sker premieringen på julfesten i Ingå.
Björkudden träffen med Petanque ordnades traditionsenligt veckan före midsommar i ett mycket vackert, varmt och
soligt väder.
Lördagen upptogs av petanque turneringen och årets petanque mästare är Vonne och Kalle Grönholm. Stina och Aarre
Amnell placerade sej på andra plats och
bra kämpat av Vajlet och Bjarne Sjöblom
som kom på tredje plats. Efter tävlingen
blev det långbord med medaljutdelning,
uppvaktning av ”födelsedagsbarn” samt
lotteri och avslutningsvis bjöd föreningen på grillkorv.
När tidningen utkommer har vi forneldsträffen understökad och mera om den i
nästa tidning.
Julfesten hålls i år i Ingå 1 december på
hembygdsgården. Kolla bifogad info om
julfesten och notera datum, då ni skall anmäla er. Om julfesten informeras också
närmare på höstmötet. Sedan förväntas
igen att så många som möjligt kommer till
Påminne träffen och närvar på höstmötet
den 13 oktober. Kolla kallelsen.
Hälsningar

Björkudden lotteri.
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Anne

Ankomstgåva.

Björkudden flagga.

1

Uudistunut tyylikäs puoli-integroitu Coral.
Kuvassa huippuversio Coral Supreme.

ADRIA – KOTONASI KAIKKIALLA
Nyt kattava valikoima laadukkaita Adria-matkailuautoja heti kesäksi!

360°-kuvat

Monipuolinen, tyylikäs Adora.
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

0400 214400
040 5158159
040 7120491
017 368 3000
020 788 1310
020 788 1352

kaikista mallistoista
www.jyvascaravan.fi
www.vaunupalvelu.fi
www.rinta-jouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi

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

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

045 128 1128
(06) 420 1800
020 755 9960
(02) 274 9880
(09) 2766 560
(09) 2525 7500

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

adria.fi
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*vain matkailuvaunut

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
sinua lähimpään
myymäläämme.
toimitamme
sensen
ilmaiseksi
lähimpään
myymäläämme.
toimitamme
sen
ilmaiseksi
sinua
lähimpään
myymäläämme.
Rinta-Joupilla
on
yhteensä
17
toimipistettä
ympäri
Suomen.
Rinta-Joupilla
onon
yhteensä
17
toimipistettä
ympäri
Suomen.
Rinta-Joupilla
yhteensä
17
toimipistettä
ympäri
Suomen.
Kysy
myös
kotiintoimitusta.
KysyKysy
myös
kotiintoimitusta.
myös
kotiintoimitusta.

Rauma

Rauma

ESPOO

Rauma
Porvoo

Helsinki

Porvoo
Porvoo
Helsinki
Helsinki
Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15

Teemme

Koskelontie 21
ESPOO ESPOO
puh. 020
Koskelontie
Koskelontie
21 777212600
puh.
0202600
777 2600
puh. 020
777

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%),
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)
hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%),
Teemme kauppaa: ma–pe 10-18, laPuhelun
10-15 hintaPuhelun
0207-alkuiseen8,35
numeroon
kauppaa: ma–pe 10-18, la 10-15
matkapuhelimesta
snt/puhelulankapuhelimesta
+ 16,69 snt/min (alv.8,35
24%)snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%),

matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)

Koko kansan autokauppaa
Koko kansan autokauppaa

Koko kansan autokauppaa

