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Huippumuodot ja lämmin syli
Kabe on luonut nahkansa. Huippukuosit pukevat sekä vaunua että autoa keulasta peräpeiliin.
Muotokieli on kestävän kehityksen mukaista ja se tullaan huomaamaan niin liikenteessä kuin pesintäpaikoilla.
Tiedät myös, että Kaben syvintä olemusta ovat verrattomat talviominaisuudet. Ne huomaat viimeistään silloin,
kun talvi-iltoina asetut lepäämään vapaa-ajan kotisi lämpimään syliin.
Nyt jos koskaan on syytä tulla ihastelemaan premium-luokan Kabea ja hieromaan kauppaa jälleenmyyjäsi
pakeille. Tervetuloa!

Toivotamme kaikille lämmintä joulua ja tapahtumarikasta Uutta Vuotta.

www.kabe.se/fi
Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät:
• Helsinki/Vantaa Helsinki Caravan Oy
• Kouvola
Kouvolan Vaunu Oy

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

• Salo
• Turku
• Tuusula

Auto Simelius Oy
(02) 733 1550 www.auto-simelius.fi
Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com
K&K Kivinen Oy
(09) 273 1707 www.kkkivinen.fi
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J.Rinta-Joupin Adria-esittelyautot myydään nyt huippueduin
LUX+ -paketti sisältää:

PLATINUM

• Ohjaamoilmastointi
• Etumatkustajan turvatyyny
• Sähkötoimiset ja lämmitettävät
sivupeilit
• Vakionopeudensäädin
• Markiisi
• TV-antenni
• 20” LED-TV
• Multimedialaite
• Navigaattori
• Peruutuskamera

C O L L E C T I O N

10 kpl erään esittelyautoja
ADRIA LUX+ -PAKETTI
ASENNETTUNA

0€

Esimerkiksi Adria Coral S 670 SL Platinum
Fiat 2.3 JTD 150 Multijet 75.810 €

EDUN ARVO n. 6000 €

Huippuvarustellut Bürstner Edition 30 juhlamallit
Bürstner Averso 490 TL/TS ALDE

29.900€
TARJOUSHINTA 25.900€
ETUSI 4.000€
OVH.

EDITION 30 VARUSTEPAKETIT SISÄLTYVÄT HINTOIHIN
NEXXO TIME EDITION 30

61.700€

alkaen
etusi alk. 6.350 €

IXEO TIME EDITION 30

63.900€

alkaen
etusi alk. 6.900 €

VISEO EDITION 30

75.300€

alkaen
etusi alk. 8.800 €

Matkailuvaunu nestekiertoisella lattialämmityksellä

Tulossa
lähiaikoina...

Ostamme

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN

Rahoituskorko
ainoastaan

0,99 %

max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia
matkailuautoja ja -vaunuja

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.

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä) puh. 09 2525 7500 Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15
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
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

SFC KUUTOSET

+

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 4/2017
12. vuosikerta

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

Päätoimittaja:
Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri/
ilmoitusmyynti: Riitta Lempiäinen, puh. 040 527 4428, riitta.lempiainen@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA:
Heikki Kulju, Pekka Lehtonen
HANKO:
Marlene Holmström
HYVINKÄÄ:
Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen
ITÄ-UUSIMAA:
Pentti Oksanen
KARKKILA:
Leo Kylmä, Anneli Sarkola
KERAVA:
Harri Stenberg, Perttu Tiikkainen
KESKI-UUSIMAA: Kari Köngäs, Tiina Korjula
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 2017: 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 2017: 24.2., 28.4., 15.9. ja 1.12. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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Meiltä nyt myös
Adria-matkailuautot!

Mestarintie 2, 01730 Vantaa Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720
0500 450 735
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

Puheenjohtajan palsta
■ Aluksi toivotan hyvää loppuvuotta karavaanareille ja
tämän lehden lukijoille. Kuten olette huomanneet, kesä
tuli ja syksy tuli, eikä säiden osalta ollut paljoa eroavaisuuksia. Vierailijoita kävi Majamäessä hieman vähemmän
kuin edellisenä vuonna, ehkä tämä johtui kuluneen kesän
sääilmiöstä. Kirjoittaessa tätä palstaa 26.10. Majamäkeen
satoi 15cm lunta. Olosuhteet olivat todella talviset ja maisema puhtaan valkea. Tosin tätä talvista säätä ei kestänyt
kuin 3 päivää ja taas oltiin syksyn ankeudessa.
Syksyllä pidettiin Majamäessä puutalkoot ja laitettiin
paikat talvikuntoon. Tästä on kiittäminen talkoisiin osallistujia. Saimme talven saunapuut tehtyä ja piha alueet
kuntoon. Syyskuun lopussa Karkkilan yhdistys piti Tuikkutreffit Majamäessä. Minun mielestä treffit olivat hyvin onnistuneet. Voitimme perinteisen mölkkykilpailun Karkkila
vastaan Forssa. Toivon että jatkossakin yhteistyö Karkkilan yhdistyksen kanssa toimii ja heillä on useampia tilaisuuksia alueellamme.
Syyskokous pidettiin 19.10.2017 Forssan Autokeitaan
kabinetissa. Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle
uusiksi hallituksen jäseniksi Janne Tamminen, Pasi Penttilä ja Ismo Airaksinen. Päätettiin yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta siten, että siirrytään yhteen vuosikokoukseen ensi keväällä.
Syyskokouksessa käsiteltiin myös ensivuoden tulevia
tapahtumia, joista ensimmäisenä järjestetään yhteinen
pilkkikilpailu ja lasten talvirieha. Elokuussa kaivojuhla ja
syksyllä kaamoskarkelot resurssien mukaan. On myös ajateltu jonkinlaista yhteisen retken / matkan tekemistä ensi
vuoden aikana.
Tämä vuosi on omalta osalta ja vaimon terveydentilan
johdosta mennyt kotioloissa. Olemme voineet käydä viikonloppuja viettämässä Majamäessä vasta elokuun alusta.
Nyt odottelemme tässä pikkujoulua, joulua ja uutta vuotta.
Syöpä, tuo sana, jota kaikki kavahtavat on kuluneen vuo-

den aikana tullut tutuksi
myös meidän ja muiden
keskuudessa. Lähipiirissä
on useita karavaanareita, jotka ovat sairastuneet
kyseiseen tautiin. Toivon
heille paranemisia, ja sitä
että heillä olisi joku henkilö
tai henkilöt tukena, koska
kyseinen tauti koskettaa
koko perhettä.
Majamäestä sen verran,
alueemme on Etelä- Suomen yksi halvimmista SFC
alueista, kausipaikka- ja
Heikki Kulju
vuorokausimaksujen osalta.
Alueemme sijaitsee
noin 100km säteellä Helsingistä, Tampereesta, Lahdesta ja Turusta. Lähialueilta
löytyy paljon järviä ja luonnon rauhaa, sekä patikkaretkeilyyn tarkoitettuja paikkoja.
Tammelan kunnasta, jonka alueella Majamäki on, löytyy
monia kohteita, esimerkiksi Saaren kansanpuisto, Torronsuon suojelualue, Luontokeskus, Liesjärven kansallispuisto ja Eerikkilän urheiluopisto.
On kyselty miksi alue on joulukuun, tammikuun ja helmikuun omatoimialue. Tämä johtuu siitä kun meitä kausipaikkalaisia on ikärakenteen myötä vähentynyt, ei isäntiä riitä joka viikonloppuun. Täten perään kuulutan uusia
kausipaikkalaisia Majamäkeen, tervetuloa joukkoomme,
saadaan alueelle jatkuvuutta. Ei muuta kuin pää pystyssä
tulevaan vuoteen 2018.
Hyvää loppuvuotta!
Heikki

hallitus 2017
Puheenjohtaja
Heikki Kulju
040 587 0567
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen
hessukulju@gmai.com
Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen
040 733 5805
Yrjöntie 2 A2 31300 Tammela
pekkalehtonen54@gmail.com
Jäsen/Rahastonhoitaja
Eira Penttilä
0400 749 380
Pispalankatu 1 B 22 30100 Forssa
eirpen@surffi.net

Heikki Seppälä
050 338 7679
Luukkaantie 6 31600 Jokioinen
hesekias@gmail.com
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33097-1

20251-1

7131

146855

Matkailu/Matkailuautoasiamies
Reino Talvitie
0400 122 148
Kotolankatu 5 32200 Loimaa
reino.talvitie@hotmail.fi

Jani Tamminen
040 511 4180
Miilumäentie 3 A 3 31600 Jokioinen
jani.tamminen@surffi.net
Timo Allén
040 578 6626
Helvinkuja 4 31600 Jokioinen
timo.allén@surffi.net
Muut Toimihenkilöt
Sihteeri/ Jäsenkirjuri
Pirkko Kulju
0400 933 255
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen
pirkkokulju@gmail.com

40914

144961

44473

Hämyedustajat
Heikki Kulju
Reino Talvitie
Lehtiyhdyshenkilöt
Heikki Kulju
Pekka Lehtonen
			
Majamäkitoimikunta
Arja Salminen (koolle kutsuja)
Tapani Liimatainen
Clas Siiman
Jarkko Virtanen		
Niina Virtanen
		
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

Vuosikokous tunnelmaa 2017

Talvi tuli Majamäkeen 25.10.2017
mutta kesti vain 3 päivää
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SF-CARAVAN HANKONIEMI
HANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net
HALLITUS 2017 Puheenjohtajan palsta
STYRELSE 2017
Puheenjohtaja, Ordförande
Lea Gustafsson
18083-0
0400 488 869
Ahtaajankatu 4, 10940 Hanko
Stuvaregatan 4, 10940 Hangö
Sihteeri /rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström
4576-1
044 342 3105
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv. 5, 10940 Hangö
malle.holmstrom@gmail.com
Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg
81642-0
040 865 2831
Länsitie 6, 10940 Hanko
Västervägen 6, 10940 Hangö
thsundberg@gmail.com
Richard Hyvönen
36481-0
040 809 5737
Luotsikatu 37, 10900 Hanko
Lotsgatan 37, 10900 Hangö
rikhyv2009@gmail.com
Anita Wasström
127389-1
041 462 8165
Rydjeberg 2, 10900 Hanko
Rydjeberg 2, 10900 Hangö
anita.wasstrom@gmail.com
Johtokunnan ulkopuolella
Matkailuasiamies,
Reseombudsman
Göran Holmström
4576-0
0440 802 058
Varisniementie 5 10940 Hanko
Kråkuddsvägen 5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com
Yhdistyksen puhelinnumero

040 575 9503

Föreningens telefonnummer

040 575 9503

Tervehdys kaikille

■ Kiitän niin omasta kuin yhdistyksemme
puolesta (huutokauppakeisaria mukaillen)
avuliaita jäseniämme, niin keittiö- kuin
kenttäporukkaa, jotka tekivät yhdessä
”Oktoberfest”-treffeistämme onnistuneen.
Aina iloisella mielellä ja työtä pelkäämättöminä; on onnistuneiden treffien paras
motto.
Näin ensilumen jo käväistyä pihoillamme
taitaa olla paikallaan tarkastella tulevan
talvikauden ohjelmaa. Aloitamme vuoden
linja-automatkalla lauantaina 20.01. Matka 2018 messuille ja Caravan 2018 näyttelyyn Helsingin Messukeskukseen. Seuraavana on ohjelmassa Talvijuhla perjantaina
16.02. kerhotalolla ja keittona porokeitto.
Näistä kahdesta on tarkemmat tiedot lehdessämme, samoin muusta kevätkauden
ohjelmasta. Muista ilmoittautua tapahtumiin ajoissa, jotta järjestelyt pelaavat.
Otamme mielellään vastaan ehdotuksia tiistai-iltojen ohjelmista, mitkä olisivat

Lea Gustafsson
kiinnostavia aiheita. Löytyykö kiinnostusta
keväällä järjestettävään ajoharjoitteluun
tai merkkiajoon? Ota yhteyttä puh. 0405759503 tai malle.holmstrom@gmail.com.
Uudet jäsenet, te olette myös tervetulleita tapahtumiimme!
Toivotan teille Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta.
Lea

Hejsan alla
■ Jag tackar såväl för egen som för föreningens vägnar (så som auktionskejsaren
brukar säga) våra hjälpsamma medlemmar, såväl köks- som fältgänget, som tillsammans gjorde vår ”Oktoberfest”-träffen
lyckad. Alltid med glädje och arbetsvillig;
detta är bästa mottot för en lyckad träff.
Nu då den första snön har redan besökt
våra gårdar kan det vara på plats att se
närmare på vintersäsongens program. Vi
startar året med en bussresa på lördagen
20.01. till Rese 2018 mässan och Caravan
2018 utställningen till Helsingfors mässcenter. Som följande program har vi Vinterfesten fredagen den 16,02, på klubbhuset
och som soppa rensoppa. Om dessa två

evenemang finns det närmare uppgifter i
vår tidning, även om annat program under
vårsäsongen. Kom ihåg att anmäla dig i tid
till dessa evenemang, så att arrangemangen fungerar.
Vi tar gärna emot förslag för tisdagskvällars program, vilka skulle vara intressanta
ämnen. Finns det intresse för körövning
och märkeskörning om det ordnas på våren. Kontakta tel. 040-5759503 eller malle.holmstrom@gmail.com.
Nya medlemmar, även ni är välkomna till
våra evenemang.
Jag önskar er God Jul och Gott Nytt År.
Lea

KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA:

VÅRENS PROGRAM PÅ KLUBBHUSET:

06.03.2018 19:00 Keskustelemme yhdistyksen mahdollisesta kevät/kesämatkasta.

06.03.2018 kl 19:00 Vi diskuterar föreningens
möjliga vår/sommarresa.

03.04.2018 klo 19:00 Pelaamme bingoa.

03.04.2018 kl 19:00 Vi spelar bingo.

TIISTAITAPAAMISET ovat
HUOM ! Helmikuun tiistaitapaaminen on perjantaina 16.02.2018 klo 19:00
ohjelmana Talvijuhla ja porosoppa.
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TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är
OBS ! Tisdagsträffen i februari är
på fredagen 16.02.2018 kl 19:00, som program
Vinterfesten och rensoppan.

Lauantai 20.01.2018

Lördagen 20.01.2018

Tutustumme Matka 2018 messuihin sekä
Caravan 2018 näyttelyyn.
Lähdemme kokopäiväretkelle linja-autolla Hangosta klo 08.00 ja olemme
takaisin
Hangossa n. klo 18.00.
Perillä n 5 tuntia omaa
aikaa tutustua Messukeskuksen tarjontaan. Matkan hinta 20 €/henkilö sisältää matkat ja pääsylipun
Messukeskukseen. Toivomme runsasta osanottoa, jotta
matka voidaan järjestää. Varattuna on 50 hengen linja-auto.
Sitovat ilmoittautumiset 15.01.2018
mennessä 040 - 575 9503.

Vi bekantar oss med Resa 2018
mässan
samt med Caravan 2018
utställningen.
Vi startar på en heldagsutfärd med buss från
Hangö kl 08.00 och vi är
tillbaka i Hangö ca.
Kl 18.00. Vi har ca. 5
timmar egen tid att
bekanta oss med Mässcentrets utbud. Resans
pris 20 €/person inkluderar resorna och
inträdesbiljetten till Mässcentrum. Vi hoppas på rikligt
deltagande, så att resan kan
genomföras. En buss för 50 personer
har reserverats. Bindande anmälningar före
15.01.2018 040-575 9503.

MATKA HELSINGIN
MESSUKESKUKSEEN

Muista myös kertoa missä nouset linja-autoon:

Lähtö Hangosta
klo 8.00 Frimanin autotallilta ja linja-auto
ajaa:Hanko Pohjoinen – Kappelisatamantie – Kalastajankatu – Rivil Hangonkyläntie – Esplanaadi

RESA TILL HELSINGFORS
MÄSSCENTRUM

Glöm inte att berätta var du stiger på bussen:

Avgång från Hangö
kl 8.00

Frimans garage och bussens rutt är:
Hangö Norra - Kapellhamnsvägen –
Fiskaregatan – Riviln - Hangöbyvägen - Esplanaden

kl 8.15

Järnvägsstationen – Torget –
Esplanaden - Sandövägen

klo 9.00 Tammisaari linja-autoasema
(tarvittaessa)

kl 8.35

Lappvik, gravgårdens busshållplats

kl 9.00

Ekenäs busstation - (vid behov)

klo 9.20 Karjaa linja-autoasema (tarvittaessa)

kl 9.20

Karis busstation (vid behov)		

Linja-auton tunnistat SFC-kyltistä.

Bussen känner du från SFC- skylten.

klo 8.15 Rautatieasema – Tori – Esplanaadi Santalantie
klo 8.35 Lappohjan hautausmaan pysäkki

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:n

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:s

Perjantaina 16.02.2018 klo 19.00

Fredagen 16.02.2018 kl 19.00

TALVIJUHLA

VINTERFEST

Tapaamme porokeittolautasen ääressä.
Haluamme saada sitovat ilmoittautumiset
12.02.2018 mennessä ettei porokeitto lopu
kesken, puh 040–575 9503 Malle Holmström.

Vi träffas vid älgsoppstallriken. Vi vill få de
bindande anmälningarna före 12.02.2018, så
att rensoppan inte tar slut i mitten, tel. 040575 9503 Malle Holmström.

Illalliskortti 9,00 € sisältää sopan + 2 lasia
viiniä/1 pullo olutta + arvan. Lapset 4,50 €.

Supekort 9,00 € innehåller soppan + 2 glas
vin/1 flaska öl + en lott. Barn 4,50 €.
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Rahvusvaheline kokkutulek ”Belarus home spirit” 2017
Kansainvälinen yhdessäolo ”Belarus home spirit” 2017
■ Lauantaina 29.4. oli treffien
avajaiset, puheita, tanssi- ja
lauluesityksiä. Helikopteri toi
Valko-Venäjän lipun alueelle.
Lippurivistössä oli 16 maan
liput. Osallistujia oli 600 vaunukuntaa (Suomesta 32 ja Virosta 109, myös Tanskasta,
Ruotsista, Ranskasta, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta
jne.) Alueella oli paikallinen
kauppatori sekä kansallisten
käsitöiden myyntinäyttely.
Oli sotilaspuuron (ohraa ja
lihaa) ja teen jakelua. Illalla
oli ”kansainvälinen illallinen”
eli ”pitkä pöytä”, maistiasia
eri maiden ruokakulttuurista.
Myös suomalaiset olivat valmistaneet tyypillistä ”pikku
purtavaa”. Minskin tv-uutisissa oli pätkä meidän autorivistöstä ja yhdistyksemme
lipusta. Ohjelmat olivat niin
Minskin kaupungin hallituksen kuin koulutus- puolustus- ja urheiluministeriön
kokoamia.
Sunnuntaina 30.4. oli ”kansalliskulttuurin päivä”, jolloin
Minskin asukkaat saivat tulla
tutustumaan toriin sekä katsomaan tanssi- ja lauluesityksiä. Humoristisena ohjelmana
oli ”Talo kanankoipilla”, joka
oli logona kulkuluvassamme.
Treffit päättyivät Valko-Venäjän tunnetuimpien solistien esityksiin. Vapunaaton
kunniaksi Asko tarjosi meille
itsetehtyä simaa, jota nautimme tuulisessa säässä toppatakit
päällä.
Maanantaina 1.5. teimme
linja-autolla opastetun kiertoajelun kaupungilla. Kävelimme
Vanhankaupungin
torilla ja tutustuimme sekä
Valko-Venäjän suurimpaan,
ortodoksiseen kirkkoon että
Valko-Venäläisten katolisten
pääkirkkoon. Kävimme myös
ihailemassa kaupunkia hotelli
Belarusin 24 kerroksen parvekkeelta ja ajoimme 12 km pitkää
Itsenäisyyden Valtakatua pitkin, jota reunustivat Stalinin
aikaiset uusklassismia olevat
talot. Matkalla näimme myös
mahtipontisia suuria aukioita,
mm. Itsenäisyyden aukion ja
Voitonaukion, sekä jokaiselle
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Kansainvälinen illallinen. Internationell middag.

Turvavälit! Paloturvallisuus! Säkerhetsavstånd!
Brandsäkerhet!

eri urheilulajille rakennetut
uudet areenat. Palattuamme
kiertoajelulta suuntasimme
matkamme kohti Vilnaa.
Ajoimme Valko-Venäjällä samaa tietä rajalle, sillä tiemaksulaitteemme voitiin luovuttaa
vain määrätyillä raja-asemilla.
Rajan ylitys kesti tällä kertaa 5
tuntia. Rajalla oli rekkoja jonossa n 15 km verran.
Tiistai 2.5. oli kohteemme
Kaunas Liettuassa. Yövyimme Kaunas Camp Inn nimisessä paikassa lähellä vanhaa
kaupunkia, mikä oli kätevää,
sillä pääsimme portilta bussilla suoraan tutustumaan siihen. ”Hämis” paistoi lettuja ja
istuimme aurinkoisessa säässä
maistellen lettuja ja muistellen
Minskin sateisia ja kylmiä päiviä. Olimme kevään ensimmäinen ryhmä pienellä mutta siis-

tillä alueella, jonka sosiaalitilat
oli uusittu talven aikana. Koska
ryhmämme oli ensimmäinen,
meistä otettiin kuva ja ”pääsimme” heidän FB-sivuille.
Keskiviikko 3.5. jatkoimme
matkaa Latvian Salagrivaan,
yöpymispaikkana Kapteinu
osta. Matkalla pysähdyimme
Paroni von Münchhausenin
museossa, Duntessa. Mielikuvituksellisista tarinoistaan
tunnettu paroni on todella ollut
olemassa. Lapsena lukemamme tarinat, joissa luonnonlaeille paroni oli viitannut kintaalla,
palasivat mieleen.
Torstaina 4.5. ajoimme Pärnun kautta Haapsaluun. Matkalla kävimme Valgerannan
kylässä Villa Andropoff´issa
lounaalla. Söimme maittavaa
thaikeittoa, härkäpataa ja jäätelöä marjakastikkeella. Vil-

la Andropoff on rakennettu
Neuvostoliiton korkeimmalle
kommunistijohdolle lomanviettopaikaksi. Uusi päärakennus valmistui 1980-luvun
puolivälissä. Nykyään se toimii
hotellina. Ikävä kyllä, elokuvateatterirakennus on päässyt pahasti rappeutumaan. Tämä oli
tarkimmin vartioitu rakennus
suurmiesten käydessä siellä,
elokuvakoneenkäyttäjäkää ei
koskaan tiennyt kuka katsomossa oli. Haapsalussa leirintäalueena oli Kamping Pikseke.
Perjantaia 5.5. lähdimme
kohti Tallinnaa. Matkalla tutustuimme sisterssiläismunkkien 1300-luvulla perustaman
Padisen luostarin raunioihin.
Luostarilla oli maanomistusta
myös Uudellamaalla ja heillä
oli oikeus kalastaa lohta Vantaan joessa. Arkkitehtonisesti
merkittävä luostari paloi salamaniskusta 1700-luvulla.
Poikkesimme vielä ihailemassa Keilajoen 6 m korkeaa
ja kymmeniä metrejä leveää
vesiputousta. Pidimme myös
”kauppatauoan” Rocca al Maressa ja sitten satamaan odottamaan Finlandiaan pääsyä ja
päivällistä.
Kaiken kaikkiaan, matkamme oli onnistunut, mitä nyt
Minskin sää vähän haittasi.
Ryhmämme oli kiinnostunut ja
avoin uusille haasteille. Tunnit
rajalla olivat uusi elämys.
Teksti: Malle &
Göran Holmström
Valokuvat: Stig Lundell

Rahvusvaheline kokkutulek ”Belarus home spirit” 2017
Internationell samvaro ”Belarus home spirit” 2017
■ Lördagen 29.4. Öppningen
av träffarna, tal, dans- och
sångföreställningar. Helikoptern hämtade Vit-Rysslands
flagga till området. I flaggraden fanns det 16 länders flaggor. Deltagarantalet var 600
ekipage (Finland 32 och Estland 109, även från Danmark,
Sverige, Frankrike, Tyskland,
Schweiz, Österrike mm). På
området fanns det ett lokalt
torg samt försäljningsutställning av nationella handarbeten. Det fanns utdelning
av soldatgröt (korn och kött)
och té. På kvällen var det ”internationell middag” således
”långbord” med smakprov av
andra länders matkultur. Även
finnarna hade tillverkat typiska
”smakbitar”. Minsk tv visade
en stump med raden av våra
ekipage samt föreningens flagga. Programmen var ihopsatta
av Minsk stadsstyrelse samt av
skolnings-, försvars- och sportministeriet.
Söndagen 30.4. var det ”nationalkulturens dag”, då invånarna i Minsk fritt kunde
komma för att bekanta sig
med torget och se på dans- och
sångföreställningarna. Ett humoristiskt program var ”Huset på hönsben”, som vi hade
som logo på våra passersedlar.
Träffarna avslutades med VitRysslands mest kända solisters
föreställning. Till äran av första
maj bjöd Asko oss på självlagad

Nykyaikainen Minsk. Den moderna Minsk.

mjöd, som vi njöt av i blåsigt
väder med täckjackorna på oss.
Måndagen 1.5. gjorde vi med
buss en guidad rundtur i staden. Vi promenerade på Gamla
stadens torg och bekantade oss
både med Vit-Rysslands största, ortodoxa kyrka och VitRysslands katolska huvudkyrka. Vi besökte även hotell Belarus 24 våningens balkong för
att beundra staden och körde
längs den 12 km långa Självständighetens Riksgatan, som
kantades av nyklassiska hus
från Stalins tid. Under färden
såg vi även svulstiga stora skvärer, bl. a Självständighetens och
Triumfens skvär, samt för varje
skild sportgren byggda nya arenor. Efter rundturen styrde vi
vår resa mot Vilnius. Vi körde
samma väg i Vit-Ryssland till

”Hämiksen” lettukestit. ”Hämis” plättkalas.

gränsen, ty vägavgiftsboxen
kunde överlämnas enbart på
vissa gränsstationer. Gränsövergången tog den här gången
5 timmar. Vid gränsen fanns
långtradare i rad ca 15 km.
Tisdagen 2.5. var vårt mål
Kaunas i Litauen. Vi övernattade på Kaunas Camp Inn
nära gamla staden, vilket var
behändigt, för vi tog bussen
vid porten och åkte in för att
bekanta oss med den. ”Hämis”
stekte plättar och vi satt i solen
smakande på plättar och påminde oss om regniga och kalla
dagar i Minsk. Vi var vårens
första grupp på den lilla men
snygga platsen, vars socialutrymmen hade förnyats under
vintern. Emedan vi var den
första gruppen, fotograferades
vi och vi ”kom in” på deras FB-

sidor.
Onsdagen 3.5. fortsatte vi resan till Salagriva i Lettland och
övernattade på Kapteinu osta.
Under resan besökte vi Baron
von Münchhausens museum, i
Dunte. Den för sina fantasifulla
berättelser kända baronen har
faktiskt existerat. Berättelserna
vi hade läst som barn, där baronen har struntat i naturlagar,
kom tillbaka i tanken.
Torsdagen 4.5. körde vi via
Pärnu till Haapsalu. Under
resan gjorde vi en sväng till
Valgeranna by, till Villa Andropoff för lunch. Vi åt en
smaklig lunch med thaisoppa,
ox-gryta och glass med bärsås.
Villa Andropoff är byggd för
Sovjet Unionens högsta kommunistledning som semesterställe. Den nya huvudbyggnaden blev färdig i mitten av
1980-talet. Nuförtiden fungerar den som ett hotell. Sorgligt nog har biografbyggnaden
fått svårt förfalla. Denna var
det noggrannast bevakade
huset då stormännen besökte
det, biografmaskinisten visste aldrig vem satt i salongen.
Vi övernattade i Haapsalu på
Kamping Pikseke.
Fredagen 5.5. startade vi mot
Tallinn. Under resan bekantade vi oss med ruinerna av Padise kloster, anlagd av cisterciensordens munkar på 1300-talet.
Klostret hade jordegendomar
även i Nyland och de hade rätt
att fiska lax i Vanda å. Det arkitektoniskt betydande klostret
brann ned av blixtnedslag på
1700-talet. Vi vek av ännu till
Keila ån för att beundra det 6
m höga och tiotalsmeter breda vattenfallet. Vi höll också en
”butikspaus” i Rocca al Mare
och sedan till hamnen för att
vänta på inkörningen till ms
Finlandia och middagen.
Allt som allt, vår resa var
lyckad, vad nu vädret i Minsk
litet störde oss. Vår grupp var
intresserad och öppen för nya
utmaningar. Timmarna vid
gränsen var en ny upplevelse.
Text: Malle &
Göran Holmström
foto: Stig Lundell
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VARASTOINTIPALVELUT
Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella.
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä
autot ja veneet.
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Jaakko Häti
Roope Häti

040 738 4316
040 845 6178

www.hati.ﬁ

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m², ovien koko n. 6 x 6 m.
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www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Autot & vaunut

Fiat Globetrotter
2,5l, diesel
Huippusiisti Dethleffs.
Mittarilukema 206 000 km
Teho: 62 kW / 84 Hv
Pit 6,22 m, Lev 2,19 m
Kokonaismassa: 2 980 kg

• Matkailuvaunujen vuokraus
-97 • Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

12 500€

Solifer Jubilee

-99

Alkuperäiseltä omistajalta hyvin
pidetty, huollettu, katsastettu.
Hyvillä varusteilla oleva Soliferin S5.
Pit 6,63 m, Lev 2,30 m
Kokonaismassa: 1 300 kg
Vuodepaikkoja: 4

8 750 €
Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

-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

Olemme muuttaneet
uusiin tiloihin!
Tervetuloa tutustumaan
uuteen liikkeeseen
Neliökuja 5:een.

KOKENUT

&

KATTAVA

Tule tutustumaan!
CARAVAN-MYYNTI

CARAVAN-HUOLTO

NELIÖKUJA 5,
TUUSULA

WWW.KKKIVINEN. FI

Karo Kivinen
040 043 9579

Oskari Huovinen
050 336 5633

&
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net
hallitus 2017
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		 104590
0400 508441
Haltianpolku 17 A 3. 04440
Järvenpää
jari.nurmi@saunalahti.fi
Sihteeri ja
Jäsenrekisterinhoitaja
Katariina Asp
119761
040 4503342
katariina.asp@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen 
77129
040 5241416
Tanssijantie 2 F 28,
01390 Vantaa
sirkka.miettinen@pp3.inet.fi
Yhdistyksen tiedottaja
Riitta Lempiäinen
36468
040 5274428
riitta.lempiainen@gmail.com
ESMY edustaja
Kauko Mäkelä
61818
0400 200534
kaukomakela1@gmail.com
Ari Lehto		
050 3706424
ari.l@elisanet.fi

Puheenjohtajan palsta
Tämän lehden ilmestyessä on yhdistyksen
syyskokous takanapäin. Kokouksessa on
tehty sääntöjen mukaiset henkilövalinnat,
ja päätetty yhdistyksen ensi vuoden toiminnan suuntaviivoista ja talousarviosta.
Tulevan talven ja alkuvuoden aikana tavoitteenamme on löytää kummallekin alueelle, sekä Sääksiin että VihtiParkkiin, uusi
korvaava kassajärjestelmä. Nykyinen olemassa oleva järjestelmä vaikuttaisi olevan
tulossa tiensä päähän. Uusimisen perimmäisenä tarkoituksena ja päämääränä on
saada helpotettua ja selkeytettyä nykyisiä
loppukäyttäjien sekä isäntien tehtäviä,
mukaan lukien alueilla tapahtuvia yhdistyksen muita toimintoja.
Lokakuun alussa järjestettiin liiton toimesta Uudenkaupungin Rairannassa Vankkurihymiöpäivä. Päivän tarkoituksena oli
miettiä miten Hymiöön liittyvää leirintäalueen arviointimenettelyyn liittyvää laatujärjestelmää tulisi kehittää. Kuinka se vastaisi
entistäkin paremmin nykyisiin ja varsinkin
tulevaisuuden haasteisiin. Olimme yhtenä
muiden muassa pohtimassa kyseistä asiaa.
Tämä on tärkeä asia myös meille, onhan
oma alueemme SFC VihtiPark yksi Hymiöalueista.
Hymiökuvioihin liittyen on liiton toimesta käynnistetty kuluneen syksyn aikana ”Clubcampings.fi”-hanke. Hankkeen
tarkoituksena on markkinoida Vankkurihymiöalueita netissä laadukkaina alueina kol-

mella eri kielellä Ruotsiksi,
Englanniksi ja
Saksaksi. Varsin
mielenkiintoinen meneillään oleva
hanke,
josta
kuulemme lisää talven mittaan.
Tulevaan
Raimo Kosonen
kaikkien
yhdistyksien
toimintaan vaikuttaa ensi keväästä alkaen merkittävästi Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen soveltaminen, joka alkaa
25.5.2018. Kahden vuoden siirtymäaika
päättyy tuolloin. Pelkistettynä kysymys
tässä yhteydessä on erilaisista yhdistyksen
toimintaan liittyvistä henkilöluetteloista
ja -rekistereistä. Kuinka meidän tulee niitä hoitaa ja ylläpitää. Omalta osaltamme
teemme tarvittavat toimenpiteet asian tiimoilta talven kuluessa.
Joulun ja hiljentymisen aika lähestyy.
Vietetään se läheistemme kanssa yhdessä.
Puolestani toivotan Hyvää ja Rauhallista
Joulua kaikille, sekä kokemusrikasta Uutta
Vuotta harrastuksemme parissa.
Terveisin Rami

69844

Kalle Paananen 
60227
045 2317709
kalle.paananen@elisanet.fi
I varajäsen
Turvallisuuspäällikkö
Antti Östman
68803
045 8081008
ostman.antti@gmail.com
II varajäsen
Jouko Ahlqvist
0500 486365
jokke46@saunassa.com

TERVETULOA ALUEELLE MYÖS TALVIAIKANA

31519

SAUNAT LÄMPIMÄNÄ
PERJANTAI
naiset 19.00-20.30
miehet 20.30-22.00
LAUANTAINA
naiset 17.00-19.00
miehet 19.00-21.00

www.sfchyvinkaa.net/17
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ISÄNTÄ PAIKALLA VIIKONLOPPUISIN
TOIMISTO AUKI
perjantaina klo 18-20
lauantaina ja sunnuntaina
klo 9-11 ja 13-15
www.facebook.com/VihtiPark

Sääksin Säpinät nuorin silmin
Perinteiset treffit Kiljavalla pidettiin tänä vuonna 1.-3.9.
Kiitokset nuorisotiimiläisille tästä treffimuistelosta.
■ Sääksin Säpinät on pitkäaikainen ja jokavuotinen pe-

Tervetuloa
uudet jäsenet
129255-0 Ahola Kari
160415-0 Hytönen Kari
077274-1 Joensuu Seppo
077274-0 Joensuu Maarit
129252-0 Kekkinen Janne
145305-0 Kerttunen Erkki
119970-1 Kivelä Sirja
118727-0 Kokko Risto
156928-0 Koskinen Ville
137087-0 Lumivirta Kaija
115445-0 Marttinen Veikko
158701-0 Mäkelä Otto
160496-0 Mätäsaho Tero
160669-0 Niinivaara Jarkko
160618-0 Ojanperä Kari
160363-0 Osterjärvi Kim
075135-0 Paaso Mikko
160657-0 Partanen Kaarlo
160657-1 Partanen Mari
083199-0 Peura Juha
083915-1 Pääkkönen Pasi
160421-0 Redsven Jukka
160479-0 ReiningHanhikoski Piret
099251-0 Sirviö Wenche
160733-0 Valkeapää Ella
160331-0 Välimaa Petri

rinne, jota juhlitaan yleensä
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Säpinöiden aikana niin vaunualueen asukkaat, kuin vieraatkin pitävät
hauskaa yötä päivää ja ottavat
osaa moniin aktiviteetteihin.
Tänä vuonna Säpinöitä vietettiin jännittävällä ja hauskalla elokuvateemalla. Säpinöitä aletaan järjestelemään ja
suunnittelemaan hyvissä ajoin,
jotta saataisiin järjestettyä hyvät juhlat. Säpinöihin liittyen
ollaan pidetty kokouksia, joissa
ollaan päästy yhteisymmärrykseen niitä koskevissa asioissa.
Teemoja on riittänyt vuosien
varrella niin 60- ja 70-luvusta
villiin länteen saakka. Nuoriso

koovoimin, kuten vuoden 2017
ollut SÄÄKSWOOD-teksti.

Tekemistä riittää
jokaiselle

Sääksin Syrhämä.

SFC VihtiPark toimikunta
vihtipark@luukku.com
Rauhaniementie 391, 03790 Vihtijärvi p. 0440 966 625
Puheenjohtaja,
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig
86748
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi

on otettu joka vuosi mukaan
järjestelyihin. Eri teemoihin
tehdään lavasteita yleensä tal-

Varapuheenjohtaja
Jukka Karvonen 85165
0400 795 963
jaajukka@gmail.com

Sihteeri
Sirkka Miettinen77129
040 524 1416
miettinen.sirkka@
outlook.com

■ Vuoden
2017 Säpinöiden
teemana
oli elokuvat, joiden
ympärille
koko ohjelma oli
rakennettu.
Sääksin Säpinöillä on jo
useina vuosina peräkkäin ollut monenlaista ja hyvin vaihtoehtoista ohjelmaa, jotka soveltuvat hyvin monen ikäisille
vauvasta vaariin.
Ohjelmistoon on kuulunut
lapsille suunnattuja pelejä,
leikkejä ja kisailuja, saunomista, uimista sekä yhdessä

oloa grillaillen ja nautiskellen
nuotion lämmössä.
Vuonna 2017 uutuutena ohjelmistoon saapuivat lapsille
suunnattu Sääksin Syrhämä
sekä nuorison ylläpitämä vohvelikahvila.
Vohvelikahvilassa
myytiin tietysti vohveleita, mutta
myös paljon muita herkkuja,
kuten erilaisia karkkeja ja virvoitusjuomia. Vohvelikahvilan
ohessa pyöriteltiin myös karkkipyörää, josta jokainen pyörittäjä voitti jonkin herkullisen
palkinnon.
Muita lapsille suunnattuja
ohjelmia olivat erityisesti rannalla järjestetyt tietokilpailut
sekä tietysti koko perheen

Sääksitoimikunta
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava p.050 526 4897
Puheenjohtaja
Sihteeri
Jari Nurmi 
104590 Pirjo Oikarinen 
33954
0400 508 441
045 865 1580
jari.nurmi@saunalahti.fi
pirjo.m.oikarinen@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Riitta Lempiäinen
36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com

Sääksin jonotuslistanhoitaja
Antti Östman 
68803
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com

Bingo veti ihmisiä puoleensa perjantai-iltana.
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Tuuri Tour ja luontopolku.
Muutamana vuotena peräkkäin Sääksin Säpinöillä on ollut
popcornkone, joka on saavuttanut vuosien kuluessa ja Säpinöiden teemojen vaihtuessa
huippusuosion.
Vuonna 2017 Sääksin Säpinöillä otettiin myös paremmin
huomioon vanhemmatkin ihmiset, jotka eivät tykkää välttämättä liikkua niin paljoa,
ohjelmistoon oli lisätty myös
bingo.
Bingossa oli huikea määrä
osanottajia, toiveikkaina voittamaan hyviä palkintoja. Ohjelmistossa oli tapahtunut muitakin kivoja muutoksia kuten
erätaitokilpailun katoaminen ja
Tuuri Tourin ilmaantuminen
sen tilalle.
Tuuri Tour toteutettiin kuitenkin aika lailla samankaltaisella idealla kuin edellisinä
vuosina erätaitokilpailu.
Toisena treffipäivänä järjestetty petankkikilpailu veti
tänä vuonna erityisesti nuorisoa hyvin mukaan. Oli mukava
huomata nuoria pelaajia kilpailemassa vanhempia vastaan,
ennenkin kilpailussa mukana
olleita, petankkikonkareita vastaan. Pienenä ikävänä asiana
huomasimme, että muutamille
vanhemmille kisailijoille voitto oli tärkeämpää kuin reiluilla
säännöillä pelaaminen.
Niin rantasauna kuin Kiljavan Opiston saunatkin
houkuttelivat kaikenikäisiä
treffivieraita uimaan ja saunomaan iltaisin, ennen rannalla järjestettyä karaokea ja
tansseja. Lapsille oli tietenkin
järjestetty oma karaoketuokio
ennen aikuisia. Tämän tuokion
ikimuistoisimman tulkinnan
taisi tehdä 2-vuotias Antto ihanalla Ihhahhaa hepo hirnahtaa
-laululla.
Treffien aikana myydään
myös tietysti arpoja, joita voi
ostaa heti treffien alettua. Niitä
myydään ihan treffien viimeisille tunneille saakka. Palkinnot
on aina arvottu sunnuntaina
yhtä aikaa kilpailujen palkintojen jaon kanssa. Palkintoina
on aina paljon erilaisia, jotta jokaisella olisi mahdollisuus voittaa jokin itselle sopiva palkinto.
Aika usein kuitenkin palkinnot
menevät samoille henkilöille,
koska nämä henkilöt ostavat
niin paljon arpoja.
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Janis Oikarinen.

Mr Bean, Rölli ja Tölli.

Obelix.

Esmeralda.

Vohvelikahvilassa riitti asiakkaita.

VihtiPark

Punahilkka ja Maija Poppanen.

Tunnelmia
■ Sääksin Säpinöillä on aina ollut hyvä tunnelma sekä
yhteishenki ja on kiva nähdä,
miten sama fiilis toistuu vuodesta toiseen. Omat tiimiläiset
kannustavat toisiaan kilpailuissa ja kaikilla on hauskaa.
Hauskanpito jatkuu myöhään
yöhön asti, yleensä myös nuorilla, ja tunnelma alueella on
erinomainen. Säpinöillä hyvää fiilistä tuo sekä ystävät
että pienimuotoiset kilpailutkin. Kilpailut pitävät treffeille
tulleet ihmiset kiireisinä koko
viikonlopun ajan. Sanotaankin,
että lapset ja nuoret tuovat hyvää oloa ja iloa elämään. Sen
huomaa varsinkin Säpinöiden
aikana, kun heitä näkee alueella
pitämässä hauskaa ympäri vuorokauden.

Säpinöillä on tietty se oma
selittämätön tunnelma, mitä suurin osa ihmisistä alkaa
odottamaan innoissaan jo
viikkoa ennen treffien alkua.
Vaikka Säpinöille tullaan
yleensä oman tietyn porukan
kanssa, pääsee siellä kuitenkin
tutustumaan ja ystävystymään
uusien ihmisten kanssa. Karavaanarihan on kaikkien kaveri,
eikö niin? Säpinöiden jälkeen
monille jää iloisia muistoja,
joita muistellaan ilolla vielä
monienkin vuosien jälkeen.
Ja nämä muistot saavat meidät aina tulemaan seuraavina
vuosina uudestaan.
Emmi Eloranta, Veera
Putkonen, Kia Tuomisto

Kiitos syystalkoolaisille, VihtiPark saatiin talvikuntoon

Vilkkaan kesän jälkeen VihtiParkissa hiljaista.

Karavaanarin mausteet tilattavissa
yhdistysten yhteyshenkilöiltä
Nyt on joulumausteiden aika. Kokoa itse
3 purkin pakkaus hintaan 15€.
Yli 20 pakkauksen erät toimitetaan
rahtivapaasti alueellenne.
Yhdistykset, varatkaa Timo esittelemään
mausteita teidän luoksenne.
Käy tutustumassa tuotteisiin osoitteessa
www.mamasmade.fi
Joulumaustepakkauksia saatavana Helsinki Caravanista, Mestarintie 2, Vantaa.
Tilaukset ja kyselyt:
SF-Caravan Kerava ry:
Timo Kilpeläinen, 040 190 7009
Harri Stenberg, 040 536 5780
hstenberg2@gmail.com
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hallitus 2017
Hummelpärantie
161, 06200 Porvoo
01 p.040-355 8825
info@sfc-iu.fi

■ Pikkuhiljaa rupeaa loppuvuosi häämöttämään ja on aika kerrata, mitä kaikkea kuluneena vuotena on tapahtunut. Kesä tuntui olevan kovin sateinen ja viileä, mutta
täytynee vain ottaa vastaan sitä, mitä tarjolla on. Kaikilla meillä on kuitenkin katto
pään päällä.
Menneenä viikonloppuna oli Skepparssin syystalkoot, johon ahkeraa talkooväkeä
oli tullut kiitettävästi säästä huolimatta.
Kiitokset talkooväelle, kiitokset myöskin
keittiölle, joka tarjoili porukalle kahvit ja
makoisat leivät, sekä päivän päätteeksi
vielä lämmintä keittoa.
Haluan tässä yhteydessä taas kiittää
omasta ja yhdistyksen puolesta kaikkia
yhdistyksen tehtäviä hoitavia henkilöitä.
Moni tällainen työ tehdään ”piilossa” ja
usein nämä henkilöt jäävät täysin huomiotta. Tämänkin artikkelin ruotsinnoksesta vastaa Merja-Ann Lindell, kiitoksen paikka tässä ja nyt.
Uudenvuoden otamme vastaan perinteisin menoin Skepparsissa ja yhdistyksem-

Puheenjohtaja
Henkilövastaava,
tiedotusvastaava
Jorma Teittinen 
034769-0
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com

Jorma Teittinen
me toiminta käynnistyy laivaristeilyllä. Tulkaahan mukaan viettämään mukavaa aikaa
yhdessä.
Oikein hyvää loppuvuotta, Rauhallista
Joulua ja Riemullista Uutta Vuotta kaikille !
Tv Jorma

■ Så småningom närmar sig årsskiftet och
det är dags att se tillbaka på det som hänt
under det gångna året. Sommaren var ju
väldigt regnig och kall, men man får väl
ända vara nöjd med det, som det var. Vi har
ju alla ändå tak över huvudet.
Senaste veckoslut var det hösttalko i
Skeppars och många flitiga deltog, trots
vädret. Tack till alla och till dem i köket,
som bjöd oss på kaffe och goda smörgåsar
och ännu till slut varm soppa.
Jag vill i detta sammanhang för min egen
och föreningens del igen tacka alla dem
som handhar uppgifter i föreningen. Många
av dessa uppgifter görs “i smyg” och ofta

blir dessa personer helt obemärkta. För
den svenska översättningen av denna artikel ansvarar Merja-Ann Lindell, som jag vill
tacka här och nu.
Det nya året tar vi emot traditionellt i
Skeppars och sedan startar det nya årets
verksamhet med en gemensam kryssning.
Kom med och trivas tillsammans!
Jag önskar er alla ett riktigt gott slut på
det gamla året, en fridfull Jul och ett fröjdfullt Gott Nytt År!
Hälsningar,

Andersin Mikael, Kulloby
Hava Ossi, Myrskylä
Häyrynen Riitta, Porlammi
Joronen Sami, Ilola
Jyllilä Tuija, Juomaankylä
Klavert Annukka, Helsinki
Korkeakoski Pasi, Vakkola
Lindfors Knut, Box

Sihteeri, toimintatoimikunta
nuorisovastaava, jäsenkirjuri
Leena Maho 
138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3 B 27, 00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck 
104817-1
040 840 2974
Lohentie 9 E 35, 06150 Porvoo
astenback59@gmail.com
Aluevastaava, IT-vastaava
Alvar Alatalo
106733-0
0400 941 663
Savenvalajakatu 3A 5,
04200 Kerava
alvalatalo-46@suomi24.fi
ESMY-edustaja,
SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen 
131737-0
041 432 4037
Peippolankolmio 1 C 36,
06400 Porvoo
pentti.oksanen@elisanet.fi
Turvavastaava
Mauri Savolainen
90013-0
0400 456 693
Ruokokuja 2 b 6 01300 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com

Tervetuloa uudet jäsenet
160242-0
160256-0
160230-0
160520-0
160576-0
095453-0
130116-0
160296-1

Jorma

Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja,
Matkailuvastaava
Tuomo Tourunen 
99826-0
0400 429 272
Partiomiehentie 3D 21,
06100 Porvoo
tuomo.tourunen@pp.inet.fi

059862-0
160296-0
155432-0
160291-0
160462-0
160346-0
160600-0

Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
040 554 9305
Nissinen Juha, Monninkylä
Pietilä Leena, Box
Ronkainen Milla, Helsinki
Sarkkinen Tomi, Vantaa
Söderström Magnus, Porvoo
Törönen Olli, Ruotsinpyhtää
Vesterinen Sampo, Hinthaara
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Lisätietoja
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Kausipaikka edellyttää
yhtä isäntävuoroa,
viikonloppuisin,
vahvuus on 1-2
vaunukuntaa
ajankohdasta riippuen.

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

Kesäkausipaikka
350€ +sähkö
Talvikausipaikka
325€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi 15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
– vain Itä-uudenmaan jäsenille

10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uudenmaan jäsenille
SÄHKÖ
Mittarisähkö
ilman mittaria k/t

Lipunnosto.

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Muut palvelut
Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€

TULE MUKAAN
RISTEILYLLE TALLINNAAN!

Alvari Alatalo, vuoden Skepparslainen Petri Oksanen ja Jorma
Teittinen.

13.01.2018 lauantai
Bussikuljetus; lähtö Skeppars klo 15.30 ja Porvoossa
turistipysäkki klo 16.00, Tapaamme Helsingissä Länsisataman terminaali ykkösessä. (kuljetus sisältyy hintaan)
klo 17.15 – 17.45 Lippujen ja B-luokan kahden hengen
hyttien jako 1.krs lähellä Matkapoikien
lähtöselvityspistettä
klo 18.30 Silja Europa lähtee kohti Tallinnaa
klo 20.30 Päivällinen seisovasta pöydästä sisältäen
ruokajuomat hanasta (sisältyy hintaan)
Vapaata yhdessä oloa laivalla
14.01.2018 sunnuntai
klo 7 -10 Aamiainen laivalla halukkaille (lisämaksusta)
klo 8.00 Maihinnousu alkaa Tallinnassa (kolme tuntia
aikaa olla maissa, paluu laivalle klo 11.30)
klo 12.00 ja 14.15 Lounaskattaukset laivalla (lisämaksusta)
klo 12.30 Silja Europa lähtee Tallinnasta / D-terminaali
klo 16.00 Laiva saapuu Helsinkiin
Bussikuljetus Länsisatama-Porvoon linja-autoasemaSkeppars

Kari Salojärvi ILP-asennus puuhissa. Apuvoimat taustalla
seuraa tilannetta.

Sitovat ilmoittautumiset Leena Maholle 10.12 mennessä
joko sähköpostitse leena.maho@pp.inet.fi tai puhelimitse
044 257 4608. Lähtijöistä tarvitaan nimi, syntymäaika,
puh.numero
Hinta: aikuiset 80€, lapset 12-17v. 60€ ja 6-11v 50€
Osallistumismaksun voi suorittaa yhdistyksen tilille
FI26 5358 0620 1624 84 tai Skepparsin kioskilla
(viestikenttään nimi ja sana ”risteily”). Osallistujilla
oltava mukana passi tai kuvallinen EU-henkilökortti.
Paikkoja varattu 40:lle.
Hallitus
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Keilat kaatuu tyylillä.

Possutreffit
18-20.8.2017

Treffien ”päähenkilö” on saapunut.

Lars Lundströmin heittotyyli johti voittoon.

Eturivissä jännitetään arpajaisvoittoja jaettaessa.

Mölkkykisan voittaja 2017 Lars Lundström. Onnea.

■ Lauantai aamuna aloitettiin tapahtuma lipunnostolla. Puheenjohtaja Jorma Teittinen toivotti treffiläiset
tervetulleeksi.
Alueisäntä Alvari Alatalo oli valinnut vuoden skepparssilaiseksi Petri Oksasen ja luovutti nimilaatan
ja kukan Jorma Teittisen kanssa. Onneksi olkoon
Petrille.
Kilpailuina oli perinteinen mölkkymestaruus ja
lapsille erilaisia heittopelejä. Lapsia palkittiin heti
lakupatukoilla, kun suoritus oli tehty. Heittokertoja
ei laskettu vaan pääasia oli, että lakut maistui.
Mölkkykilpailu oli taas suosittu ja kiivas tapahtuma.
Neuvoja heittäjät saivat aina vuorollaan, jotta tulos
olisi paras mahdollinen. Parhaiten pärjäsi Lars Lundström, joka pelasi vain omaa peliä eikä kuunnellut
muiden neuvoja.
Päivän pääasia eli savustettu possu saapui klo 13.00
ja siitä alkoi possun pilkkominen annoksiin ja jakaminen lisukkeineen treffiläisten lautasille. Pitkää
pöytää yritettiin kasata mutta sade pilasi sen aikeen.
Onneksi meillä on vaunuissa telttat, joten porukat
perustivat omat seurueet ja jatkoivat ruokailua ja
seurustelua ”sisätiloissa”. Caravaanarit ovat onneksi
joustavaa porukkaa, eikä vähällä lannistu pienistä
vastoinkäymisistä.
Possu oli tosi hyvää. Kiitos paloittelijoille ja lisukkeiden tekijöille.
Illalla tanssittiin väentuvalla ja laulettiin karaokea.
Kiitos Dj. Krisselle, ilta oli loistava. Tanssijoita ja laulajia oli mukavasti ja kaikki viihtyi hyvin.
Sunnuntaina treffiläisiä odottivat palkintojen jaot.
Mölkkykilpailun voittaja sai pokaalin Jorma Teittiseltä. Onnea Lasselle voitosta.
Syyskuun alussa asennettiin väentuvalle ilmalämpöpumppu. Siinä Kari Salojärvi oli asennuksen toteuttajana hyvien apulaisten avustamana. Kiitos Karille siitä.
Caravan messuillakin Lahdessa käytiin syyskuussa.
Reissu meni hyvin. Kiitos osallistujille.
Syystalkoot pidettiin 28.10 lauantaina. Sade yritti
hankaloittaa siivousta mutta sitkeä porukka ei antanut periksi. Veneet saatiin talvisäilöön ja puiden
lehdet kärrättiin mönkijän ja peräkärryn avulla pois
keräyspaikalle. Kalusteet ja trampoliini pääsivät myös
talvisuojaan. Pehtoorintuvallakin tehtiin pientä laatoitusta ja tasoitettin kulkuväylää. Kiitos Reijolle ja
avustajille siitä. Kiitos runsaslukuiselle talkooporukalle
kaikki saatiin tehtyä. Nyt valmistaudutaan talveen.
Talkoo porukkaa kahvitti ja laittoi ruokaa ahkera
”keittiöporukka”. Iso kiitos heille.
Kuvat ja teksti.
Pentti Oksanen
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Puheenjohtaja,
edustaja ESMY:ssä ja
lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä 	
94210-0
044 308 7780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi

Puheenjohtajalla
pätkii ajatukset....

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
050 415 2154
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka
83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5 03600 Karkkila
veijo.vainikka54@gmail.com
Keijo Kaukelin
23818-0
050 598 2710
Koikkalantie 66, 03400 Vihti
keijo.kaukelin@kolumbus.fi
Edustaja ESMY:ssä
Veijo Vanhala 
136047-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com
Aino Kylmä	 94210-1
050 501 4517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi
Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi
Hallituksen ulkopuolisena
tekninen asiamies
Matti Turunen
35460-0
0400 486 037
Harjutie 2-4 K 12 03100
Nummela
mturunen@elisanet.fi
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■ Oliskohan tämä enne siitä, että vois jäädä vaikka eläkkeelle! ..mutta.. kaikesta huolimatta...
Vietimme Majamäessä hyvin onnistuneet treffit.
Yli 50 vaunukuntaa saapui paikalle, treffeille osallistuneista oman yhdistyksen jäsenten osuus oli valitettavasti kovin pieni,
mistähän moinen johtunee?
Tältä kannalta asiaa ajatellen, järjestämmekö treffejä turhaan??
Hallitus kokonaisuudessaan oli paikalla
ja huolehti treffijärjestelyistä.
Olette varmaankin huomanneet, että
emme järjestä varsinaista pikkujoulua,
vaan lähdemme päiväristeilylle Tallinnaan.
Joulumarkkinat Tallinnassa sattuvat just
sopivasti samaan aikaan, joten jouluostoksille sitten vaan.
Syyskokoustahan meillä ei enää ole, koska olemme siirtyneet yhteen vuosikokoukseen.
Yhdistyksen uudet säännöt pyrimme
postittamaan jäsenille vielä tämän vuoden
aikana.
Huom! yhdistyksen jäsenet, lähettäkää
sähköpostiosoite ja nimenne jäsenkirjuril-

Leo Kylmä
le, lomakkeen löydät kotisivuiltamme sfckarkkila.fi.
Tulevaisuudessa tiedottaminen yhä
enempi menee siihen, että sähköisesti tapahtuu kaikki ilmoittaminen mitä yhdistys
haluaa jäsenille välittää, tietoa, tapahtumia
ym. asioita.
Pyrimme vähentämään postitustarvetta,
koska se tänä päivänä on kallis ilmoittamismuoto.
Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille
sekä lehden lukijoille
Hyvää ja Rauhallista Joulua!
Leo 94210

Tuikkutreffit Majamäessä 29.9.-1.10.2017
Onnistuneet treffit jälleen kerran.
Osallistujat saivat Suomi 100v-kuusentaimen ämpärin kera,
toivottavasti kuuset löysivät arvoisensa kasvupaikan.
LähiTapiolan järjestämälle hätäensiapukurssille oli runsaasti
osallistujia, kurssi oli mielenkiintoinen ja antoisa.
Forssa-Karkkila mölkkykisan voitti Forssa. Onnittelut voittajille!
Kiitokset kaikille treffeillä mukana olleille.

Cabby-Clubilaiset koolla
Leininrannassa 24.-28.5.
■ Meillä oli hauska ja monipuolinen
tapahtuma Sointun
johdolla.
Tapaamiseen oli
saapunut yli 20 vaunukuntaa.
Tutustuimme mm.
Verlan puuhiomo ja
pahvitehtaaseen.

Tervetuloa uudet jäsenet
158051-0 Juha Ferm Karkkila
158058-0 Susanna Gerkman-Hilti Vihti
142381-0 Sami Laakso, Ojakkala
100226-0 Maarit Tuominen, Somerniemi
121083-0 Kari Iivanainen, Karkkila
159669-0 Tero Uusitalo, Otalampi

159835-0 Samu Karjalainen, Otalampi
054535-0 Heikki Rinne, Vihti
054535-1 Päivi Rinne Vihti
160141-0 Petri Nevander, Saukkola,
120249-0 Reijo Moisander, Helsinki
160478-0 Tomi Nyman, Lohja
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Toimintasuunnitelma
vuodelle 2018
Yleistä
Vuosi 2018 on yhdistyksen 39. toimintavuosi. Yhdistys tulee jatkamaan edellisten
vuosien tapaan jäsenten etujen ja odotusten mukaista toimintaa.
Treffejä tullaan järjestämään vuoden aikana ainakin syksyllä yhdistyksen 39-vuotisen toiminnan merkeissä Vuotinaisen

Leirikeskuksessa tai muulla alueella sekä
selvitetään mahdollisuudet Juhannus- ja/
tai Vapputreffien järjestämiseen Majamäen alueella Tammelassa tai Kultahiekka
Caravanissa Lohjalla.
Yhdistyksen vuosikokous hoidetaan
sääntöjen määräämällä tavalla ja halli-

tuksen kokouksia pidetään pääsääntöisesti
kuukausittain tarpeen mukaan.
Yhdistyksen ulkopuolisiin tahoihin yhteydet säilytetään ja kehitetään edelleen
mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksenjohto ja kokoukset
Yhdistyksen johdon muodostaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Voimassa
olevien sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan neljästä kahdeksaan jäsentä. Viime
vuosina hallituksessa on ollut kahdeksan
jäsentä.
Hallitus asettaa toimintavuoden aikana

tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä hoitamaan mm. treffien ohjelmia.
Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tarpeen
vaatiessa.
Varsinainen jäsenten vuosikokous
pidetään sääntöjen määräämällä tavalla.

Kokous pyritään järjestämään Karkkila –
Vihti – Lohja (entinen Nummi-Pusula)
-alueella mahdollisimman hyvin jäsenistön tavoittavaksi.
Mahdollisia ylimääräisiä jäsenten kokouksia järjestetään sääntöjen puitteissa.

mukaan treffejä ja hallitus pohtii, onko
voimavaroja useamman toteuttamiseen.

Jäsenistölle voidaan järjestää muutakin
yhteistä tekemistä.

Treffit
Yhdistys täyttää toimintavuoden aikana 39 vuotta. Yhdistys järjestää tarpeen

Yhteydet yhdistyksen ulkopuolelle
Yhteydet liittoon, ESMY:n ja toisiin yhdistyksiin hoidetaan edelleen totutulla ja
hyväksi koetulla tavalla
Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen
edustajat liiton kokoukseen ja osallistuminen hoidetaan kokouspaikan sijainnin
ja muut kustannuksiin vaikuttavat tekijät

huomioiden.
ESMY:n kokouksiin valitaan yhdistyksen edustajat ja toimintaan osallistutaan
voimavarojen mukaan.
Yhteyksiä ja yhteistyötä toisten SFCaravan -yhdistysten kanssa hoidetaan
mm ESMY:n avulla SF-Caravan Forssan

seudun Majamäen alueen ja Kultahiekka
Caravan -alueen kanssa on yhteistyösopimus.
Suhteet kotikaupunkiin ja muuhun
yhteiskuntaan ollaan valmiit hoitamaan
omasta puolestamme asiallisesti.

Jäsenasiat ja tiedottaminen
Jäsenhankintaa jatketaan edelleen toimittamalla jäsenhakemuksia yhdistyksen
toiminta-alueella vaunu- ja autoliikkeisiin
ja muihin paikkoihin, joista ne ovat harrasteesta kiinnostuneiden saatavilla.

Yhteydet jäseniin hoidetaan varsinaisesti SFC Kuutoset+ -lehden kautta. Lisäksi tiedotetaan jäsenille paikallislehtien
palstoilla, jolloin tieto on yhdistykseen
kuulumattomienkin ihmisten ulottuvilla.

Tarvittaessa käytetään henkilökohtaisia
kirjeitä. Verkkosivujen ja sähköpostin
käyttöä kehitetään edelleen.

ideoita ja työpanosta. Yhdistyksellä on ns.
kiinteät kulut, mm. toimi- ja säilytystilojen
vuokrien muodossa. Lisäksi tulevat liiton
ja ESMY:n kokous- ja matkakulut.

Yhdistyksen taloudenhoitaja laatii vuosikokoukselle esitettävän tulevan vuoden
talousarvion.

Talous
Yhdistyksen talous on tällä hetkellä varsin vakaalla pohjalla. Jäsenmaksutulojen
lisäksi hankitaan toimintavaroja mm. treffitoiminnalla, johon kaivataan jäsenistön
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SFC-Caravan Kerava Ry

KERAVA

www.sfckeravaanari.fi

Puheenjohtajan palsta
Mukavaa syksyä ja riemukasta talvenodotusta kaikille caravan ystäville Kangaslammelta. Kesä oli ja meni ihan liian nopeasti.
Kangaslammen kesä ja syksy on ollut hyvin
puuhakas ja intoakin porukassa on riittänyt.
Nyt kun vihdoinkin olemme avoin alue
kaikille SFC jäsenille niin ompa se tuonut
mukanaan paljon kysymyksiä ja osaltaan
herättänyt mielenkiintoa. Kangis kehittyy
askel askeleelta ja suunta on ollut hyvä.
Suurin muutoksemme on alueen laajentaminen, vanhnan puuston poisto ja harventaminen. Mitäänhän ei tietenkään ilmaiseksi saa, paljon on tarvittu sitä kuuluisaa
talkoohenkeä ja tietenkin talkoo soppaa.
Talkoohenkeä tarvitaan viellä paljon, jotta
saadaa kaikki risut raivattua ja alue taas siitiksi. Huoltorakennus projektimme on loppusuoralla, eli pikku hypistelyjä puuttuu
enää. Vaunupaikkoijen sähköjen perusparannus on aloiteltu ja pikkuhiljaa saamme
uusittua kaikki. Kangaslampi on ottanut
suuren harppauksen eteenpäin monessa
asiassa. alueemme on seuraavassa leirintäoppaassa ja se on jotain ihan uutta meille.
Olen kuullut monen pohtivan mitä kaikkea
se tuo tullessaan. Rupeaako meillä meillä
käymään vierailioita paljon enemmän ym.
Tottakait toivomme, että saamme jo ensikesänä paljon vieraita ja, että pääsisimme
esittelemään luonnon kaunista aluettamme mahdollisimman monelle caravaanarille. Meidän kausipakkalaisten joukko on
kasvanut kesän aikana mukavasti ja olemmekin saaneet porukkaamme aktiivisia jäseniä mikä on aivan loistava juttu. Todellista caravaani henkeä on nähty paljon ja
ompa uudet tulokkaat ollut osana suurta
alueperhettä alusta saakka. Aina kun Porukka kasvaa niin ammattitaito lisääntyy.
Tarvitaan metallimiestä heti kuuluu hep.
Tarvitaan kaivinkonetta kuuluu hep. Sähkömiestä, putkimiestä, timpuria tai melkein

hallitus 2017
Puheenjohtaja, Esmyja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen
114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com
Varapuheenjohtaja,
Esmy- edustaja
Olavi Lahtinen
64453-0
0400 608 971
ola.lahtinen@gmail.com

Perttu Tiikkainen
mitä vain aina löytyy. Tätähän se porukan
yhteishenki on. yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Itselläni on ollut aika kiireinen kesä ja syksy töiden puolesta eikä helpotusta tuo kun katson nyt ikkunasta ulos.
Oma panokseni alueella tehtyyn valtavaan
työhön nähden on valitettavan pieni, mut
ehkä joskus kerkiän minäkin sitten. Syyskokous meillä on ollut lehden ilmestyttyä ja
toivonkin että saan Hallitus työskentelyyn
mukaan lisää porukkaa ratkomaan pikku
brobleemia ja tuomaan omaa näkemystään
askarruttaviin kysymyksiin. Kiitänkin tässä
kaikkia erovuoroisia hallituksen jäseniä
jotka eivät jatka, Olette tehneet valtavan
työn yhdistyksen ja alueen eteen KIITOS.
Samalla toivotan tervetulleeksi uudet hallituksen jäsenet tervetuloa.
Toivotan kaikille mukavaa loppusyksyä ja
alkavaa talvea. Tehdään taas jälleen yhdessä kangikselle oiken herkulliset pikkujoulut notkuvine pöytinee, Tervetuloa kangikselle kaikki caravan ystävät on sitten syksy,
talvi, kevät tai kesä meille voi tulla aina.

Rahastonhoitaja, sihteeri
Harri Stenberg
89388-0
040 536 5780
hstenberg2@gmail.com
Rakennusprojektin vastaava,
aluetoimikunnan vetäjä
Erkki Stranius
150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com
Esmy-edustaja
Kirsi Tolonen
48360-1
0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com
Jäsenasiat
Annikka Rakkolainen 115643-0
0440 302 425
annikka.rakkolainen@gmail.com
Matti Saulo
114125-0
040 544 5409
mattisaulo@gmail.com
Kaija Salonen
100634-0
0400 806 276
kaija.salonen@gmail.com
Kotisivuvastaava,
FB-sivun pääkäyttäjä
Seppo Koli
54268-0
0400 144 363
seppo.koli@luukku.com

Syysterveisin Perttu Tiikkainen
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sihteerin palsta

Vuosi vaihtumassa
Nyt on vuosi taittumassa
loppua kohden ja voimme
muistella, mitä kaikkea on
tapahtunut vuoden 2017
aikana. Vuosi ei ilmojen mukaan meitä hirveästi hellinyt
ja se varmasti on antanut
voimia toteuttaa näitä uudistuksia, joita tarvitsimme, että
saamme tiedot seuraavaan
karavanoppaaseen.
Keväällä ei vielä kaikki uskoneet huoltorakennuksen
valmistumiseen, mutta nyt
se on valmis ulkoterasseineen. Tämä on vaatinut monen meidän jäsenen yhteistyötä ja osittain vierailtakin
on apua saatu, jotta voimme
olla tyytyväisiä lopputulokseen. Nyt uudessa huoltorakennuksessa on lämpöiset
suihkutilat, joten talvikautena sauna lämpenee vain lauantaisin ja sittenkin niin, että
alueella on vähintään kolme
asuttua vaunua tai autoa.
Juhannuksena
lupasin
alueen valaistuksen parantamista led-valoilla, nyt on
tämäkin lupaus pidetty. Vanhat valonheittäjät tolpista
on poistettu ja ledit laitettu
tilalle, saunanraitille vielä
vähän valoa lisää.
Elokuussa vietimme elotreffejä vaihtuvassa säässä,
kaikilla oli kuitenkin hauskaa
yhdessäoloa. Söimme hyvin
Timo Kilpeläisen valmistamaa ruokaa ja saimme ostaa karavaanarin mausteita.
Lauantai-illalla paviljongissa
musiikista vastasi Sani Hillo.
Toivottavasti näemme Sanin
vielä tulevaisuudessa Kangaslammella. Tämä vuosi on
osoittanut, että joudumme
miettimään treffien ajankohtaa uudestaan ilmojen
kylmyyden takia, kuitenkin
huomioiden lähellä olevien
alueiden tapaamiset.
Alueemme koki nyt lokakuussa muutoksen. Alueella
alkoi metsäkone tekemään
harvennusta nykyisten vaunupaikkojen luona, sekä teki
meille uuden alueen, johon
voimme ruveta suunnittelemaan uusia paikkoja vuosipaikkalaisille. Paikka vaikutti
tuntemattoman sotilaan ku-
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vauspaikalta. Tulemme tulevaisuudessa rauhoittamaan
hiekkakentän vierailijoiden
käyttöön, joita toivomme nyt
saavamme muuttuessamme
omatoimialueesta SFC-alueeksi.
Tänä syksynä emme pidä
perinteisiä siivoustalkoita,
vaan jokainen vaunukunta
yrittää osallistua omalla tavalla alueen viihtyvyyden
lisäämiseen. Omalta osaltani
voin vain kiittää ystäviä, jotka ovat huolehtineet meidän
vaunun ympäristön ja vaunun katon puhdistuksesta.
Toivottavasti voin joskus
tehdä takaisinpäin vastaavaa palvelusta. Suuret kiitokset kaikille.
Pyrimme tekemään alueesta houkuttelevan uusille
vierailijoille, mm. kesäkeittiö
ja huoltorakennuksen terassi tehdään savuttomiksi.
Mölytuvassa voi tupakoida,
jos siellä ei grillata ja kaikki antavat siihen luvan. Tätä
käytäntöä voimme noudattaa myös lemmikkieläinten kanssa. Lemmikit ovat
tervetulleita alueelle, kun
muistamme pitää ne kiinni ja
korjata mahdolliset jätökset
pois.
Ensivuodelle ei ole suunnitteilla mitään suurempaa
projektia, lukuun ottamatta
mahdollista sähkön uusintaa. Kaikki ovat varmasti
ansainneet niin sanotun välivuoden, ilman teitä ei oltaisi selvitty näinkin hyvin
tästä vuodesta. Uskon että
nyt katsomme parempaan
tulevaisuuteen ja voimme
tarjota palveluja niin Lahden alueen kuin Iitin uuden
moottoriradankin
vierailijoille.
Harri Stenberg
Kangaslammen hallitus toivottaa kaikille alueella olleille HYVÄÄ JOULUA ja PAREMPAA UUTTA VUOTTA 2018.
Samoin kaikille yhteistyökumppaneille.
Kuvasarja kertoo mitä kaikkea on syksyn aikana tapahtunut. Ja saimme pinsseistä
tehdyn taulun.
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SF-CARAVAN KESKI-UUSIMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

hallitus 2017

Puheenjohtajan palsta

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

Hyvää syksyä kaikille!

39058-0

Varapuheenjohtaja
Tapio Varjokunnas
30150-0
050 358 1525
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi
Sihteeri/lehtivastaava
Tiina Korjula 
113400-0
0400 812 059
tiinakorjula@icloud.com
Matkailuasiamies/kotimaa
Juhani Virtanen
127132-0
juhani@virtanen.biz
Matkailuasiamies/ulkomaat
Raimo Björkstedt
91062-0
050 436 1564
raimo.tapio1@elisanet.fi
Matkailuasiamies/
nettivastaava
Arto Hyttinen
100270-0
0400 906 789
artsi.hyttinen@gmail.com
Jäsen
Tuomo Virtanen
040 764 8948
tumppi65@gmail.com

■ Kesä meni sateisissa oloissa, vaikka mahtui sinne muutamia pouta päiviäkin.
Syksy on ollut sateisin pitkään aikaan,
”kuin sieniä sateella” on tänä syksynä varmasti pitänyt paikkansa. Sydänlammella
on kerätty hyvät sienisadot.
Alku syksystä pidettiin kyykkäkisat ja
osanottajia oli ihan mukavasti.
Helsingin matka- ja caravan messut lähestyy, tästä tietoa lehdessä sekä verkkosivuilla.
Marraskuussa pidetään syyskokous, jossa
valitaan erovuoroisista oleville seuraajat.
Puheenjohtaja kauteni päättyy tähän, nyt
on aika uusille tuulille.
Syyskokous on pidetty ennen lehden
ilmestymistä ja siksi kiitänkin nyt kaikkia
lehden lukijoita ja yhdistyksen jäseniä

Kari Köngäs

menneistä vuosista, joita olen ollut luotsaamassa puheenjohtajan roolissa, sekä
toivotan onnea ja menestystä uudelle hallitukselle tuleville vuosille.
Kari

50235-0

Anne Seiluri
133181-0
0400 462 949
anne.seiluri@gmail.com
HALLITUKSEEN
KUULUMATTOMAT
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors
10802-0
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
Jäsenkirjuri
Pentti Virtanen
050 385 5115
pjv.virtanen@gmail.com
Ajotaitovastaava
Matti Lehtonen
050 548 2905
matti.silva@netti.fi

1560-0

103229-0

Tervetuloa uudet jäsenet
160378-0 Lundell Harri, Lapinjärvi
160434-0 Hytönen Juha, Mäntsälä
160404-0 Liimatta Vesa, Kellokoski
160465-0 Ahmasalo Elina, Rusutjärvi
074196-0 Viitala Eija, Kerava
095825-0 Tani Helena, Sääksjärvi
130261-0 Lehto Ilpo, Järvenpää
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160550-0 Kiviranta Pirjo, Pornainen
160552-0 Salo Ulla, Rusutjärvi
160555-0 Heinälä Markus, Tuusula
141419-0 Karanen Minna, Tuusula
160622-0 Eiriö Toivo, Järvenpää
160683-0 Härö Pirjo, Mäntsälä

Sydänlammen
kyykkäkisan tulokset
Miehet
1. Pekka Leinimaa 2. Aki Pehkonen 3.
Kari Köngäs 4. Pentti Virtanen 5. Jarmo
Paunila 6.Esko Peiponen 7. Timo Allen
Naiset
1. Eija Pehkonen 2. Armi Köngäs 3.
Tiina Allen 4. Eeva Paunila 5. Senni Peiponen 6. Tuija Virtanen 7. Riitta Lindfors

Ihan kuin kotiin olisi tullut!
■ Asuntoautoni talvehtii nyt
vedet tyhjennettynä, siivottuna
ja hiljentyneenä parkkipaikalla
ensi kesää odottamassa. Tänä
kesänä se taas näki maailmaa
vähän eri kantilta kuin aikaisempina vuosina vain kotimaassa pyöriessä. Toukokuun
alun ”asumisharjoittelujakson”
jälkeen suuntasimme pohjoiseen. Tällä kertaa meitä matkalaisia oli kaksi, joista toinen
varsin aloitteleva karavaanari,
mutta sitäkin innokkaampi!
Hieman naapurit ihmettelivät kun kannoimme asuntoautoon uikkareita, onkia ja
muiden tavaroiden ohessa suksia ja monoja. Taisi joku niitä
kommentoidakin. Matkamme

siis suuntautui kesäkuun alussa kohti pohjoista, Ruotsia ja
Norjaa, sieltä Lapin kautta
takaisin. Jukkasjärvellä suli
vielä talven komea lumilinna
hehkeässä auringonpaisteessa, Riksgränsenissä pääsimme
hiihtämään, Narvikissa uimme
jäämeressä, Tromssassa halasimme jääkarhua (täytettyä!) ja
arvioimme asuntoauton vesisäiliön hieman liian suureksi
saaden pienoisen tulvan aikaiseksi. Tulomatkalla valloitimme Saanan tuhannet portaat ja
anopin kertomalla, että olimme
menneet naimisiin matkalla.
Eniten ennen lähtöä mietitytti, minne kahden ihmisen
tavarat kesä- ja talvivarustuk-

sineen saa mahtumaan, mutta
Hobby osoittautui sen suhteen
erittäin käytännölliseksi. Enpä
ihmettele niitä, jotka päättävät
myydä omaisuutensa ja lähteä
asuntoautolla reissuun. Siinä
on käden ulottuvilla kaikki:
sänky, keittiö, vessa ja se rakas
matkakumppani!
Kerran nyt syksyllä autolla
käydessä kivat reissut kruunasi kumppanini spontaani
huudahdus ”Ihan kuin kotiin

olisi tullut!”
Nyt ensi kesän suunnitelmat
on kesyttää itärajan takaa Viro
ja vielä siitä eteenpäin, jos autovanhuksemme vielä jaksaa
seikkailla!
Hyvää talven aikaa kaikille
karavaanareille, nyt on oikea
aika kypsytellä ensi kesän seikkailuja!
Terveisin Tiina K.

Lähde Pikkujouluteatteriin
3.2.2018 klo 16.00 lauantaina!

Järvenpään teatteri esittää Anton Tšehovin näytelmän
Vanja-Eno ja lippuja olemme varanneet kolmelle kymmenelle
ensimmäiselle ilmaiseksi.
Väliaikatarjoilut omakustanteena.
Ilmoittautumiset viimeistään 5.1.2018 Kari Köngäs
puh. 0400 415 424 tai kari.kongas@live.com
Tervetuloa mukaan

Helsingin Caravan- ja
Matkamessuille 20.1.2018
Osallistumismaksu 10€,
pitää sisällään messulipun ja bussikuljetuksen.
Bussi pysähtyy perinteisesti reitillä
Kellokoski - Järvenpää - Kerava - Hyrylä.

Valotreffien antia 13.- 15.10.2017

Ilmoittautumiset ja tarkemmat pysäkkitiedot 5.1.2017
mennessä Kari Köngäs puh. 0400 415424
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Ota tukikohdaksi kausipaikka Sydänlammelta!
AJO-OHJE SYDÄNLAMMELLE
Yhdistyksen virkistysalue Sydänlampi sijaitsee
Someron kaupungin Pitkäjärvenkylässä. Osoite:
Huhdanmäentie 342, 31520 Pitkäjärvi
Alue on avoinna kaikille SF-Caravan ry:n
jäsenyhdistysten jäsenille. Alueella on
isäntäpäivystys kesäkuun alusta elokuun
loppuun.
Muina aikoina toimitaan ohjeistusten
mukaisesti omatoimialueena. Ellei alueella
ole isäntiä tai aluetoimikunnan jäseniä, voit
maksut suorittaa ohjeiden mukaisesti pankkiin.

Koordinaatit (päärakennus)
N 60° 43’ 3.059’’
E 23° 19’ 1.493’’
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
oikealle Laurilantielle. (risteyksessä on pieni punainen koppi) (tähän mennessä olet ajanut kymppitieltä noin 3,9 km).
Tästä etenet noin 700m ja käännyt vasemmalle. Tämän jäl-

Sydänlampi HINNAT 2017
aluemaksu/vrk
15,00
viikko talvi/kesä
80,00/ 60,00
kuukausi talvi/kesä
140,00 / 100,00
talvikausi 1.10.- 30.4
300,00
kesäkausi 1.5.- 30.9
300,00
vuosipaikka
470,00
mittarisähkö
0,30
pienin veloitus
3,00
sähkömaksu ilm. mittaria (kesä)		
(valosähkö 750 W)
sähkömaksu ilm. mittaria (lämmitys) 20,00
(2000 W)
säilytyspaikka 1.5.- 30.9
170,00
säilytyspaikka 1.10.-30.4.
150,00
säilytyspaikka/ vrk
2,00
viljelypalsta 10-30 neliöön
1,00
perhesauna
10,00/
pyykinpesukone
3,00

+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
+ sähkö
kWh
5,00 vrk
vrk

neliö
50 min.
koneellinen

keen ajettuasi mutkitellen noin 800m mm. ajettuasi aivan
yhden pihapiirin läpi kohteesi on tien oikealla puolella.

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA 2017
Puheenjohtaja
Esko Haanpää
0400 179 789
haanpaaenator@gmail.com
Jäsen
Riitta Lindfors
040 719 5270
riitta.lindfors@gmail.com
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4198-0

10802-0

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

12045

12045-0

Jäsen
Hannu Mikkonen
044 201 4008
hanski1300@gmail.com

148969-0

Hallituksen edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus)
Kari Köngäs
39058-0
0400 415 424
kari.kongas@live.com
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Monipuolinen, uudistunut cross-over Matrix.
Kuvassa Matrix Supreme.

ADRIAN UPEAT UUTUUDET VM 2018

Puoli-integroitujen ikoni Coral on täysin uudistunut.
Uusi ulkomuoto, uusi sisustus, erittäin avarat sisätilat,
täysin tasainen tuplalattia koko autossa, mahtava
taivasikkuna ylettyy yli pöytäryhmän. Edulliset Axessversiot Truma 6E:llä ja Citroën-alustalla. Plus-versiot
Fiatilla ja nyt joko Trumalla (6E) tai täydellä Aldelämmityksellä, huippuna kokohopeinen Supreme Fiat
–alustalla ja joko Trumalla tai Aldella.

Kuvassa Matrix Axess. Monipuolisessa Matrixissa on
täysin uudistettu sisustus, erittäin avarat sisätilat ja
suuri panoraamakattoikkuna. Edulliset, hyvin varustellut Axess-versiot Truma 6E:llä ja Citroën-alustalla.
Plus-versiot Fiatilla ja nyt joko Trumalla (6E) tai täydellä Alde-lämmityksellä, huippuna kokohopeinen
Supreme Fiat-alustalla ja joko Trumalla tai Aldella.

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

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

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

Kaikissa Coral-versioissa on vakiona hulppea
taivasikkuna.

Kuvien autot saattavat sisältää lisävarusteita.
Adria-autojen ja -vaunujen jälleenmyyjät
• Jyväskylä
Jyväs-Caravan Oy
• Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy
• Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy
• Lappeenranta J. Rinta-Jouppi Oy
• Oulu/Kempele JP-Caravan
• Rovaniemi
Caravankeskus Reatalo

0400 214400
017 368 3000
020 788 1310
020 788 1340
(010) 387 5000
(016) 315 440

Adria_Caravan_Autot_5_2017_210x297.indd 1

www.jyvascaravan.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.rintajouppi.fi
www.jpcaravan.fi
www.reatalo.net

• Seinäjoki
• Tampere
• Turku
• Vantaa
• Vantaa

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

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

www.rintajouppi.fi
www.eralaukko.fi
www.lansivankkurit.com
www.helsinkicaravan.fi
www.rintajouppi.fi
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Mekonomen
Huollamme ja korjaamme
kaikkia automerkkejä.

Autohuolto

Uuden auton tehdastakuu
säilyy kun huollat meillä!

www.mekonomen.fi

Tervetuloa

Avoinna
Ark. 08.00-17.00
Sillikuja 3 Hanko
Puh. 0400 195 598

info@tmcarservice.fi

TM-Carservice Oy

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

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
32

56,210,30,60,-

AVOINNA
ma-to
pe
la

8-17
8-16
9-13

AJANVARAUS 24h

www.katsastuslinja.fi

Hyvinkää
puh. 020 719 96 50

Riihimäki
puh. 020 719 96 55

Muottikatu 5,
05830 Hyvinkää

Teollisuuskatu 22,
11100 Riihimäki
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Helsinki Caravan myy ja huoltaa nyt
myös Adria matkailuautot Vantaalla
Somerontie 31, 09630 KOISJÄRVI (Lohja)

0500 64 34 94
www.kultahiekka.fi | kultahiekka@kultahiekka.fi

Tervetuloa Pikkujouluihin 8.-10.12.
Tanssimme Tonika Duo -orkesterin
tahdissa ja Joulupukki jakaa lahjat
Joulumuorin kanssa.
Ohjelmassa mm. joulupuuroa,
kinkku-bingo, arpajaisia.

Uuden Vuoden vastaanotto
Retro-Disco ja raketteja.
Kausipaikkoja vapaana ilman isäntävelvoitetta.
Tule ja löydä oma mieleisesi paikka vaunullesi.
Tapahtumia järjestetään ympäri
vuoden ja tekemistä löytyy
niin lapsille kuin aikuisillekin.
Kahvila-ravintola, Frisbeegolf-rata, biljardi,
mökkivuokrausta etc.

Kevään 2018 tapahtumia mm.
9.2. Lapin Taikaa, Bel-Ami -orkesteri
16.2. Karaoke
Tapahtumissa on mm. elävää
tanssimusiikkia ympäri vuoden.
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Pääkaupunkiseudulla vuodesta 1976 toiminut
Helsinki Caravan Oy on aloittanut Adria
matkailuautojen jälleenmyyjänä syyskuun
alusta lukien. ”Adria täydentää hyvin
matkailuautovalikoimaamme, joten pystymme
nyt tarjoamaan jokaisen tarpeiden ja toiveiden
mukaisen matkailuauton” toteaa toimitusjohtaja
Atso Muuronen. Yhtiön edustukseen kuuluvat
myös Bürstner, Dethleffs, Sunlight ja Kabe
matkailuautot, sekä Adria, Kabe ja Dethleffs
matkailuvaunut.

Matkailuauton oikea talvisäilytys säästää murheelta
■ Puhdistus, tyhjennys ja oikeat olosuhteet. Siinä karavaanarin tärkeimmät pointit talven
lähestyessä. Jos talvimatkailu
asuntoautossa tai -vaunussa ei
kiinnosta, kannattaa menopeli
laittaa kunnolla talvisäilytykseen.
Matkailuautoilu on monen
suomalaisen harrastus ja lomanviettotapa. Joillakin matkailuajoneuvo on käytössä
ympäri vuoden, mutta monet
paketoivat kulkevan kesämökin talveksi odottamaan seuraavan vuoden seikkailuja.

SF-Caravanin hallituksen jäsen Timo Tarvainen vinkkaa
pitkän linjan karavaanarin
kokemuksella, miten matkailuvaunu tai -auto tulisi talviteloille valmistella.
• Säilytä oikeassa paikassa
• Päästä vedet pihalle
• Älä jätä voroille vietävää...
• Tue akselisto
• Kerää kosteus pois
• Puhtaana talvipuulle

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry

www. sfckristityt.net

Puheenjohtajan palsta
Juhlavuotemme alkaa olla takanapäin ja on
aika tehdä pientä yhteenvetoa kuluneesta
vuodesta ja mainita muutamalla sanalla
yhdistyksemme kuulumisia. Tapahtumiahan on riittänyt koko vuodelle ja niistä tärkeimpänä tietysti kesäkuun alussa pidetty
10-vuotisjuhla Oronmyllyllä. Olemme matkanneet edellisvuosien tapaan läpi koko
kauden ja tänäkin vuonna noudatimme ”
peruskalenteriamme ”. Se pitää sisällään
tapahtumia koko vuodelle kevään Lapin
matkasta aina-alkutalven pikkujouluun.
Kävin jo edellisessä numerossa läpi kesän ohjelmaa ja erityisesti Oronmyllyn
10-vuotis juhlaamme, joten mainitsen nyt
syksyn tapahtumista kahden viikon Lapin
matkamme, mikä päättyi hengellisiin treffeihin Raahen Lohenpyrstöön.
Treffit Lohenpyrstöön keräsi jälleen viime vuoden tapaan tuvan täyteen, ja saimme viettää antoisan viikonlopun. Kiitokset
vielä Lohenpyrstöön, missä meidät otettiin
sydämellisesti vastaan. Kauden päättäjäisiä vietimme Isossa-Kirjassa Keuruulla, mihin meitä kokoontui lähes neljäkymmentä
autokuntaa.
Jouduimme jopa järjestelemään illanviettoihin uusia tiloja, koska emme olleet
osanneet varautua näin suureen osallistuja
määrään. Kiitos teille kaikille jotka saavuitte paikalle.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on edelleen
noussut. Jo vuosien ajan on jäsenmäärä
kasvanut ja niin tänäkin vuonna. Jää nähtäväksi saavutammeko 500:n jäsenen rajapyykin jo lähitulevaisuudessa. On hienoa
nähdä, että yhdistyksemme koetaan tässä
moninaisessa caravan perheessä tarpeelliseksi. On myös ilahduttavaa, että samaan
aikaan kun jäsenmäärä on noussut, niin
myös treffeillä on käynyt entistä enemmän
väkeä. Ja mikä hienointa myös uusia on tullut mukaan. Tästä on mukava jatkaa matkaa
eteenpäin, joten pysythän matkassa.

hallitus 2017
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

Petri Hartman
Yhdistyksen talous on edelleen vakaalla
pohjalla. Vaikka juhlavuosi toi mukanaan
ylimääräisiä kuluja, niin selvisimme niistä
ja näyttääkin siltä, että tulemme olemaan
talouden kanssa tasapainossa myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen tulot koostuvat
pääasiassa jäsenmaksuista. Lisäksi saamme pientä tuloa arpajais- ja tuote myynnistä.
Ensivuoden tapahtumakalenterin pyrimme saamaan valmiiksi siten, että voisimme
julkaista sen jo ensivuoden ensimmäisessä
kuutoset lehdessä. Se tulee noudattamaan
edellis vuosien hyväksi koettua kalenteria
tapahtumien suhteen.
Lopuksi tahdon itseni ja hallituksen puolesta kiittää teitä kaikkia yhdistyksen jäseniä kuluneesta vuodesta. Yhdessä olemme
tehneet tästä yhdistyksestä juuri sellaisen,
millainen se on. Hienon yhteiskristillisen
yhdistyksen, missä on tilaa hengittää ja
olla oma itsensä. Suurin kiitos tietysti Taivaan Isälle. Kiitos tästä yhdistyksestä ja jokaisesta jäsenestä. Jää meitä siunaamaan….
Rauhaisaa Joulun odotusta ja siunattua
Uutta vuotta 2018.
-petri-

Kiitokset kaikille kaudesta 2017.

Sihteeri
Matti Piirainen
110778
045 258 3346
Paanukuja 3, 05460 Hyvinkää
piirainen.m@gmail.com
Markku Riihimäki
52289
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi
Markus Stüber
0400 566 577
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

39016

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren
43634
040 567 2990
Alankojantie 5, 20320 Turku
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
0400 232 555
Mustikkamäentie 3 C 12,
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

39016

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä
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

Rauhaisaa Joulun odotusta ja
siunausta vuodelle 2018
T.Hallitus
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Kairosmaja, Pyhätunturi. Lähtö retkelle.

Iloisia matkalaisia Iso-Vietonen Ylitornio.

Ei harvinainen näky, mutta kuva kuitenkin.
Nousua Pyhätunturilla. Jaksaa Jaksaa..

Jutustelua Virpiniemen Leirintäalueella.
Kairosmajalla niksun kodassa letun paistoa.

Tervetuloa uudet jäsenet
137109-0 Jääskeläinen Tanja, Lohja
147023-0 Karen Ismo, Rauma
147023-1 Karen Marjo, Rauma
129129-0 Lahtinen Pauli, Oulu
160667-0 Sulkamo Reijo, Helsinki
Tervetulon toivotus Lohenpyrstöön.
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Lohenpyrstössä treffiväkeä.

Treffien päätös Raahen kirkko.

Standaari kiitokseksi.

Kesäkauden päätös vielä kerran makkaraa.

Erilaisia vierailuja!
■ Monille on tutuksi tullut vanha sanonta: ”Talo elää tavallaan ja vieraat käy ajallaan!” Toki nykyisin ne, ”Yllätysvieraat” on monelle se kaikkein suurin pelon aihe!
Syksyn hämärtyessä kohtasimme ikävän yllätyksen, kun
pihaparkissa olevaan vaunuumme tunkeutui kutsumaton
vieras repimällä sivuikkunan hajalle! Kun tarjolla ei ollut
mitään arvokkaampaa, niin vierailijalle kelpasi porakoneen
laturi ja radio!
Tätä kirjoitellessa on uusi ikkuna ja radio saatu paikalleen
ja aika varattu maalaamoon sivupellin fiksausta varten,
johon voron jätti ikävät naarmut!
Aivan toisenlaisesta vierailijasta luemme Raamatusta,
joka kertoo Jeesuksesta, Hän ei tunkeudu kenenkään kotiin,
tai ajoneuvoon varkaan tavoin, vaan pyytää lupaa astua
peremmälle! Merkillistä siinä on se, että Jeesus vieraili kodeissa, joihin ei yleisen mittapuun mukaan ollut soveliasta
kunnon kansalaisten astua!
Kun Jeesus oli matkalla Sakkeuksen kotiin, niin muutamat nostivat äläkän sanoen halveksuen; ”Katso syntisen
miehen tykö hän menee majailemaan!”.
Ehkäpä moni ajattelee tänäänkin niin, että se on kaikkien
kannalta parempi, jos Jeesus edelleen pysyy siellä syntisten
sakissa! Eräässä tilaisuudessa sanottiin Itsellenikin; ”Mitä
sinä tänne tulet saarnaamaan, mene sinne missä on syntisiä…!”
Valitettavan usein ihmiselämän suurin ongelma on siinä,
että ne syntiset löytyvät aina oman kodin ja sydämen ulko-

puolelta! Usein kuulee esiin tuotavan oman viattomuuden
vakuudeksi viesti;
En ole kenenkään vaunuun murtautunut, en ketään
tappanut, en huorin tehnyt, enkä missään julkisynnissä
elänyt…jne! Sen myötä erehdymme ajattelemaan, että synti
on todellisuutta vain näkyvissä lankeamisissa! Kuitenkin
Raamattu vakuuttaa meille jokaiselle:
”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla!” Siis, myö se ihmismitoin kaikkein puhtain ja pyhin vaeltaja! Kiitos Jumalalle, kaikille syntisille on tarjolla
riemuviesti siitä, että tähän vaivaan löytyy lääkettä, joka
tuodaan ihan kotiovelle saakka! Joulun sanomassa kuulemme ilouutisen; ”Teille on syntynyt Vapahtaja!”.
Tämä sama Vapahtaja pysähtyy sydämemme ovelle kolkuttamaan ja odottamaan sisään kutsua niin kuin Sana
meille ilmoittaa: ”Katso minä seison ovella ja kolkutan,
jos joku avaa, niin minä käyn sisälle…!”
Mietipä sitä, onko Hän tervetullut sinun sydämeesi, vai
suljetko sydämesi Jumalan armon ja rakkauden tuojalta?
Esko Räsänen
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry
www.sfcnurmijarvi.com

hallitus 2017 Puheenjohtajan palsta
Puheenjohtaja, ESMY:n
edustaja, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja
Pentti Suihkonen
113943
puh 045-871 6880
sfcaravan049@gmail.com
Varapuheenjohtaja, ESMY:n
edustaja, tarvikemyynti,
kalustovastaava
Pertti Kortelainen
3926
puh. 0400-815 998
pertti@pkky.pp.fi
Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri
Leena Yliportimo
101823-1
puh 0500-472 362
volvis5@hotmail.com
Hallituksen jäsen, sihteeri
Johanna Pylvänen 
135031
johanna.pylvanen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan
yhteyshenkilö
Tuula Aistola
24617-1
puh 050-413 3844
tuula.aistola64@hotmail.com
Hallituksen jäsen,
Sääksitoimikunnan
yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen
24617
puh 040-524 6030
erkki.rautiainen@sunpoint.net

■ Se olisi sitten tämän vuoden viimeinen
lehti, ehtii mennä painoon ennen meidän
syyskokousta ja Joulukahvitusta, mutta
niistä lisää sitten myöhemmin.
Sittenhän se olisi tämä kausi taputeltu.
Ensi vuotta suunnitellaan jo kovaa vauhtia
ja kevään treffit on työn alla. Niistä laitetaan kotisivuille heti tarkempaa tietoa kun
saadaan asioita varmistettua.
Taas kerran peräänkuuluttelen jäsenistöltä ehdotuksia tuleviin tapahtumiin ja
mitä muuta harrastetta saataisiin aikaiseksi. Esimerkiksi Facebook-ryhmään voitte
aina laittaa tietoa siitä, minne milloinkin
olette menossa  josko näin saataisiin epävirallisia kokoontumisia aikaiseksi. Laittakaa siis rohkeasti ehdotuksianne ja ajatuksianne tulemaan joko Facebook-ryhmän tai
sähköpostin kautta, tai vastaamalla yhdistyksen kyselyyn, jonne löydätte linkin nettisivuiltamme.
Yhdistyksen toimintaan tarvitaan uusia
ihmisiä mukaan, joten kaikki innokkaat voivat ilmoittaa halukkuudestaan osallistua
hallituksen jäsenille, tai kertoa halukkuu-

Pentti Suihkonen
destaan yllä mainitsemassani kyselyssä.
Rohkeasti mukaan vaan, yhdessä saamme
yhdistyksen toimimaan entistäkin paremmin!
Vuoden vaihteessa liiton puheenjohtaja
vaihtuu ja mielenkiinnolla odottelen puheenjohtajapäiviä, niin päästään kuulemaan minkälaisia ajatuksia hänellä on liiton ja meidän varalle.
Ei tässä sen kummempia Joulupukkia
odotellessa.

Hallituksen jäsen, Kuutoset+
lehtitoimikunnan edustaja,
kotisivut
Eeva Ahervuo
143562-1
Puh. 045-231 0610
e.ahervuo@gmail.com
Hallituksen jäsen
Mika Yliportimo
101823
Puh. 050-651 46
mika.yliportimo@saalasti.fi
Hallituksen jäsen
Ismo Ahervuo
Puh. 040-511 2606
i.ahervuo@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja
Raija Hattunen

143562

48399

Tervetuloa uudet jäsenet
160322-0 Arponen Tarja, Perttula
058306-1 Einto Katri, Hyvinkää
070840-0 Hellgren Timo, Klaukkala
142924-0 Jokinen Mika, Pornainen
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160304-0 Leinonen Sammy, Nurmijärvi
160391-0 Lobatõi Sergei, Tallinn
160652-0 Mäntynen Kari, Klaukkala
160509-0 Väisänen Veikko, Nurmijärvi
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SF-CARAVAN

SF-CARAVAN PORKKALA Ry
Puheenjohtajan palsta
”uhrata omaa aikaa”, ota
■ Tätä lukiessasi on yhdistyksemme
yhteyttä Hyvinkään seudun
tämän vuoden tärkein tapahtuma,
puheenjohtajaan Raimo Koeli sääntöjemme edellyttämä vuosikokous pidetty. Nyt tiedämme,
soseen tai Riitta Lempiäiseen
kutka jäsenistämme luotsaavat yh(molempien tiedot löytyvät
distystämme eteenpäin seuraavan
Hyvinkään seuden sivulta).
vuoden ajan. Muistutan vielä, että
He tarvittaessa antavat tietoa
yhdistyksessä voi toimia hyvinkin
tehtävistä sekä perehdyttävät
aktiivisesti, vaikka ei kuuluisikaan
niihin. Lehtitoimikunnan kohallitukseen tai toimikuntiin. Aktiikous on joulukuun 14 päivä
visten jäsenten ehdotukset, ajatukja silloin tulisi olla uusien
set ja muut hyvät oivallukset ovat
innokkaiden henkilöiden niavainasemassa, kun hallitus pohtii
met tiedossa päätöksen tekoa
ja suunnittelee tulevaa. Täytynee
varten.
Kari Nurminen
kuitenkin todeta, että liian harvoin
Paikka paikoin kostean
hyviä ideoita ja esityksiä jäsenistöltä
syksyn jälkeen Joulu on jo
on viimevuosina tullut. Usein ne on jätetty vain ovella. Toivotan omasta ja vaimoni Annelin
”omaan tietoon”.
puolesta jäsenillemme ja tämän lehden lukijoille
Kuutoset+ lehteen ollaan hakemassa tekijöitä. Riitta on ilmoittanut haluavansa ensivuoden
RAUHALLISTA JOULUA ja MATKAILURIalusta luovuttaa nykyiset tehtävänsä muille; il- KASTA UUTTA VUOTTA
moitusten hankkija sekä toimitussihteeri. Jos
tunnet halua toimia lehden puitteissa kyseisisKari Nurminen, puheenjohtaja
sä tehtävissä ja sinulla on niihin mahdollista

orkkala

hallitus 2017
Puheenjohtaja,
rahastonhoitaja,
Kuutoset+lehden
yhdyshenkilö, ESMY-edustaja,
liittokokousedustaja,
PR- ja tiedoitushenkilö,
varastovastaava:
Kari Nurminen
30987-0
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Krister Niemimaa
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30, 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com
Sihteeri,
hallituksen jäsen:
Taina Katela
40707-1
0400 717 077
Ohratie 13, 06400 Porvoo
taina.katela@pp.inet.fi
Hallituksen jäsen:
Timo Katela
40707-0
0400 809 334
Ohratie 13, 06400 Porvoo
timo.katela@pp.inet.fi
Hallituksen jäsen,
Kuutoset+lehden
yhdyshenkilö,
ESMY-edustaja,
liittokokousedustaja:
Anneli Nurminen
30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies:
Johnny Suominen
120548-0
050 311 1238
Kuusikkotie 52 C, 01380 Vantaa
johnny.suominen@tikkurila.com

Syystulvien aikaan Matarinkoskeen uiskenteli krokotiili

Vaunutonttu
Pieni tonttu syksyn tullen
vaunuun yksin jäädä saa
kun karavaaniperhe nopeasti
tavarat kotiin kuljettaa.

Vähän ennen Joulua
ääniä kuulla tonttu saa!
Siellä karavaani-isä joulukelloja
jo vaunuun kuljettaa!

Siellä sängyn nurkassa
tyynyn alla piilossa
tonttu miettii: miten kauan
täällä yksi olla saa?

Tyyny lentää, tonttu laulaa!
Joululaulut soi!
Kyllä vaunujoulu mukava olla voi!
Neli

Hallituksen jäsen:
Kirsi Varinen
63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Jäsenkirjuri:
Kari Kontoniemi
117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja 2017:
Simo Ahonen
41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13,
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi
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Jäsenten retki Tallinnaan
Viisitoista yhdistyksemme jäsentä suuntasi anivarhain lauantaina 7.10
M/S Finlandialla Tallinnaan. Menomatkalla nautimme Bar Nosturissa
Pasi Vainionperän Party Rockersin hyvistä koverbiiseistä.

■ Tallinnan satamassa jatkoimme ryhmänä kävellen
Hotell Nordic Forumiin, jossa
majoituimme. Sen jälkeen osa
ryhmästä siirtyi nauttimaan
hotellin 8.kerrokseen Leisure
Center-rentoutumiskeskuksen
poreisiin ja nauttimaan saunan
sekä höyrysaunan lämmöistä.
Osa ryhmäläisistä tutustui jo
heti kaupungin kauppoihin ja
osa rentoutui muuten.
◆ ◆ ◆
Illalla kokoonnuimme hotellin aulaan yhteiselle illalliselle
lähtöä varten. Ryhmäkuva
otettiin hotellin edessä. Verkkaiseen tahtiin kävelimme
Vanhaan kaupunkiin ja Raatihuoneentorille, josta edelleen
ravintola Oliveriin. Paikka oli
tunnelmallinen ja rauhallinen
sekä henkilökunta ystävällinen.
Illallisen aikana pöydässä käytiin vilkasta ja iloista keskustelua naurun säestämänä. Anneli
Nurminen järjesti myös arpajaiset ja siinä onni suosi Joijea.
Ruokailun jälkeen ryhmäm-
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rakentamana, mutta muutamia
yksityiskohtia rakensivat neuvostoliittolaiset) Ulkomaalaisille sopivan hotellin piti sopia
myös valtion turvallisuuspalvelulle – KGB:lle. Tästäpä saimme kokea huumorilla maustetun opastetun kierroksen
ylimmässä kerroksessa, jota ei
käytännössä ole ollut olemassakaan. Suosittelen museota
kaikille Tallinnassa kävijöille.
◆ ◆ ◆
Illalla M/S Finlandia lähti

me hajaantui. Osa lähti karaoke-baariin ja osa jäi istumaan
terassillelämpölamppujen alle
nauttimaan lasilliset. Vielä
ennen nukkumaanmenoa tapasimme hotellin aulassa.
◆ ◆ ◆
Sunnuntaiaamuna muutamat kävivät vielä rentoutumis-

kohti Helsinkiä. Pub Telakassa soitti itse ”SpelaPuppe” Olli
Ahvenlahti. Matkalla myrskysi hieman laivaa keinutellen,
mutta ei tuo paljoa haitannut.
Jotkut tekivät vielä laivalla ostoksia ennen satamaan tuloa.
Melkoinen ryysis oli laivalta
poistuessamme, mutta niin
jokainen suuntasimme omaa
kotia kohden. Lämmin kiitos
mahdollisuudesta olla mukana
hienolla reissulla.
Kirsi ”Kipa” Varinen

keskuksessa ennen ylellistä aamupalaa. Puoliltapäivin luovutimme hotellihuoneet. Matkalaukut jätimme säilöön hotellin
tiloihin. Osa ryhmäläisistä lähti
shoppailemaan, kävelemään ja
iltapäiväkahvittelemaan. Minä
ja kolme muuta menimme hotelli Viruun KGB-museokierrokselle. (Hotelli Viru valmistui 1972 pääosin suomalaisten

Hovimäki camping

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

AVOINN

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

Paas po

iketen!

KARAVAANIHUOLLOT JA -KORJAUKSET SEKÄ
PINTAKÄSITTELYT JA SISÄPUHDISTUKSET...

Tervetuloa
viihtymään!
Kiitos kuluvasta vuodesta ja hyvää tulevaa vuotta 2018!

Hovimäki

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

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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SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

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

Hallitus 2017
Puheenjohtaja, Hämyjen- ja
lehtitoimikunnan edustaja
Kaija Tuompo
038231-1
045 639 2288
kaijatuompo@hotmail.com
Varapuheenjohtaja,
Hämyjen edustaja, alueen
sähkövastaava
Antti Laurila
111492-0
040 510 6530
antti.laurila@pp6.inet.fi
Sihteeri, rahastonhoitaja,
jäsenkirjuri
Timo Sulin
149527-0
045 255 4313
sfc.rmk2@gmail.com
Nettisivujen ylläpitäjä, alueen
sähkövastaava2
Markku Koski
77548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Lehtitoimikunta
Eija Latvala
056015-1
045 625 1621
eija.latvala@kiertokapula.fi
Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
0400 451 468
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä
082557-0
040 0408 839
ollisiiria@netti.fi
Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
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

Puheenjohtajan palsta

Hei kaikki SF-Caravan
Riihimäenseudun jäsenet
■ Vuoden viimeinen lehti
on kädessänne. Tätä kirjoittaessani talvi ja syksy
kamppailevat maisemaherruudesta. Lumi- ja vesisade
vuorottelevat ja lämpötila
heiluu nollan molemmilla
puolilla. Kulunut vuosi on
ollut puheenjohtajakauteni ensimmäinen ja siihen
on mahtunut monenlaista.
Vuosi on ollut mielenkiintoinen ja työntäyteinen. On
saanut tutustua uusiin ihmisiin, heidän odotuksiinsa
ja toiveisiinsa. On saanut
olla osa aktiivista ja aikaansaavaa hallitusjoukkuetta
joka on pyyteettömästi jakanut aikaansa ja osaamistaan yhdistyksen hyväksi.
On saanut ihaillen seurata
jäsenistöämme, joka on
yksin ja yhdessä asioita
tehden saanut Lallujärven
alueelle puhallettua vanhaa karavaanihenkeä. Vaikka välillä kaikki ei suju kuin
”Stömsössä”, periksiantamattomuudella ja yhteistyöllä asiat on saatu vietyä
maaliin.
On siis aika kiittää lämpimästi hallituksen jäseniä;
Anttia, Timoa, Tuulaa, Petriä, Markkua, Pekkaa, Ollia
ja Eijaa. Teidän kanssanne
on ollut ilo tehdä töitä, ideoida, suunnitella ja toteuttaa asioita. Te olette omalla
työpanoksellanne mahdollistaneet asioiden sujuvan

hoidon kaikkien meidän hyväksi. Te olette myös mahdollistaneet minun työni
onnistumisen. Kiitos.
Kiitos myös nuorisoasioiden hoitajallemme Caritalle, saimme aloitettua
vuosittaisiksi suunnitellut
lastentapahtumapäivämme.
Lallujärven kausialueella
on ahkeroitu useammissa
talkoissa vuoden aikana
ja väkeä on ollut paikalla
runsain mitoin. Myös talkoiden välissä on hommat
hoituneet, Pentti on pitänyt huolen pilkepinoista,
Yrjö varmistanut, että vedet virtaavat sinne, minne
kuuluukin, vain muutamia
mainitakseni. Jos johonkin
hommaan on tarvittu vähän
järeämpää kalustoa, aina on
löytynyt mies koneineen ja
homma on hoidettu. Iso kiitos kaikille ahkerille käsipareille.
Lallutoimikunta on huolehtinut, että ruokaa on
riittänyt talkoissa ja turvatoimikunta pitänyt huolta
alueen
turvallisuudesta.
Kaunis kiitos myös heille.
Lämpimän kiitoksen ansaitsevat myös jäsenemme
jotka ovat käyttäneet omaa
vapaa-aikaansa yhdistyksemme hyväksi. Uusia toimintaideoita on saatu ja
niitä on pyritty yhdessä toteuttamaan.

Tervetuloa uudet jäsenet
153969-0 Kalliomäki Tommi, Loppi
160253-0 Kuosmanen Pekka, Launonen
093402-0 Korhonen Jarmo, Riihimäki
153263-1 Kostamo Leena, Riihimäki
160701-0 Malinen Hannu, Riihimäki

007009-0 Mäenpää Tuula, Riihimäki
160246-0 Paavilainen Mika, Riihimäki
082557-2 Siiriä Otto, Jokela
033879-1 Siljander Paula, Hyvinkää

Kaija Tuompo.
Kuten varmaan kaikissa
yhdistyksissä, niin meilläkin, kaikki päätökset ja
tekemiset eivät aina miellytä kaikkia. Kaikessa päätöksenteossa kuitenkin on
aina pyritty huomioimaan
yhteinen hyvä. Puhumalla,
kertomalla ja mahdollisimman avoimella toiminnalla
kuitenkin on saavutettu
aina kaikkia tyydyttävä lopputulos. Niin on tarkoitus
toimia myös jatkossa.
Jokainen puheenjohtaja
myös tuo tullessaan oman
tapansa toimia, niin toki minäkin, itselläni on kuitenkin
tunne, että toimintatapani
on hyväksytty ja ainakin
pahemmilta
ristiriidoilta
on vältytty. Toivon että niin
on myös jatkossa ja palautetta saa aina antaa, kun
siltä tuntuu. Muistakaahan
käydä lukemassa nettisivujamme, jossa jaamme tietoa
tekemisistämme ja tapahtumistamme. www.sfc-riihimaki.net
On siis aika ”sulkea” tämän vuoden kirjankannet
tältä osin. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman
monen kanssa pikkujouluaterialla 9.12 ja tammikuun
messumatkaristeilyllä.
Lopuksi haluan toivottaa
teille kaikille, Oikein leppoisaa joulun aikaa ja kokemusrikasta vuotta 2018.
Kaija Tuompo 38231-1
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Puu kaatuu...

Puutalkoot

Kannoille kyytiä

Nyt herkutellaan

Joko kohta
syödään

Lallujärven lumoa
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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
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TUUSULAN
MOPOAUTOT OY

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

TÄYDEN PALVELUN MOPOAUTOTALO!

Täyden palvelun mopoautotalo
Chatenet, Casalini mopoautot sekä
uuden karheat käytetyt
Löydät meiltä uudet
-mopoautot sekä
laadukkaat vaihtoautot 3kk:n käyttötakuulla.

Huollot • Korjaukset • Kolarikorjaukset • Varaosat
Kaikkiin merkkeihin saman katon alta.

Täyden palvelun Caravan-talo

Pansiontie 6, 20200 Turku

Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi
Ordförandespalt
■ Hej på er Caravanare nya och gamla, vi har ordnat många egna träffar med ett rikligt deltagande, dessutom är det
många av våra medlemmar, som verkligen rör sig också på
andra träffar. Vi har idag 512 medlemmar, vår förening är
en av de få i landet som har ökat medlemsantalet. Vi får se
hur fortsättningen blir då förbundet nästa år indriver full
medlemsavgift för sådana medlemmar som hör till flera
föreningar.
När jag skriver detta så väntar jag på Halloween träffen
som i år ordnas hos familjen Hietaniemi i Snappertuna. Vi
hade Forneldsträffen i Lagmansstrand med mästerskap i
hästskokastning och dessutom hade vi vår traditionella
stövelkastnings mästerskap och i båda fick vi goda resultat och ett gott deltagande trots det ruskiga vädret. Sen
hade vi en träff på Vuohensaari camping i Salo med ca 20
deltagare.
Höstmötesträffen ordnades på Påminne i Pojo med ca
30 ekipagen i ett fint höstväder.
Höstmötet hade 55 röstberättigade på plats och vi fick
två nya medlemmar invalda till styrelsen, Ronny Råberg
som är en ung man från Svartå och Jorma Laiho från Ingå.
Från SF-Caravans del kan jag berätta att år 2017 är ett
år där vi satsat på trafiksäkerhet, med kurser och märkeskörningstillfällen. Vi har också inom Läger- och säkerhetskommittén gjort några förslag om lagändringar som är
skickade till Trafikministeriet. Nu får vi vänta och se vad
ministeriet besluter.

Märkeskörningen har i år
igen fått våra medlemmar
att öva sin körskicklighet
med 18 avklarade märken
som resultat, ni blir premierade på julfesten i Brankis,
Karis. I märkeskörningen
har vi en stor ledning inom
landet med en procent som
är ca. 86%, följande förening har ca 50 %.
Vi har också haft många
förare och andra medhjälpare i Caramba-cupen med
Olof Bussman
goda resultat, det märks att
övning ger färdighet.
I SFC- Väst-Nylands Caramba mästerskap fick vi Eero
Mustonen som mästare i år. Tävlingen kördes i Horsbäck
den 7 oktober.
När ni läser detta har vi haft vår julfest.
Tack till er alla som har ställt upp som värdar på våra
träffar, tack till styrelsen för ett gott sammarbete och jag
önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Olof

STYRELSE 2017 • hallitus 2017
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	
102124
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863, 10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi
Sekreterare / Sihteeri
Yvonne Grönholm
040 751 4920
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

61520-1

Stina Amnell
111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com
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Sari Karaus
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com
Kim Lundström
040 500 2801
Stenbackankuja 22, 02550 Evitskog
kone.kiinteisto@saunalahti.fi
kimmen.l@saunalahti.fi

139594-1

143863

Lars-Erik Nylund 
125207
044 544 0855
Tempelgatan 13-15 B 13, 10300 Karis
lassen46@hotmail.com
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
0400 486 311
Tallgränden 2, 02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

10520

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297			
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com
Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi
0400 490 569

102124

Trafikkommitté/Märkeskörning/Caramba
Ralf Friberg
82060
040 5133774
friberg.ralf@gmail.com
Tidningsansvarig / Lehtivastaava
Anne Backman
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis		
anne.backman@hotmail.com
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Höstmöte på Påminne
13. - 15.10.2017

Lagmansträffen 25. - 27.8.2017
och korv är alltid gott !!!

Välkomna våra
nya medlemmar
160327-0 Bergman Päivi, Snappertuna
160494-0 Karlsson Göran, Bromarv
160549-0 Nikander Christer, Dragsfjärd
160708-0 Ring Klas-Erik, Ekenäs
154091-1 Helenius Birgitta, Åminnefors

■ Som värdar fungerade Yvonne och Kalle tillsammans med
Sari och Kari.
I år var det inte många som
kom till träffen; många hade
annat program och vädret var
lite ostadigt. Sammanlagt fanns
16 vagnekipage på plats.
Värdarna ville påminna om
att Finland firar sin 100-åriga
självständighet i år och av den
orsaken var programblandet
prytt med en klädnypa, målat
i Finlands flaggas färger och
med texten Finland 100.
Fredagskvällen var fin, men
för säkerhets skull riggades föreninges tält upp tillsammans,
var vi kunde umgås utan att bli
våta ifall det skulle börja regna.
Havsytan var alldeles stilla
och vi fick njuta av den vackra
solnedgången. Denna gång
gjorde vi undantag med grillandet, vi tog inte fram föreningens gasgrill, utan vi använde
oss av en tunna och eldade
med ved och kol. Tältbastun
var varm och var nog i flitig
användning, och några vågade
doppa sig i vattnet.
Traditionsenligt hissades
flaggan på lördagen och träffavgiften uppbars och hela 400
lotter såldes, trots att deltagarantalet inte var så högt.
Sen började tävlingarna, stövelkasting och hästskokasting
i fint soligt väder. I år gjorde
vi så att först tävla vi i hästskokastning och därefter tog
vi stövelkastning. Publiken
var mycket bra med och hade
roligt.

Tävlingar har ju också alltid
ett resultat:
Hästsko damer: I Sari Karaus, II Carita Norrman, III
Marja-Leena Wendelin
Hästsko herrar: I Kalle
Grönholm, II Svenka Lindberg, III Aarre Amnell
Stövelkastning
damer: I Yvonne Grönholm 15,44, II Margareta Hietaniemi 13,95, III Sari Karaus
13,59.
Stövelkastning herrar: I Kalle Grönholm 18,87, II Håkan
Wendelin 18,55, III Kari Tampio 18,11
Efter tävlingarna och en behövlig paus med vila och mat
blev det långbord och som överraskning åt caravanarna bjöd
värdarna igen på Finland 100
års tema. Varma karelska piroger med äggsmör, saft och
varje tallrik pryddes av en liten
Finlands flagga.
Herrkockarna Kalle & Kari
var ansvariga över att pirogerna var varma. Sedan prisutdelning, utlottning av ankomstgåvan och i lottutdragningen
hade Hietaniemis tur att vinna
huvudvinsten.
Tältbastun var varm även
också på lördagen, samma var
det med grillen, det grillades
flitigt. Halv tio var vi nere vid
berget och njöt av elden som
vi hade i tunnan.
Det var ju synd att så många
caravanare missade denna fina
traditionsenliga träff!!
”Skrivet av Sari Karaus”
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Lagmansträffen med stövlar och hästskor

Fastställda
träffar år 2018
(med förbehåll för ändringar)
Vinterträff
Vårmötesträff
Vårmöte
Körövning
Försommarträff
Forneldsträff
Höstmötesträff
Höstmöte
Halloween
Julfest
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2 – 4. 3. 2018
6. - 8. 4. 2018
7. 4. 2018
18 – 20. 5. 2018
15 – 17. 6.2018
24 – 26. 8. 2018
12. - 14. 10. 2018
13. 10. 2018
2 – 4. 11. 2018
1. 12. 2018

Kasnäs
Fylgia, Tenala
Horsbäck
Björkudden, Ingå
Padva, Bromarv
Påminne
Prästkulla, Tenala
Hembygdsgården, Ingå

Aloita
matkasi
meiltä!
11€
137.6

Knaus Sun I 900 LEG 180hv -18
Upea luksusmatkailuauto
mahtavilla varusteilla!

80€

81.8

€

865

122.

Knaus Sun I 700 LEG 180 hv -18
Luksusluokan matkailuauto
upeilla varusteilla!

0€

0
74.2

80€

117.4

Rapido Distinct i 96 180 hv -18
Tilava ja tyylikäs integroitu
kattatvilla varusteilla!

00€

71.3

60€

83.0

Rapido 696FF 55th 150hv -17
Tyylikäs Rapido upeilla kampanjavarusteilla!

45€

66.1

ProCaravan-logo
Knaus Sun Ti 700MX 130hv -17
Suosittu Knaus saarekevuoteella! Upeat kampanjavarusteet!

€

900

.
62
Vaalealla
pohjalla

Weinsberg CaraLoft 700MXH-17
Laadukas Weinsberg saarekevuoteella! Kattava varustelu.

90€

36.9

Knaus Südwind 590UE
-17
Tyylikäs erillisvuodemalli
upeilla kampanjavarusteilla!

Rapido 666F Fiat 2.3 JTD
-17
Tyylikäs ja laadukas Rapido erillisvuoteilla! Huippuvarusteet!

00€

62.4

Knaus BoxLife 630 130hv -17
Tyylikäs Knausin retkeilyauto!
Pitkittäinen parivuode!

€

33
27.2

Tabbert Rossini 490DM -17
Tyylikäs ja laadukas Tabbert!
Kerrosvuoteet + parivuode!

Rapido 650 F Fiat 2.3JTD -17
Tyylikäs ja laadukas auto! Saarekevuode, huippuvarusteet!

25€
57.8 Tummalla pohjalla

Weinsberg CaraBus 631ME - 17
Laadukas Weinsberg suositulla
erillisvuoteella!

90€

Weinsberg CaraSuite 700 -18
Laadukas saksalainen Weinsberg! Saareke- ja ylävuoteet!

00€

53.4

Weinsberg Carabus 601 MQ -18
UUTUUS FIRE -edition! Kattavat varusteet! Parivuode!

26.3

17€
21.6

Knaus Sport 540 UE
-18
Tyylikäs vaunu erillisvuoteilla!
Kattavat varusteet!

Weinsberg CaraOne 550QDK-18
Laadukas saksalainen perhevaunu! Kerros- ja parivuode!

NUMMELA Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

www.procaravan.fi

ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi

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

Espoon liikkeemme on myös

CARAVAN
MYYMÄLÄ

see
me sijait
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LMC on matkailuajoneuvojen LLT-kevytrakennetekniikan edelläkävijä ja tarjoaa autoilleen – ja nyt myös vaunuille – markkinoiden
pisimmän tiiviysturvan. Kaikki Suomeen tuotavat mallit on varustettu ympärivuotiseen käyttöön.
Kotoista ja lämpöistä – tietenkin!
Comfort Line – hintavertailua kestävä premium automallisto, suomivarusteisena alk. 72 800,Maestro – Münsterlandin mestariteos, Alde-vaunu, suomivarusteisena alk. 30 370,www.lmc-caravan.fi
www.facebook.com/lmcsuomi

Meillä on myös seuraavien merkkien edustus;

MEILLE KÄYVÄT VAIHDOS
SA
MYÖS MUUT AJONEUVOT
!

*LMC myöntää kaikille Long Life Technologie -korirakenteella
varustetuille matkailuautoille ja -vaunuille tiiviysturvan 12
vuodeksi tai max. 120.000 km (autot) asti. Tiiviysturva edellyttää
LMC-maahantuojan suorittamaa vuosittaista tiiviystarkastusta.

KOKO LMC-MALLISTO 12 VUODEN TIIVIYSTURVALLA!*

ESPOO
Koskelontie 21
puh. 020 777 2600
Teemme kauppaa: ma-pe 10-18, la 10-15

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%)

Koko kansan autokauppaa

