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4.9.–
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Tutustu uudenlaiseen
vapauteen matkustaa!
Best Caravan tuo Suomen suurimman
road shown ja matkailuajoneuvouutuudet
suoraan kotikaupunkiisi.
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Lue lisää bestcaravan.fi/roadshow
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CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

nro 3/2021
16. vuosikerta

Julkaisija:
• SF-Caravan Forssan seutu ry
• Kristillinen Karavaanariyhdistys ry
• SF-Caravan Hankoniemi ry
• SF-Caravan Kopparö ry
Hangöudd rf
• SF-Caravan Nurmijärvi ry
• SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
• SF-Caravan Porkkala ry
• SF-Caravan Itä-Uusimaa ry
• SF-Caravan Riihimäen seutu ry
• SF-Caravan Karkkila ry
• SF Caravan Väst-Nyland rf
• SF-Caravan Kerava ry
Päätoimittaja:
Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri: Ulla Sorvisto, puh. 040 7332107, ulla.sorvisto@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA:
Juha Lemberg, Jani Tamminen
HANKO:
Marlene Holmström
HYVINKÄÄ:
Raimo Kosonen, Hanna Mensola
ITÄ-UUSIMAA:
Petri Oksanen
KARKKILA:
Leo Kylmä, Anneli Sarkola
KERAVA:
Perttu Tiikkainen, Timo Raita
KOPPARÖ:
Jarmo Leskinen, Kjell Skogberg
KRISTILLISET:
Petri Hartman
NURMIJÄRVI:
Eeva Ahervuo, Johanna Pylvänäinen
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Anneli Nurminen, Kari Nurminen
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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 2021: 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 2021: 25.2., 22.4. 9.9. 25.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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Uusi yhdistys jäsenlehtiyhteistyöhön

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100
2 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

  

■ SF-Caravan Kopparö ry on liittynyt mukaan SFC Kuutoset+ lehtiyhteistyöhön.
Yhdistys lähestyi allekirjoittanutta viime
keväällä tiedustellen liittymismahdollisuuksia. Alkukesän kuluessa, saatuani positiivisen palautteen kaikilta mukana olevilta
yhdistyksiltä, asia lähti etenemään myönteisissä merkeissä.

Pidimme lehden toimintaan liittyen Kopparön alueella 9.7.2021 palaverin, jossa käsittelimme jäsenlehden toimintaan liittyvät
pelisäännöt ja rutiinit. Palaverissa paikalla
olivat SFC Kopparön puolelta Juhani Hykkyrä, Kari Juvonen ja Pekka Roiha. Tässä samassa yhteydessä allekirjoitimme SFCaravan Kopparö ry:n kanssa liittymisso-

pimuksen heidän osallistumisestaan SFC
Kuutoset+ jäsenlehtiyhteistyöhön.
Tervetuloa mukaan Kuutosten toimintaan Kopparö!
Raimo Kosonen
Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
Juha Lemberg
0400 800 632
juli@live.fi
Varapuheenjohtaja
Seppo Olkkonen

68097

28636

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Jani Tamminen
144961
jani.tamminen@autokeidas.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
ismo.airaksinen@surffi.net
Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen	

37867

39719-1

Jäsen
Arja Salminen

43465

Jäsen
Ossi Räisänen

62787

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen

TÄ
TYKKÄÄ MKEIISSSA
FACEBOO
Tervetuloa
uudet jäsenet
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Syysterveiset

S

yysterveiset täältä Majamäestä, olemme saaneet nauttia upeasta kesästä,
vaikka Korona onkin rajoittanut jonkun verran kesän tekemisiä ja kulkemista.
Toivottavasti syksy ei toista viime vuotta ja
Korona määrät ei lähde nousemaan, Majamäessä on käynyt mukavasti väkeä, tosin
enemmänkin olisi mahtunut, taisi vaan helteet aiheuttaa että alueet, joissa on uimaranta vetivät suuremmat henkilömäärät.
Kevään/kesän aikana saimme tehtyä uusia kiinteitä paikkoja Majamäkeen, jotka
ovatkin täyttyneet mukavasti, jos kiinnostusta näihin paikkoihin, niin jokunen on
vielä vapaana.
Yhdistyksen vuosikokous on lehden ilmestymisen aikaan pidetty, toivottavasti
saatiin hyviä päätöksiä tehtyä sekä hyviä
henkilö valintoja hallitukseen.

Juha Lemberg
Toivotaan ettei kuuma kesän vienyt syksyn marja/sieni satoa, että innokkaat metsässä kulkijat saisivat talveksi pakkaseen
täytettä.
Nautitaan syksyn keleistä ja pimenevistä
illoista, syksyhän on yksi hienoinpia vuoden aikoja.
Terveisin Jussi 68097

MAJAMÄKI HINNASTO 2021 (sis.alv:n)

ALUEMAKSU SF-C JÄSEN
Ajalla 1.4. – 31.5. ja 2.9. – 31.10 sis. Saunan   12 €/ vrk
EI jäsen 18 € / vrk
Ajalla 1.6. - 1.9. sis. Saunan ja valosähkön    15 €/ vrk
Ei jäsen 22.50 € /vrk
Alue on Tammi – Helmi – Maalis - Marras - Joulukuun omatoimialue ( ei isäntää )
SAUNAMAKSUT
Aikuinen (auto / vaunukunnan vieras)
3€
Lapsi alle 12v (auto / vaunukunnan vieras)
0€
Perhesauna 50 min. 1 – 2 aikuista ja lapset
15 €
SÄHKÖMAKSUT
Mittarilla
0.25 € / kwh                                      
Pienin maksu
2€
SÄHKÖMAKSU ilman mittaria                                       
Valosähkö
6 € / vrk
Lämmityssähkö
12 € / vrk
Auton lämmitys
6 € / kerta
Ilmastoinnin käyttö ilman kWh mittaria
6 € /vrk
KAASU
Teräspullon vaihto
25 € / pullo
Pullo + täyttö
100 €
PESUKONE / koneellinen
2€
Kuivausrumpu / koneellinen
2€
SÄHKÖUUNIN KÄYTTÖ / alkava tunti
3€
VARASTOINTIMAKSU
Ajalla 1.1. – 31.5. ja 1.9 – 31.12.
24 € / kk
Ajalla 1.6. – 31-8.
30 € / kk
Seisontamaksu (ei asuttu vrk)
5 € / vrk
KAUSIPAIKAT
Paketin aloituspäivänä sovitaan isännyyden ajankohta
Paketti 1: (SFC Forssan seudun jäsenille)
                12 kk  isännyys 6vrk
250 €
Paketti 2:     6 kk   isännyys 6vrk
210€
Paketti 3:     3 kk   voimassa 1.6. – 31.8
240 €
Paketti 4:     1 kk   voimassa ja myynnissä  1.6. – 31.8.
150 €
Talvipaketti  6kk voimassa lokakuu-maaliskuu
250 €
PITÄMÄTÖN ISÄNNYYS
150 € /vrk
Paketti 1 - 3 velvoittaa vaunun siirron kesä-heinä-elokuussa  1 kk välein
KIINTEÄ VUOSIPAIKKA (SFC Forssan seudun jäsenille)
Tontit 1 – 16  isännyys 6vrk
300 €
VUOSIPAIKKA ilman isännyyttä
500 €
Oikeudet muutoksiin pidetään.

Uusia kausipaikkoja valmistumassa.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF www.sfchankohangoudd.net
HALLITUS 2021 /
STYRELSE 2021
Puheenjohtaja, Ordförande
Christina Lindholm
064311-1
ebba.lindholm@gmail.com
Varapuheenjohtaja,
Viceordförande
Alf Boström
040 520 6948
alf.bostrom@gmail.com

127349-0

Sihteeri /rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/
tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström
004576-1
044 342 3105
malle.holmstrom@gmail.com
Stig Svennblad
064311-0
stig.svennblad@gmail.com
Johtokunnan ulkopuolella
Matkailuasiamies,
Reseombudsman
Göran Holmström
004576-0
0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com
Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg
040 865 2831
thsundberg@gmail.com

081642-0

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  ORDFÖRANDESPALT

T

aas on aika kirjottaa, Meillä on
vihdoin päivämäärä vuosikokoukselle, keskiviikkona 22 syyskuuta
klo.18.00 kerhotalolla; kaksi kertaa olemme sen jo siirtäneet. Tätä ennen meillä on
perinteinen kalatreffimme ja tällä kerta uudistuneella Silversandilla. Uusi omistaja on
ollut hyvin ymmärtäväinen ja odotamme
onnistuvaa ”treffiä” ja monta osanottajaa.
Meillä on ollut hyvin hieno kesä, mittari
lukemat ovat olleet korkeat, meteorologit
ovat viikko kaupalla puhuneet lämpöaallosta, meriveden lämpötila on noussut jopa
25 asteeseen, aivan uskomatonta meidän
leveysasteilla. Hyvä asia on, ettei ole ollut
sinilevää. Miinus puolelle menee kuivuus, 8
viikkoa ilman sadetta. Minun kalliollani sen
ainakin huomaa, moni kasvi on kuivunut,
myös puita. Kerran tuli 25 mm, mutta ei se
riitä, lisää saisi tulla.
Tätä kirjoittaessani on 12 päivää yhdis-

S

å är det då dags igen. Äntligen har vi
ett datum för årsmötet, som vi har
skjutit på två gånger: onsdagen den 22
september kl.18.00 på klubbhuset. Före det
ska vi ha vår traditionella fiskträff och denna
gång på det förnyade Silversand. Den nya
ägaren har varit mycket tillmötesgående och
vi ser fram emot en lyckad träff med många
deltagare.
Vi har haft en väldigt fin sommar, med
höga temperaturer, meteorologerna har talat om värmebölja vecka ut och vecka in,
havsvattnet har haft temperaturer upp till
25 grader, alldeles otroligt för våra breddgrader. Det som är ännu bättre, är avsaknaden av blågröna alger. Men ett minus är

Christina Lindholm
tyksen länsimatkan alkuun. Odotamme
mielenkiinnolla matkakohteita ja mukavaa
yhdessäoloa. Sihteerimme on taas tehnyt
valtavan esityön, kiitämme siitä.
Toivon myöhäiskesän jatkuvan hienona
ja mukavia tapaamisia teillämme.
ju torkan, åtta veckor utan regn. Det märks
minsann uppe på mitt berg, många växter
har torkat, också träd. Det lilla regn vi fick,
en gång 25 mm, räcker inte till. Det skulle
behövas mera.
När jag skriver detta är det 12 dagar tills
föreningens resa i västerled börjar. Många
har anmält sig och kvoten är full. Vi ser
fram emot intressanta resmål och trevlig
samvaro. Vår sekreterare har igen gjort ett
digert förarbete, det tackar vi för.
Med önskan om en fortsatt fin sensommar och trevliga möten på våra vägar.
Christina (Stina) Lindholm

Bomban talo.
Bomba huset.

YHDISTYKSEMME SYYSTREFFIT

17. – 19.09.2021 (jos korona suo)
uudistuneessa SILVERSANDISSA
Aarne Karjalaisentie 15, Hanko.
Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön,
ohjelman ja kalapaellan.
Ohjelmana kilpailuja, arpajaiset,
luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja Malle Holmström
puh. 040-5759503.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset
14.9.2021 mennessä
puh: 040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi.
Tervetuloa treffeillemme
UUDISTUNEESEEN SILVERSANDIIN.

Näkymä Kolilta.
Utsikt från Koli.

FÖRENINGENS HÖSTTRÄFF

17. – 19.9.2021 (ifall korona tillåter)
på den förnyade SILVERSAND,
Aarne Karjalaisentie 15, Hangö.
Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström,
program samt fiskpaella.
Som program bl a tävlingar, lotteri,
naturstig och munter samvaro.
Tilläggsuppgifter Malle Holmström
tel. 040-5759503.
Bindande förhandsanmälan senast
den 14.9.2021 tel. 040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Uppgiften om antal deltagare är
nödvändig tack vare
matserveringen.
Välkommen på vår träff till den
FÖRNYADE SILVERSAND

KOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
keskiviikkona 22.09.2021 klo 18:00 yhdistyksen kerhotalolla Hangon
Kansanpuistossa, Klinkokuja 2 (entinen talonmiehen asunto).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § määräämät asiat
sekä johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät muut asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa Hallitus

MÖTESKALLELSE

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar
6

Stadgeenligt årsmöte hålles
onsdagen, den 22.09.2021 kl 18:00 i föreningens klubbhus i Hangö
Folkpark, Klinkogränd 2 (förra gårdskarlsbostaden).
Under mötet behandlas enligt föreningens stadgar i 4 § stadgeenliga
ärenden samt av styrelsen och medlemmarna föreslagna övriga ärenden.
Kaffeservering
Välkommen Styrelsen

Kypäräpakko Outokummussa.
Hjälmtvång i Outokumpu.

”Hankolaiset” hakeutuvat aina veden äärelle.
” Hangöborna” letar sig alltid till vattnet.

7

SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF www.sfchankohangoudd.net
Maailman suurin puukirkko, Kerimäen kirkko.
Världens största träkyrka, Kerimäki kyrkan.

Pesulut
e
palv oden,
vu
läpi araa
v
!
aika

Eva Ryynäsen veistämillä puupenkeillä.
På träbenkarna, slöjdade av Eva Ryynänen.

-

laitteiden pesupalvelut
veneiden kuljetuspalvelut
akkujen latauspalvelun
ionisoinnin sisätiloille
osamaksumahdollisuus

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

E 12
Turku
200 km

Riihimäki

Hanko
140 km

54

Helsinki
70 km

www.hati.fi

Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
Kolin funikulaari.
Funikularen i Koli.
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Outokummun tunnelissa.
I Outokumpus tunnel.

MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!
9

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY

Kesä on vierähtänyt Sääksin
alueella helteisessä merkeissä,
kun aurinko on hellinyt asukkaita
ja vierailijoita sekä lämmittänyt
lähdepohjaisen järven veden lähes
ennätyslukemiin (28C). Syksy
tulee ja tuo tullessaan mahdolliset
muutostyöt alueella näkyviin, näistä
lisätietoa kotisivujen kautta ja FBryhmissä.

www.sfchyvinkaa.net

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja, PR-henkilö,
Matkailuasiamies
Arja Sirén
23001
Hyttitie 11, 11910 Riihimäki
040 806 9076
pj@sfchyvinkaanseutu.fi
Varapuheenjohtaja
Petri Eloranta
133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Sihteeri, Jäsenkirjuri
Riitta Lempiäinen
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com

36468

Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen
77129
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
040 524 1416
miettinen.sirkka@outlook.com
Jari Lepistö
jari.lepisto@gmail.com

164473

Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

160200

Jari Lemmetyinen
92803
0400 859 068
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi
Janne Liimatainen
0400 549 671
millersv@gmail.com
Atte Tuomisto
050 353 2452
atte.tuomisto@gmail.com
I varajäsen
Jari Liljeberg
045 316 6912
japa.liljeberg@gmail.com
II varajäsen
Harri Lång
040 576 0446
harri.lang@hus.fi

81168

106955

70131

163407

I

kimuistoisen helteisen kesän lämpö
vielä viipyilee ja tuonee meille monelle mieleen mukavia kesän muistoja,
kokemuksia ja kommelluksiakin. SFC
alueemme Sääksi ja VihtiPark ovat olleet
karavaanareiden suosiossa ja monet uudet
vierailijat ovat löytäneet Sääksjärven ja Vihtijärven rannoille. Sääksin luonto, Sääksjärven ranta ja luonnonläheinen alueemme
on saanut kiitosta vierailijoilta. VihtiParkin
alue on jatkanut edelleen lapsiperheiden
suosikkialueena ja heinäkuun lopussa siellä
oli onnistuneet Rantatreffit.
Alfa TV Juha-Veli Jokisen toimittamana
tehtiin Sääksissä toukokuun lopulla suora
lähetys Kansan kesken, Mikä karavaanarielämässä kiehtoo. Ohjelmassa vietettiin
kesäkauden avajaisia haitarimusiikin siivittämänä ja esiintyjinä olivat mm. Nitskun
tankotanssin taitajat sekä koko vuoden Poksissa asuva Timo Anttalainen sekä Raimo
ja Marikka Kosonen tapahtumarikkainen
matkakertomuksineen. Ihastuttava ja vihastuttavakin ohjelma herätti huomioita ja
toi uusia vierailijoita Sääksiin.
Elokuun puolessa välissä kuvataan VihtiParkissa Suomen huonoin kuski ohjelman
yksi tehtäväosuus. Ja arvatenkin vaunun peruutus paikalle.
Tietotekniikkaa olemme opetelleet hyödyntämään monipuolisesti yhdistyksen

Arja Sirén

Puheenjohtaja
Jari Nurmi
0400 508 441
pj.saaksi(at)sfchyvinkaanseutu.fi

Kesän hellettä
todistetusti.

toiminnassa mm. asukaskyselyissä ja äänestyksissä. Lisäksi olemme uudistamassa
kotisivuja. Somen instagram julkaisuista
olemme saaneet runsaasti näkyvyyttä ja
myönteistä palautetta. Siitä suuret kiitokset
tiedottajallemme Hanna Mensolalle.
Yhdistyksemme
syyskokous
on
24.11.2021 koronarajoitukset huomioiden
joko Hyvinkään kaupungintalon aulassa tai
kevätkokouksen tavoin Teams. Ajankohtaiset tiedot kannattaa seurata kotisivulla
www.sfchyvinkaa.net.

Sihteeri ja jonotuslistan hoitaja
Piia Piekkari
045 101 8838
piiapiekkari(at)hotmail.com

Hyvää syksyä kanssakaravaanareille!

■ Kesä VihtiParkissa oli kuuma,
kuten lähes koko Suomessa. Ennen
juhannusta saimme uudet vieraspaikat käyttöön. Uudet paikat sijaitsevat aivan rannan tuntumassa.
Vieraita meillä on riittänyt kivasti
koko kesän ja nämä uudet paikat
ovat olleet ahkerassa käytössä. Kesäkuussa saimme paikalleen myös
Junnutiimin hankkiman odotetun
hämähäkkikeinun. Keinu sijaitsee trampoliinien vieressä, lähellä
valkoista huoltorakennustamme.
Vielä tämän vuoden puolella olisi tarkoitus saada loppuun toimiston remontti sekä uusi jätekatos.

SYYSKOKOUS
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Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
p. 050 526 4897

Varapuheenjohtaja
Atte Tuomisto
050 353 2452
atte.tuomisto(at)gmail.com

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n sääntömääräinen

Tervetuloa
uudet jäsenet

SÄÄKSITOIMIKUNTA

pidetään keskiviikkona 24.11.2021 klo 18.30,
paikkana Hyvinkään kaupungintalon aula,
Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää.
Jäsenyyksien tarkastus klo 18.00 alkaen.

Seuraa tiedotusta kotisivulla www.sfchyvinkaa.net

Arja

Kiva mainos yrittäjällä.

SFC VIHTIPARK
TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja,
kausipaikkavastaava
Lemmetyinen Jari
92803
0400 859 068
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi
Varapuheenjohtaja
Eloranta Petri 
133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Sihteeri
Mäkelä Päivi
161798-1
050 587 9967
pippe.makela@gmail.com

Muutostyöt alueella aloitettu.

■ Perinteisiä Rantatreffejä vietettiin
heinä-elokuun vaihteessa. Lauantain
rantalentopalloturnaukseen osallistui
yhteensä viisi joukkuetta. Kultaa voitti Hipit, hopeaa viime vuoden voittajat Pepsodentit ja pronssille ylsi Yksi
Hiili. Ilma oli hieman epävakainen,
mutta tunnelma oli tasaisen korkealla! Rannalla oli käynnissä myös pukukilpailu. Etenkin Hippien kannustusjoukot olivat panostaneet upeasti tähän
osuuteen. Voittajaksi kuitenkin valikoitu sekä lapsia että aikuisia ihastuttanut Dinosaurus. Lapsille oli viimevuoden tapaan pomppulinna ja kepparikisa. Kepparikisassa nähtiin jälleen
upeita suorituksia. Illalla burgereita ja
muita herkkuja tarjoili Dogs&Deli ja
tunnelmaa tanssilattialla piti yllä bilebändi Autoradio.
Päivitämme ahkerasti sekä Facebookia että Instagramia, otathan meidät
siis seurantaan myös siellä SFC VihtiPark. Tulemme uudistamaan nettisivumme, joten niitä kannattaa myös
kurkkia!
Dinosaurus oli
asukilpailun voittaja.
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY

www.sfchyvinkaa.net

010 321 0161

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!

AVOINN

A
Ma-Pe: 8
:0
Myös sop 0-17:00
imuk
mukaan, sen
vaik
viikonlopka
puisin.

Paas poik
eten!

KARAVAANIHUOLLOT JA
-KORJAUKSET SEKÄ PINTAKÄSITTELYT
JA SISÄPUHDISTUKSET...
myynti, huolto, korjaukset
varaosat ja tarvikkeet
pesut ja vahaukset
kaasuasennukset
ilmastointihuollot
KAIKENKUNTOISIA
lasinvaihdot ym...
VAUNUJA JA AUTOJA

OTAMME
MYYNTIIN!

PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!
Hämeentie 39, 30100 Forssa |www.forssanvankkuri.fi

Mallivuoden 2022 uutuudet!
Jälleen tänä vuonna lanseeraamme monta uutta asiaa. Seuraa KABE jälleenmyyjien ilmoittelua ja kotisivuja, milloin heillä tulee uudet mallit näytille.

Treffit voittajajoukkue: Tänä vuonna kultaa voitti Hipit.

Seuraa aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja, missä ilmoitetaan aina ajankohtaiset
uutiset ja mahdolliset tapahtumat näin poikkeusaikoina.
12

Uusi klassikko on syntynyt! Suositussa Classic-mallissamme on nyt niin paljon
uutta designia, että se ansaitsee uuden nimen, ESTATE. Matkailuvaunu on sekä
teknisesti että käytännöllisesti katsoen yhä sama, mutta tässä on uusi coolimpi ja
modernimpi muotoilu.

Kabe_185x130 mm 2022 Finska.indd 1

Aina askeleen edellä…

kabesuomi

Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY

ORDFÖRANDESPALT

www.sfc-iu.fi
HALLITUS 2021
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi
Puheenjohtaja, henkilövastaava
Marko Ketvel
050 393 5304
Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
ja Kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571
Toimikunta
Jari Piskonen
Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
Pia Heikkinen
Sihteeri, jäsenkirjuri,
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA

SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY_OFFICIAL

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar
14

Hej på er Caravanare Vänner,

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

S

Tervehdys
Karavaanari ystävät,

K

esä 2021 on hiljalleen kääntymässä
syksyksi, koska tätä kirjoittaessani on ulkolämpötila jo reilusti alle
kesäisten lukujen ja vettä satelee hiljalleen.
Onko tämä kesä ollut ”elämämme kesä”,
näin voisi sanoa ainakin hellepäivien ja
lämpötilan suhteen. Enpä ainakaan minä
muista vastaavaa.
Toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa
valitsitte minut yhdistyksen johtoon. Vielä
kerran, Kiitos teille jokaiselle, jotka osoititte
luottamuksenne minua kohtaan valitessanne minut yhdistyksemme uudeksi puheenjohtajaksi. Tästä alkaa yhteinen matka niin
yhdistystämme kuin aluettamme, Skepparssia, kehittäessämme kohti vieläkin parempaa tulevaisuutta. Tulemme kulkemaan tätä
matkaa yhdessä.
Kevät ja kesä 2021 ovat olleet alueellamme kiireistä aikaa. Kausipaikat ovat käytännössä 100% käyttöasteella eli kaikki paikat
ovat käytössä. Lisäksi useana viikonloppuna
on myös vierailijapaikat täyttyneet lähes viimeistä paikkaa myöten.
On ilo todeta, että karavaanarimatkailu
on edelleen innostanut yhä useampia mukaan. Viime vuoden karavaanaribuumin
jälkeen monet varmasti luulivat, että valtava
harrastajamäärien lisääntyminen olisi ollut
vain ”Korona – kesän” tulosta. Toisin kuitenkin kävi ja hyvä niin. Karavaanareiden
jäsenmäärä jatkaa edelleen tasaista kasvua
ja luvut näyttävät todella myönteisiltä myös
viimeisten kuukausien ajalta.
Kaikille uusille jäsenille tervetuloa mukaan ja osallistukaa rohkeasti toimintaamme!!
Hallituksen kanssa olemme aloittaneet
työskentelyn niin alueen kuin yhdistyksemme toiminnan kehittämisen suhteen.
Olemme tunnistaneet kehityskohteita, joita
tulemme työstämään alkavan talven aikana
ja toivottavasti tuloksia on näkyvissä pian,
viimeistään ensi keväänä.
Pöydällä olevista asioista varmasti suurimpia on Skepparssin vuokrasopimuksen
uudistaminen, yhdessä Porvoon kaupungin kanssa. Vaikka nykyinen sopimus onkin voimassa vielä muutaman vuoden niin
tulemme kuitenkin projektoimaan tämän
sopimuksen uudistamisen ja työstäminen
alkaa jo tänä syksynä. Tähän samaan yhteyteen tulemme liittämään myös alueen ja sen
palveluiden jatkokehittämissuunnitelmat,
joilla varmasti tulemme lisäämään alueen
houkuttelevuutta.

Marko Ketvel
Toinen tärkeä ja merkittävä asiakokonaisuus on tiedottaminen, niin sisäinen
kuin ulkoinenkin. Ulkoisesti tarkoituksena on parantaa näkyvyyttämme, on sitten
kyseessä millainen sosiaalinen media- tai
markkinointikanava tahansa. Sisäisesti koen
tarpeelliseksi kehittää jäsenistölle tapahtuvaa tiedotusta, koska haluan toimintamme
olevan kaikille jäsenille täysin läpinäkyvää,
jolla myös toivottavasti saamme innostettua
uusia toimijoita mukaan. Tiedottamisen
osa-alueella emme kuitenkaan puhu mistään massiivisesta projektista vaan lähinnä
siitä, että vahvistamme nykyistä tekemistämme uusilla työkaluilla.
Kaikista näistä asioista, kuin myös muustakin tulemme viestimään jäsenillemme
syksyn aikana.
Itselleni tärkeimpänä tavoitteena alkaneelle kaudelle olen asettanut jatkuvuuden
turvaamisen, sekä edelleen kehittämisen ja
sitä kautta myös jäsenistön sitouttamisen
yhdessä tekemiseen. Ainoastaan yhdessä
tekemällä saamme aikaan tuloksia ja asioita, jotka kantavat meidät kauas tulevaan.
Meillä on tähän loistavat menestymisen
edellytykset, sillä jo nyt ”Skebussa” on vahvana henki, jossa leimaavia ominaisuuksia
ovat ystävällisyys, avuliaisuus, vieraanvaraisuus, vastuullisuus ja turvallisuus. Nämä
ovat kaikki arvoja, joiden varaan meidän on
hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa.
Lopuksi haluan, vielä kerran, kiittää
kaikkia Teitä vapaaehtoisia, talkoolaisia,
jotka mahdollistatte niin tapahtumien järjestämisen, niiden toteutumisen kuin myös
alueen kunnossapidon. Olette korvaamattomia!
Kiitos myös Petelle ja tapahtumatoimikunnalle väsymättömästä työstänne tapahtumien onnistumisten suhteen.

ommaren 2021 håller långsamt på att
förvandlas till höst. När jag skriver
detta texten, har utomhustemperaturen redan gick långt under sommarsiffrorna
och regnar. Jag tänker att den här sommaren har varit ”sommaren i våra liv”, vad man
kan säga åtminstone när det gäller med varma dagar och temperaturen.
På årsmötet i Maj valde ni mig till ny
ordförande i föreningen. Engång till, Tack
för er alla, att ni visade ert förtroende för
mig, att ni valde mig till ny ordförande för
vår förening. Detta är början på en resa,
tillsammans, både för vår förening och för
vår Skeppars, när vi utvecklas mot en ännu
bättre framtid. Vi kommer att göra den här
resan tillsammans.
Våren och sommaren 2021, har varit en
hektisk tid i Skeppars. Våra säsongsplatser
är praktiskt 100% reserverad. Dessutom
gästplatserna fyllas på veckosslutet, nästan
till sista plats, vilket är bra. Alla är välkomna
till Skeppars.
Det är ett nöjde att notera att caravan
turismen har fortsatt att inspirerat fler och
fler människor att bli caravanare. Efter förra årets caravanare ”boom”, måste många
ha trott att den enorma ökningen av entusiaster, skulle ha varit bara resultatet av
”Korona – Sommaren”. Men lyckligen det
blev annorlunda. Medlemmar antalet i
SF- C föreningen fortsätter att öka, och ser
mycket positiva ut även under de senaste
månaderna. ”Welcome onboard” till alla
nya medlemmar och hoppas ni delta aktiv
i våra aktiviteter!!
Tillsammans med styrelsen har vi börjat arbetet med att utveckla verksamheten
i både Skeppars och vår förening. Vi har
identifierat utvecklingsområden som vi
kommer att arbeta med under början av
vintern och förhoppningsvis kommer resultaten att synas snart, senast på nästa vår.
En av de största sakerna på bordet, är
förnyelsen av Skeppars hyresavtal, tillsammans med Borgå stan. Även om det nuvarande avtalet kommer att gälla i några år till,
börjar vi ett projekt för den förlängning för
detta avtal och arbetet kommer att börja re-

”Det är fortfarande sommar kvar, det
kommer att finnas vackra dagar...”
Hälsningar Marko

Tapahtumat 2021
Syystalkoot
isänpäivä 		
Valojuhla 		

23.10.
14.11.
27.11.

”Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä…”
Terveisin Marko

dan i höst. I detta sammanhang kommer vi
också att inkludera planerna för att fortsatta
utvecklingen av Skeppars och våra serviser,
vilket säkerligen kommer att göra Skeppars
ännu mer attraktiv för gäster.
En annan viktig frågan är information
delning, både internal och external. External är målet att förbättra vår synlighet, oavsett vilken typ av sociala medier eller marknadsföringskanal vi tänker på. Internal,
anser jag att det är nödvändigt att utveckla
information till våra medlemmar, till er alla,
eftersom jag vill att vår verksamhet ska vara
helt öppen för alla, vilket förhoppningsvis
också kommer att inspirera nya medlemmar
att ansluta sig till oss. På informations aspekten talar vi inte om något massivt projekt, men mera främst om att stärka det vi
gör redan nu med några nya verktyg eller
software.
Av alla dessa saker, liksom allt annat,
kommer vi att kommunicera till våra medlemmar under hösten och vintern.
Det viktigaste målet för den period som
inleddes för mig, är att säkerställa kontinuitet, liksom att engagera sig i vidare utveckling och i förlängningen medlemmar
att arbeta tillsammans. Endast genom att vi
arbetar tillsammans, kommer vi att uppnå
resultat och bära oss långt in i framtiden. Vi
har utmärkta förutsättningar för framgång i
detta, ” Skebu” redan har starka andan var
vänligheten, hjälpsamheten, gästfriheten,
ansvar och säkerheten är stigmatiserar kvaliteter. Allt detta är värderingar som vi kan
bygga på vidare på även i framtiden.
Slutligen, vill jag engång till, Tacka alla
er volontärer, ni som gör det möjligt för att
organisera evenemang, genomföra av evenemanget och tar hand om Skeppars underhållning. Alla ni är oersättlig!
Jag vill också tacka Pete och evenemangskommittén, för ert outtröttliga arbete med
för händelsernas framgångar.

Koronapandemian takia mahdollisista
tapahtuma peruutuksista tiedotamme
yhdistyksen facebook- ja kotisvuilla.

Itsenäisyyspäivä 6.12.
Uuden vuoden
vastaanotto
31.12.

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi
Kausipaikka edellyttää yhtä
isäntävuoroa, viikonloppuisin,
vahvuus on 1-2 vaunukuntaa
ajankohdasta riippuen.
Skepparsin alueen talvikausipaikat haettavissa syyskuun aikana..
Hakemuksia saatavana kioskilta tai
hakemuksen voi tulostaa
yhdistyksen kotisivuilta.
Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Mauri Savolainen
040 045 6693.
Talvikausipaikka
Kesäkausipaikka

325€ +sähkö
350€ +sähkö

MUUN YHDISTYKSEN JÄSENET

Kuukausipaketti
150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi
15€ + 2€ sähkö

minimi
SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)

Ilmastointisähkö k/t
5/8€
EI SFC-jäsen
25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti
50€
10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille
SÄHKÖ

Mittarisähkö
ilman mittaria k/t
MUUT PALVELUT

0,30snt/kwh
5/8€/vrk

Perhesauna/50min
Pyykinpesu/koneellinen
Kuivausrumpu
Nestekaasu
Hintamuutokset mahdollisia

10€
2€
2€
22€
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www.sfc-iu.fi

MATKAILUKAUSI JATKUU
YMPÄRI VUODEN

TUO
VAUNUSI MEILLE
MYYNTIIN!
HELPPOA
JA HUOLETONTA
SINULLE!

Yhdistyksen vuosikokous Skepparsissa.

Hernepussin heittoa hernerokkatreffeillä.

KOKENUT

&

TUTUSTU
2022-MALLEIHIN
KOTISIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

KATTAVA
Neliökuja 5
04300 TUUSULA
ark. 9 –17

Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike

www.kkkivinen.fi
Äitienpäivä kahvittelua.

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

LÖYDETÄÄN
SINULLE
SOPIVIN
VAIHTOEHTO!

TERVETULOA
TURVALLISESTI
MYYMÄLÄÄMME!

CARAVAN MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

Juhannuskokon komeat tulen lieskat.

Juhannuksen viettoa laiturilla.

Hobby 610 TFM -90

3 750€ LMC Siesta 480TK -87

3 499€
●

●

Solifer 450 Artic -90

Matkailuvaunujen vuokraus
Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

3 750€ Solifer Nordica 550 DL -97 6 450€

-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

Yhdistyksen tikkamestari 2021 Reijo Hartikainen,
tulos 26 pistettä.
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Yhdistyksen tikkamestari 2021 Sari Kauhanen,
tulos 33 pistettä.

LMC Lord Liberty 5700
ALDE versio -91

7 250€ Ducato saunaproject -97 4 250€

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi
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www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2021
Puheenjohtaja, edustaja
lehtitoimikunnassa,
Leo Kylmä
94210-0
044 308 7780
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka
83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5, 03600 Karkkila
veijo.vainikka54@gmail.com
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
040 506 2640
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi
Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33, 03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi
Pekka Ikonen 
172888-0
041 743 8376
Paljetie 11-13 B 6, 03620 Karkkila
ikonepe@gmail.com
Jarkko Virtanen
149022-0
044 335 1155
Salmenkuja 16, 23260 Rautila
jarvirtanen@gmail.com
Aino Kylmä
94210-1
050 501 4517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi
Hallituksen ulkopuolella
Kalustonhoitaja
Aulis Ahonen
85978-0
0400 814 503
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi

VUOTINAISTEN
SYYSTREFFIT

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

M

ahtavaa kesää tässä vietetään ja
kesä jatkuu hyvänä edelleen. On
vain vaikea päästä kiinni yhdistyksen asioihin, jostain syystä on ollut vapaata yhdistystoiminnasta.
Kalenteri on ollut tyhjä, mutta vähitellen
alkaa täyttymään.
Hallitus kokoontui 3.8. toimistolla, kaikki paikalla! Kaksi jäsentä kylläkin etänä mukana.
Käsittelimme 25.8. pidettävää jäseniltaa,
illan ohjelmaa ja mietimme kysymyksiä
joita esitämme illan vieraalle. Jäseniltaan
olemme pyytäneet Juha Rakkolan vieraaksi. Juha Rakkola on toiminut aikaisemmin
liittohallituksessa, pyrkii nyt uudelleen.
Karkkilan yhdistys on valinnut hänet ehdokkaaksi.
Käsittelimme kokouksessa myös tulevien
10.-12.9. treffien järjestelyjä. Treffiohjelma
luotiin ja tehtävälista mitä kukin hoitaa ja
huolehtii. Olemme myös panostaneet lasten ohjelmaan ja heille tekemistä. Toivomme saavamme myös lapsiperheitä mukaan
ja ukit ja mummit voivat tuoda lastenlapsia
myös mukaan treffeille. Lehteen tulee myös
lastenohjelma erikseen nähtäville.
Lisäksi käsittelyssä oli lehtiasiat, mitä lehteen laitetaan. Kuutoset+ lehteen on saatu
mukaan uusi yhdistys SF-Caravan Kopparö, joten Kuutoset+ lehdessä on taas 12 yhdistystä mukana.

10.9. – 12.9.2021

OHJELMA
Leo Kylmä
Ajattelin vielä kertoa Vuotinaisten leirikeskuksen tilanteesta. Karkkilan kaupunki
on aloittanut tekemään Vuotinaisissa remonttityötä leirikeskuksen kunnostamiseksi. Saunat on jo kunnostettu, ulkovalot
ovat kunnostustyön alla. Keittiöremontti
on suunniteltu, jotta siitä saataisiin ajanmukainen. Portaat pitää korjata, ne eivät ole
turvalliset. Ymmärsin, että näistä osa olisi
jo tehty tänä kesänä, mutta työt eivät ole
edistyneet. Me pyrimme vaikuttamaan, että
asiat edistyisivät.
Tervetuloa terveenä treffeille Vuotinaisiin
Pyritään viemään treffit turvallisesti läpi.

❤

Hyvää kesän jatkoa ja Näkemisiin!

TYKKÄÄ MEISTÄ
FACEBOOKISSA

Terv. Leo 94210-0

SF-CARAVAN KARKKILA RY

Perjantai 10.9.:
klo 14.00
klo 17.00-20.00
klo 21.00-00.30
klo 21.00
klo 23.00-07.00
Lauantai 11.9.:
klo 09.00
klo 09.30
klo 10.00
klo 10.00
klo 13.00
klo 14.30
klo 15.00

Sisäänajo / leiriytyminen
Saunat lämpimänä
Tanssit, Tonika Duo
Grilli kuumana
Hiljaisuus ulkona

klo 17.00-21.00
klo 20.00-21.00
klo 21.00-00.30
klo 23.00-07.00

Heräily
Lipun nosto / tervehdyssanat
Arpojen myynti alkaa
Tuote-esittelyjä
Keittotarjoilu
Kenttäpelejä
Haastekisa, mölkkykisa
(Karkkila-Forssa)
Saunat lämpimänä
Bingo
Karaoke
Hiljaisuus ulkona

Sunnuntai 12.9:
klo 09.00
klo 09.30
klo 11.00
klo 13.00

Heräily
Luontopolku
Palkintojen jako ja arpajaiset
Treffit päättyvät

Vuotinaistentie 561, 03600 Karkkila
Treffimaksu 55€ sis. valosähkön max 400W
Huom: Telttakatosten avaaminen kielletty.

Tervetuloa
uudet jäsenet
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TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!
Ilmoittautuminen www.sfc-karkkila.fi
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VUOTINAISTEN
SYYSTREFFIT
10.9. – 12.9.2021

Perjantai 10.9.
klo 14.00
Piirustuskilpailu alkaa. Piirrä mikä sinun mielestäsi on mukavinta caravan-matkailussa,
esim. mukava kokemus tai muisto matkoiltasi, oma kulkuneuvo,
mukavin leirintäalue…tai ihan jotain muuta.
klo 14.00
Leikkihuone avoinna päärakennuksessa. Huoneesta löydät mm lautapelejä,
piirustusvälineitä, leluja, Wii-videopelikonsolin, lasten DVD-elokuvia.
Pomppulinna käytössä vanhan lentopallokentän alueella.
klo 17.00
Polkuautot käytettävissä koripallokentän alueella.
klo 20.00
Pomppulinna ja polkuautopaikat suljetaan.
klo 21.00
Leikkihuone suljetaan.
Lauantai 11.9.
klo 8.00
Leikkihuone avoinna.
klo 9.30
Pomppulinna ja polkuautot käytössä. Lisäksi käytettävissä
mm. mölkky-peli, sulkapallovälineet, jalkapallo, krokettipeli.
klo 11.00
Sauna lämpimänä! Naisten saunalla lasten sauna- ja uimahetki oman
huoltajan valvonnassa (ns. uikkarisauna). Tilaisuus loppuu klo 13.
klo 13.00
Keittolounas, tarjolla maukasta makkarakeittoa.
klo 14.30
Kenttäpelien aika! Lapsilla omat sarjat kenttäpeleissä,
mm. renkaan pyöritys, sianpää ja lapsilla myös renkaan heitto.
klo 15.30
Lasten bingo päärakennuksen salissa, kaikille osallistujille tikkari,
palkintoina karkkipusseja ja suklaalevyjä.
klo 16.30
Piirustuskilpailu päättyy, työt asetetaan esille ja äänestys alkaa,
voittajalle lahjakortti ja kaikille osallistujille pieni palkinto
klo 17.00
Lasten lettukestit pihakatoksella, yhdistys tarjoaa muurinpohjalettuja tai vohveleita
hillolla ja kermavaahdolla (2kpl/ lapsi) + pillimehu.
Aikuisille maksullinen 2€/ lettu tai vohveli.
klo 20.00
Pomppulinna ja polkuautopaikat suljetaan.
klo 21.00
Leikkihuone suljetaan.
Sunnuntai 12.9.
klo 8.00
Leikkihuone avoinna.
klo 9.30
Luontopolku, lapsilla omat kysymykset.
klo 11.00
Arpajaiset ja palkintojen jako,
piirustuskilpailun voittajan valinta.
HUOM!
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Lapset ovat leikkihuoneessa,
pomppulinnassa ja polkuautoilla
aina huoltajansa valvonnassa ja vastuulla.

JOS TARVIIT ASUNTOVAUNUUN MATTOJA, NIIN KÄY
SIELLÄ MEIDÄN NETTISIVUILLA TAI TU TÄNNE
MYYMÄLÄÄN.
Huopapohjaiset RAMBO tai
GRANIT käy hyvin lattialämmityksen kanssa. Latex-pohja
on hyvä silloin jos et ota muotoon leikattuja.
Se pysyy hyvin paikoillaan.
Huopapohjaisten alle löytyy
liukuestettä.
Värejäkin löytyy aika monta.

Tiinalle tehtiin Granit antrasiitista matot

Jos teetät muotoon leikatun,
ota vanhat matot malliksi
tai tee sapluunat. Mä oon jo
niin vanha ja kankee, etten
jaksa kontata siellä
auton lattialla.

Citymatto Oy

Merkoksenkatu 5 B
(Tokmannin talo)

Riihimäki 040-5520 520

ark 9-15, la 9-14
www.mattokotiin.fi

Olemme muuttaneet uusiin tiloihin
osoitteeseen Voivalantie 18 • 20780 Kaarina
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat!

Täyden palvelun
Caravan-talo
Voivalantie 18 • 20780 Kaarina

Puh. (02) 2749 880
Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com
21
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HALLITUS 2021
Puheenjohtaja,
Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen
114208-0
044 984 3245
piha.rakennus@icloud.com
Varapuheenjohtaja,
hämyedustaja
Päivi Kulmala
044 533 7117
paivi.kulmala32@gmail.com
Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen
100634-0
040 648 2822
kaija.salonen@gmail.com
Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas
39707-0
0400 494 161
keijo.myllykangas@luukku.com
Kirsi Tolonen
0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtivastaava
Timo Raita
045 160 7447
Annikka Rakkolainen 0440 30 2425
Juho Kivimäki
040 142 7462
Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa
Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

Pysähtyneet vankkurit/

Auvo
STAARAST
SFC-30354

7.3.1951
✝ 12.6.2021
★

Entisen puheenjohtajamme
muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Kerava ry
22
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Tervehdys kaikille
Kangaslammelta

K

esä 2021 on ollut auringonpalvojien
kesä.
Tällaisena hellekesänä on monet
rakennusaskareet pitänyt siirtää syksympään, porras- ja laituriremontteja lukuun
ottamatta. Leikkipaikan teko on edelleen
haaveena toteuttaa tämän syksyn aikana.
Kaikki leikkivälineet ovat valmiina odottamassa asennusta. Tällaisen yhdistyksen ylläpitämän alueen ylläpitoon tarvitaan aktiivisia harrastajia ja talkooväkeä, jotta kaikki
työt tulevat tehtyä. Meillä Kangaslammella
on talkooväkeä riittänyt hyvin, ja näin on
saatu paljon näkyvää aikaiseksi. Yksi tuleva
näkyvä muutos Kangaslammen alueella on
vaunukentälle tulevat selkeät paikat ja numerointi. Vaunukentälle tehdään paikkoja
missä on Betoni laatoitus ja osaan laitetaan
vihreä tekonurmi.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna yhdistyksemme juhlii 30-vuotissyntymäpäiviä. Toivottavasti korona ei estä meidän juhlia. Odotamme alueelle paljon juhlavieraita
ja näin saamme ikimuistoiset juhlat.
Kesä 2021 oli Kangaslammen historian ensimmäinen kesä, kun meillä on ollut
isäntävelvoite 3vrk.

Perttu Tiikkainen
Aluksi se puhututti ja askarrutti monia,
mutta hyvin siitä on selvitty.
Vuosipaikkalaisten määrä on pysynyt samankaltaisena viimekesään nähden, noin
50 vaunua.
Syyskuun lopulla on liittokokous Turussa, jolloin me liittokokousedustajat, joilla
on se kaikkein ylin päätäntävalta, valitsemme uudet edustajat liittohallitukseen. Olen
keskustellut usean eri yhdistyksen puheenjohtajan kanssa nykyisestä tilanteesta ja käsitykseni on selvä, että muutosta tarvitaan,
jotta saadaan taas toimiva ja demokraattinen liittohallitus.

esä on edennyt jo elokuun puolelle, kun tätä kirjoittelen. Kerrankin
voi todeta, että hellettä ja lämpöä
lienee ollut lomailijoille riittävästi. Kääntöpuoli on se, että kuivuus on haitannut
mm. kukkia, kasveja, marjoja ja sieniä.
Nyt tosin on helpotusta sateen myötä saatu.
Yhdistyksemme alueella Kangaslammella on tänäkin kesänä käynyt vierailijoita
ihan mukavasti. Vielä on kesää jäljellä,
joten toivomme, että sama meno jatkuu.
Vaikka ilma on kuumaa, niin suomalaiseen tapaan halutaan silti hikoilla saunassa. Niinpä rantasaunaa ja kärrysaunaa on
käytetty ahkerasti. Enkä malta olla mainitsematta, että rantasaunan täkynä on tottakai vilvoittava lampi.
Viime vuoden syyskokouksessa tehtiin
päätös isäntävuorojen käyttöönotosta vuosipaikkalaisten osalta yhdistyksen ylläpitämällä SFC Kangaslammen alueella.

Koska kaikilla ei ollut aiempaa kokemusta isäntätyön sisällöstä, keväällä järjestettiin halukkaille perehdytystä. Osa
vuosipaikkalaisista teki tarvittavan isäntävuoron. Ihan kaikki eivät syystä tai toisesta kuitenkaan itse voineet tehdä kolmen vuorokauden velvoitetta. Yhdistys ei
voi kustannussyistä palkata työntekijää.
Siihen löytyi ratkaisu alueella olevasta nuoresta 4H-yrittäjästä, jonka kanssa
vuosipaikkalaiset tekivät sopimuksen keskenään. Nuori yrittäjä sai näin monenlaista
työkokemusta, mm. vieraiden vastaanotto,
siihen liittyvä asiakaspalvelu, siivous ja
saunojen lämmittäminen. Liikkuminen
mönkkärillä alueen sisällä paikasta toiseen sujui joutuisasti ja hommat hoituivat
näppärästi. Kiitos nuorelle 4H-yrittäjälle
työpanoksesta.
Alueellamme pidettiin Lasten Biletreffit
31.7.2021. Esitykseen kuului akrobatiaa,
limudisko ja tankotanssinäytös. Ohjelman

järjesti WänValle.
Alueellamme on suoritettu kulkuväylien
kunnostusta. Kärrysaunan terassin näkösuojaksi on tehty aitaus, joka on tarvittaessa muunneltava. Rantasaunalle johtavat
portaat ja kaiteet on uusittu. Myös paviljongilta laiturille johtava kulkuväylä ja
portaat on uusittu. Kiitokset kaikille näiden töiden tekijöille.
Elokuun lopulla yhdistyksemme täyttää
30 vuotta ja sitä olemme ajatelleet juhlia
27.-29.8.2021. Ohjelmaa on suunniteltu
jo pitkään ja toivotaan, että koronatilanteesta huolimatta pystymme sen toteuttamaan. Seuraathan nettisivujamme, www.
sfckeravaanari.fi jossa on tarkempaa tietoa
juhlista.
Tervetuloa Kangaslammille viihtymään.
Kaija Salonen
sihteeri

Yhteistyöterveisin
Perttu Tiikkainen
SF-Caravan Kerava ry pj.

Kesäyrittäjyys
■ Hei, olen Joni Palomäki ja olen aloittanut karavaanailun 9-vuotiaana perheeni kanssa. Kiertelimme aina kesäisin pitkin Suomen erilaisia leirintäalueita, mutta nykyisin
olemme kausipaikalla SFC-Kangaslammella.
Leirintäalueella mietittiin, kuinka kaikkien isäntävelvoitteet saadaan suoritettua kesän ajalta kokonaan. Siinä
sitten syntyi idea, että minä perustaisin 4H-yrityksen ja
ryhtyisin erikseen palkattavaksi kesäisännäksi. Näin ne,
jotka eivät itse ehdi tai voi hoitaa vuoroaan, voisivat palkata minut tekemään isäntävuoronsa.
4H-yhdistys piti päivän kestoisen koulutuksen yrittäjyydestä, jossa sitten neuvottiin meille, kuinka yrityksen
kirjanpito, verotus ja muu hoidetaan. Koulutuksessa puhuttiin myös paljon asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja
muusta yrityksen toimintaan liittyvistä toimenpiteistä.
Alueen isännän toimenkuvaan kuuluu aika paljon fyysistä työtä, mutta se tasapainottuu myös sosiaalisella kanssakäymisellä. Isännän tehtäviin kuuluu mm. alueen siisteys, asiakkaiden vastaanotto ja opastaminen sekä saunan
lämmitys ja paljon muuta.
Välillä homma on rankkaa, mutta enimmäkseen ihan mukavaa, eikä niin haasteellista, kun tajuaa homman nimen.
Tähän mennessä kohtaamiltani asiakkailtani on tullut pelkkää positiivista palautetta. Jotkut ovat jopa kysyneet tästä kesäyrittäjyydestä, kun ovat tajunneet, että
olen töissä täällä.

SF-Caravan Kerava ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään 30.10.2021 klo 13.00 SFC Kangaslampi, Koronatupa,
osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 12.30.
Tervetuloa!
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Tervetuloa

ympäri vuoden
aukiolevalle

leirintäalueelle
Hankoon!

www.silversand.fi

019-2485500

info@silversand.fi

Aarne Karjalaisen tie 15, 10900 Hanko

www.sfc-kopparo.fi
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T

ammisaaren Kopparö on nyt uutena alueena ja SFC Kopparö uutena
jäsenenä lehdessä mukana. Lehteen
liittymissopimus allekirjoitettiin Kopparössä 9.7.21 päätoimittaja Raimo Kososen
kanssa, kiitos mukaan pääsystä hyvän lehden tekoon ja jäsenyyteen.
Alue on Pro Ammattiliiton omistama
ja TU-Lomat Osakeyhtiö hallinnoi paikkaa, kuten muitakin liiton lomapaikkoja.
Kopparön historia ulottuu yli 30 vuoden
päähän, mutta kaikille avoimena alueena
olemme olleet puolivuosikymmentä ja sen
aikana on kehitys ollut merkittävä. On uutta huoltorakennusta, korkeatasoisia mökkejä, vesihuolto on rakennettu, tasokas ravintola palvelee merelle aukeavalla terassilla
matkailijoita kesäisin. Rakennuksia on uusittu ja remontoitu, on upeaa luontopolkua
riippusiltoineen, siis paikka joka kannattaa
kokea. Pro- laisena saat myös etuisuuksia.
Merialuetta on 150 hehtaaria omine saarineen ja maata on saman verran, joten tilaa
on. Paikka on Skärlandet saaressa, jonne
tullaan Skåldön lossilla, joten lossilta saa
jo mukavasti lomatunnelman. Saaressa on
kyläkauppa, tori, saaristolaisleipomo, vierasvenesatama, ravintola ja oma palokunta,
merivartioasema, siis viihtyisä saari hyvillä
palveluilla. Tilauksesta taxivene ajelua vaikka Jussarön majakka- ja vanha kaivos saareen. Golfrata on pienen matkan päässä ja
Tammisaaren kaupungin keskusta, josta
historia huokuu.
Myös meillä on vierasveneille laiturit ja
monilla onkin huvi- tai kalastusveneitä ja
vuokraveneitä, onhan merialuetta käytettävänä, omaakin. On useita grillikotia, savustusuuneja ja saunat tarjoavat nautintoja
maisemien lisäksi. Peurat viihtyvät alueella
ja useat linnut pesivät, kuten joutsenet, merikotka, haukat, kurjet, seurattavaa on viih-

Puheenjohtaja 
Juhani Hykkyrä
juhani.hykkyra@gmail.com
050 469 4960
Varapuheenjohtaja
Harry Rinnet
harry.rinnet@gmail.com
0400 891 820

Juhani Hykkyrä
dyttämään. Talvella toimimme rajoitetusti,
mutta moni käyttäjä viihtyy ja harrastaa läpi
vuoden.
Vuosipaikkalaisia on 190 ja vieraspaikat
ovat olleet kovassa käytössä. Tälle kesälle
saatiin lisää vieraspaikkoja, osalle paikoista
saatiin terassit mukavuuden ja käytettävyyden lisäävänä tekijänä. Alueen koosta
johtuen ajoneuvoille onkin useita alueita
alueen sisällä oman mieltymyksen mukaan
valittavissa.
Erikoispiirteenä toiminnassamme on
ollut se, että yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ei ole kerätty erillistä maksua,
vaan kaikki on kuulunut vuosipaikan- tai
vierailijoiden paikkamaksuun. Tänä vuonna toteutui pilkkikisat, kesäkauden avaus,
juhannusjuhlat, rantaongintakilpailut ja
loppukesästä vielä muutama ohjelma järjestymässä.
Meillä ei ole isäntävelvoitetta ja ajoneuvopaikat ovat tilavat.
Lehden ilmestyessä on meillä ollut vuosikokous 4.9, jossa myös henkilövalintoja on
tehty siis uusi toimintakausi on juuri alkanut, tervetuloa Kopparöön.
Juhani Hykkyrä

Lämpimät Onnittelut
puheenjohtaja
Juhani Hykkyrälle
merkkipäivän johdosta

64800

100024

Sihteeri
Eeva Surakka
146891-0
eeva.a.surakka@gmail.com
040 558 9629
Timo Roivainen
140953
timo.roivainen.tr@gmail.com
050 500 3666
Kjell Skogberg
skubu.fi@gmail.com
050 392 6072

97048

Pekka Roiha
pekka.roiha@gmail.com
040 515 2691

110868

Jyrki Jussila
jyrki.jussila57@gmail.com
040 536 6700

165793

Jarmo Leskinen
jarles.jln@gmail.com
050 530 3983
Kari Juvonen
karijjuvonen@gmail.com
050 322 5651

72631

102668

Tervetuloa
uudet jäsenet
Tapahtumat
ilmoitetaan
kotisivuilla ja
lähellä ajankohtaa,
täsmennyksiä on
lisäksi facebookissa.

Toivottavat SF-Caravan Kopparö ry:n
hallitus sekä kaikki jäsenet.
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T

Päärakennus jossa mm. info
ja ravintola.

Lossilla perille ja yhdistyksen lippu.

oiveet ja odotukset taitavat sittenkin
pitkän odotuksen jälkeen toteutua.
Tätä palstaa kirjottaessa on enää
kaksi viikkoa aikaa, kun Hengelliset päivät
Kuturannassa alkavat ja nyt tätä lukiessasi
niiden pitäisi olla jo takanapäin. Jos syksyn
aikana korona tilanne pysyy hallinnassa,
niin Kuturannan lisäksi olisi tarkoitus järjestää vielä Hengelliset päivät Lohenpystössä ja kauden päättäjäiset Isossa-Kirjassa.
Pikkujoulujen osalta vielä harkitsemme,
mutta kaikista näitä tapahtumista lisää nettisivuiltamme. Sivuiltamme löydät tapahtumien varmistumisen ja myös ohjelman
lähempänä.
Syksyn ruskaretkeä emme tänä vuonna
ohjatusti järjestä. On osoittautunut haasteellisesti saada isolle ryhmälle leirintäpaikka ruska-aikaan, varsinkin nyt, kun caravan
matkailu on kovasti suosiossa. Mikään ei
kuitenkaan estä keräämästä pientä ryhmää ja lähteä ystävien kanssa matkaan. Ja
jos ryhmiä on enemmän, voihan sitä tavata jossain yhteisesti sovitussa paikassa. Eli
rohkeasti matkaan pienemmällä tai vähän
isommallakin ryhmällä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Toukokuun lopulla Ryttylässä. Treffejä ei tapahtumassa ollut, ainoastaan yhdistyksen
vuosikokous.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen
säännöissä määrätyt asiat. Hallitukseen ei
muutoksia tullut, ja allekirjoittanut jatkaa
seuraavat kaksi vuotta puheenjohtajan teh-

Puheenjohtaja
Petri Hartman
050 353 3202
Kuvastimentie 5E10
02210 Espoo
petri.hartman@gmail.com

Petri Hartman
tävässä. Vielä kiitokset osallistujille ja luottamuksesta.
Yhdistykseen on liittynyt ilahduttavasti uusia jäseniä korona ajasta huolimatta.
Tämä ei silti välttämättä näy jäsenmäärän
voimakkaana nousuna, koska vanhempia
jäseniä myös luopuu caravan matkailusta ja
sen myötä myös jäsenyydestä. On kuitenkin aina rohkaisevaa, kun huomaa uusia
jäseniä liittyvän joukkoomme. Se on myös
viesti meille siitä, että yhdistyksemme on
tarpeellinen osa suuressa caravan perheessä.
Toivotan kaikki uudet jäsenet sydämellisesti
mukaan toimintaan ja myös tapahtumiimme. Ne löydät parhaiten sivuiltamme www.
sfckristityt.net
Toivotan kaikille yhdistyksemme jäsenille ja muille lukijoille mukavaa syksyä ja
siunausta matkallasi.

< Luontopolun riippusilta.

-petri-

114150

Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä
21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com
Sihteeri
Olavi Savolainen
90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com
Markku Riihimäki	
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi

52289

Markus Stüber
0400 566 577
Rautatieläisentie 5B11
33470 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

39016

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren
43634-0
040 567 2990
Voudinkatu 25 As 7
21200 Raisio
salmelundgren@gmail.com
Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber
0400 232 555
Rautatieläisentie 5B11
33470 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

39016

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä
21654
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450 Siivikkala
erja.ojanpera@gmail.com

Karavaanareiden

Hengelliset treffit

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
0400 481 350
Linnaniemenkatu 1 C 32,
13100 Hämeenlinna
heikki.jo.leinonen@iki.fi

34085

Lohenpyrstö 10.09.-12.09.2021

os. Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki (Raahe)
Järjestäjinä SF-Caravan Lohenpyrstö ry
Kristillinen karavaaniyhdistys ry

TERVETULOA

Uudet vieraspaikat.

26

Ravintolan terassi merelle.

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Reissukuvia

Levähdys Askassa.

”Uskomaton juttu!”
■ Kukapa olisi kevään alkaessa uskonut kesän tuovan tullessaan, yhä uusia ja taas uusia lämpö ennätyksiä? Eikä uskoa tahdo riittää siihenkään, että koronakurimus kykenee
muuntautumaan muodosta toiseen yhä uudelleen jatkaen
elämän rajoittamista milloin nuoremmilla, milloin vanhemmilla. Uskomatonta on sekin, että tutkimusten mukaan kansamme keskellä on yhä kasvava joukko, joka kertoo uskovansa korkeamman olemassa oloon, mutta kysymyksessä ei kuitenkaan ole Raamattuun sidottu kristillinen
usko Jumalaan! Niinpä kysymykseen mihin uskot saa yhä
useammin vastauksen; Kyllä minä johonkin uskon, mutta
en minä kuitenkaan silleen usko! Niinpä tuntuu kummalliselta ja hassulta se, että kristittynä itseään pitävässä maassa kasvaa enemmistö, joka uskoo johonkin muuhun, kuin
siihen Jumalaan, joka ilmoittaa itsensä sanassaan ja pojas-

saan Jeesuksessa Kristuksessa! Uskomatonta, mutta silti totta on se, että kristinuskon ytimestä löytyy maailman uskomattomin juttu! Mikä se on? Se kertoo Jumalan teosta puolestamme; ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä!” Uskomatonta, mutta se on totta myös sinun kohdallasi? Kaikki muu usko, jonka sisältönä ei ole Kristuksen ristillä kärsimä rangaistus, meidän syntiemme tähden, johtaa lopulta
kadotukseen, iankaikkiseen eroon Jumalasta. Iankaikkisuuden kannalta ei siis ole ihan sama mihin uskomme, koska,
se ratkaisee lopulta kaiken!
Esko Räsänen

Wärtsilänkatu 14, 04410 Järvenpää
p. 050-402 0021, huolto@carpojat.fi

Komulanköngäs.

Lentuankoski.

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.
Torilavalla Joensuussa.
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Nautiskelua ja saunottelua Lohilahdella.

www.carpojat.fi
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI RY

www.sfcnurmijarvi.com
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hei kaikille!

T

oivottavasti kaikilla teillä oli aivan
mahtava kesäkausi ja nyt vielä syksynkin tullen pääsette nauttimaan
tästä niin antoisasta karavaanariharrastuksestamme. Kausihan jatkuu monella vielä
pitkälle talveenkin, vaikka se aktiivisin reissuaika alkaakin olla pikkuhiljaa takanapäin.
Menneet matkailukaudet ovat olleet lievästi
sanoen haasteellisia, myös näin tapahtumia
järjestävän tahon suunnalta. Pitkään pohdimme hallituksemme kanssa mitä tehdä
keväältä syksyyn siirretyn saunateemaisen
tapahtumamme kanssa. Olimme ideoita
ja intoa täynnä kuin ilmapallot, mutta…
Koronalukujen kääntyessä heinä-elokuun
taitteessa taas nousuun päädyimme siihen
tylsimpään, mutta vastuuntuntoisimpaan
ratkaisuun ja päätimme jättää syyskuulle kaavaillun tapahtuman sittenkin väliin.
Ehdimme näitä tapaamisia, tapahtumia,
treffejä sun muita vielä tulevien vuosien aikana sopia vaikka kuinka, joten emme usko
kenenkään pahoittaneen mieltään, päinvas-

toin ymmärtävän halumme tukea omilla
toimillamme kaikkien meidän terveyttä.
Olemme kuitenkin ikuisia optimisteja,
joten toivomme kovasti, että marraskuussa
koronatilanne on taas sen verran hallinnassa, että voimme viettää hauskat pikkujoulut,
sekä järjestää sääntömääräisen syyskokouksemme ihan lähikokouksena, kuten yleensä
on tapana ollutkin. Näistä tarkemmin tässä
lehdessä. Liitonkin puolesta syyskaudelle on
tapahtumia tulossa, esimerkiksi puheenjohtajapäivät sekä liittokokous. Olemme näihin osallistumassa, tietenkin, ja tiedotamme
tarvittaessa omillakin kanavillamme kaikenlaisista kokouksissa käsitellyistä asioista.
Jäsenmäärämme jatkaa kasvuaan ja nyt
meitä on jo yli kuusisataa. Ihan mahtava
juttu, tervetuloa mukaan kaikki uudet jäsenet! Muistattehan, että minuun ja muuhun hallitukseemme voitte milloin vain olla
yhteydessä, jos mieleen tulee yhdistystämme koskevia kysymyksiä. Yhteystietomme
löydät tästä lehdestä, sekä kotisivuiltamme.

Eeva Ahervuo
Lopuksi vielä haluan toivottaa omasta ja
hallituksemme puolesta uuden lehtiyhteistyö-yhdistyksen, SFC Kopparö ry:n, tervetulleeksi mukaan tähän SFC Kuutoset+
jäsenlehteemme. Nyt lehdessä onkin jälleen
mukana täysi tusina eri SFC jäsenyhdistystä, kiva juttu!
Mukavaa syksyä toivotellen
Eeva Ahervuo, puheenjohtaja, SFC
Nurmijärvi ry

HALLITUS
SF Caravan Nurmijärvi ry
Puheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunta, tiedotus
Eeva Ahervuo 
143562-1
e.ahervuo@gmail.com
Puh. 045-2310610
Varapuheenjohtaja
Jukka Aalto 
jukka@aalto.ax

157063-0

Hallituksen jäsen, jäsensihteeri,
sihteeri, Kuutoset+ lehtitoimikunta
Johanna Pylvänen 
135031
johanna.pylvanen@gmail.com
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Hallituksen jäsen,
sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen 
24617
erkki@ejrautiainen.fi
Hallituksen jäsen, tarvikemyynti
Ismo Ahervuo 
143562
i.ahervuo@kolumbus.fi
Hallituksen jäsen, kalustovastaava
Pertti Kortelainen 
3926
pertti@pkky.pp.fi
Hallituksen jäsen
Helena Inkinen 
helenainkinen1@gmail.com

Hallituksen jäsen
Timo Kaltiokumpu 
71710
timo.kaltiokumpu@gmail.com
Yhdistyksen sähköpostiosoite:
sfcaravan049@gmail.com
Yhdistyksen kotisivut:
www.sfcnurmijarvi.com
Yhdistyksen Facebook: www.facebook.
com/groups/SFCNurmijarviRy/

166044
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SF-CARAVAN PORKKALA RY
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

orkkala
HALLITUS 2021

K

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
Pr- ja tiedotushenkilö,
Kuutoset+ lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Kari Nurminen 		 30987-0
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com

orona hallitsee edelleen voimakkaasti normaalia elämäämme samoin
kuin yhdistystoimintaakin. Olemme joutuneet useita asioita ja toimintoja
siirtämään, muuttamaan tai jopa perumaan
kokonaan. Sitovia sopimuksiakaan emme
ole voineet tehdä, koska tilanteet ovat
muuttuneet nopeasti. Tätä lukiessasi tiedämme jo, miten yhdistyksemme 30-vuotisjuhlan 4.9 kävi; saimmeko sen pitää vai
jouduimmeko perumaan.
Vuosikokous 20.10.2021 on vielä edessäpäin. Silloin käsitellään ja päätetään
muunmuassa yhdistyksen tilit ja vastuuvapaudet sekä valitaan uusi puheenjohtaja
ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Toivon kokoukseen runsasta osanottoa.
Huomioimme kokouksessa mahdolliset
viranomaismääräykset ja suositukset. Siksi

Kari Nurminen
varmista minulta kokouksen mahdollinen
siirtyminen tai jopa peruuntuminen.
Puheenjohtaja Kari Nurminen

SF-Caravan Porkkala ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään keskiviikkona 20.10.2021 klo 18.00 alkaen
Kirkkonummen Kunnantalon Kirkkonummi-salissa.
Osoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Sisäänkäynti liikekeskuksen puoleisesta sivuovesta.
Jäsenkorttien tarkastus klo 17.45 alkaen
Noudatamme mahdollisia viranomaismääräyksiä ja suosituksia koronasta johtuen.
Siksi tarkista kokouksen mahdollinen peruutus tai muu muutos:
Kari Nurminen puhelin 0500-459648
Hallitus

Pysähtyneet vankkurit/

Hans HOLM
SFC 97224

27.03.1943
✝ 20.03.2021

★

Muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Porkkala ry
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SF-CARAVAN

Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa 
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30, 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com
Hallituksen jäsen, sihteeri
Kirsi Varinen

63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
Kuutoset+ lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Anneli Nurminen		 30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
nelimumuli@gmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies
Jarmo Johansson
145157-1
0400 442 746
Kylänraitti 51, 02400 Kirkkonummi
katujenkuningas56@gmail.com
Hallituksen jäsen
Marjut Johansson
145157-0
040 757 8899
Kylänraitti 51, 02400 Kirkkonummi
marjutjohansson@hotmail.com
Hallituksen jäsen,
matkailuasiamies
Geog Cavonius
63401-0
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
040 526 9550
georg.cavonius@gmail.com
Jäsenkirjuri
Kari Kontoniemi 	 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
Toiminnantarkastaja
Simo Ahonen
	 41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13,
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi
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SF-CARAVAN PORKKALA RY

Lyhyt kesäretki
■ Osallistuimme kesällä pienellä lomareissulla muutamiin kylätoimikuntien järjestämiin tapahtumiin. Parikin yhteislauluiltaa sekä pari näyttelyä löysimme. Katsastimme vantaalaisen taiteilijan Leonardo
Da Vilhun (alias Risto Vilhunen) näyttelyn Myyrmäessä. Samoin Annelin näyttelyn Hauhon Vihavuodessa Koskikahvilassa. Erikoista oli osallistua syvällä metsässä
olleeseen Kotakirkkoon Hauhon Sappeella. Valkeakoskelta löysimme vielä käytössä olevan mattolaiturin sekä hienon, noin
3 km pitkän ”Siltojen reitti”-kävelypolun.
Inkoon Kopparnäsista bongasimme luonnon omaa taidetta.
kn ja an

Kohtaa uusi sukupolvi.

Annelin näyttely Koskikahvilassa.

Kotakirkko.

ALPINA

Alpina on ensiluokkainen, korkean suorituskyvyn matkailuvaunu niille, jotka etsivät parasta mahdollista käyttöaikaa kaikkina
vuodenaikoina. Erinomainen yhdistelmä muotoilua, suorituskykyä ja mukavuutta, suunniteltu erinomaista lomaelämystä varten.
Tunne olosi kotoisaksi tyylikkäissä ja nykyaikaisissa asuintiloissa. Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

#inspiringadventures

ADRIA.FI

Seniorisoittajat.

Luonnon omaa taidetta Kopparnäsissa.

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 1.1.2021 alkaen:
Tuntiveloitus
Vuosihuollot alk.
Kosteusmittaus

60,220,60,-

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
Mattolaituri keskellä kaupunkia.
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SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU RY

SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Kevään ja kesän
tohinoita Lallulla

www.sfc-riihimaki.net

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys karavaanarit

N

iin sitä päästiin pienelle vaunuretkelle tänäkin vuonna, viikon
kesäloma meni niin että suhina
vaan kuului. Paljon oli suunnitelmia kierrellä Pirkanmaan suunnilla, mutta koronan
ja helteen yhteisvaikutuksesta varjopaikka
ja uimaranta oli ne avainasiat meille. Tuli
sentään käytyä Maisansalossa ja Hakalanrannassa, molemmat hyviä ja lapsiystävällisiä paikkoja. Varmasti tulee poikettua
uudestaankin. Harmillisesti reissu katkesi
ikkunan vuotamisen takia, ei viitsinyt kokeilla tuuriaan, mikä yleensä minulla on
aika huono.
Itse olen tavallaan syntynyt karavaanariksi, eli äidin maidosta asti on tätä hommaa
nautittu. Pikkupoikana reissattiin pitkin
ulkomaita ja kotimaatakin ylös-alas. Välissä
taisi olla noin 30 vuoden tauko, kun ostin
oman vaunun ja kausipaikka Lallulta, tästä
nyt aikaa 7 vuotta. Itse olen huomioinut,
että uudet karavaanarit ei paljoa morjestele vastaan tullessaan eikä kyllä juuri alueillakaan. Näkemättä kiva arvuutella, onko
jäsennumero yli 160 000. Kokeneemmat
karavaanarit kyllä morjestavat niin että
pauke kyynärpäässä melkein tuntuu omiin
korviin.

Saman huomaa liikenteessäkin, ei ole
välttämättä mitään tietoa vetoauton tai
kuljettajan kyvystä asuntovaunun vetoon,
aisapainon vaikutuksesta yhdistelmän
käyttäytymiseen, eikä sen liioin alla olevan
häkkyrän ajonopeuksistakaan. Jotkut ajavat
100-110 km/h jarrullista perävaunua vetäen, toiset taas vastavuoroisesti 70 km/h.
Kumpikaan ei ole hyvä asia liikenneturvallisuuden kannalta. Tai eihän se ensimmäinen
sitä ruuhkaa tee, vaan ne muut ketkä siihen
perään jää junnaamaan, eivätkä uskalla
lähteä ohitukseen edes kilometrin suoralla.
Eipä taida olla paljoa tietoa vaaditusta ajooikeudestakaan, eräässä saunakeskustelussa
tuli puhetta vanhasta linja-autosta (12 metriä pitkästä) matkailuautona, rekisteriotteessa ajoneuvoluokka M1 eli henkilöauto.
Miettivät että kannattaa ostaa, kun kerran
henkilöautokortilla saa ajaa. Tarjouduin
kyllä heille ystävällisesti vaaditun kortin
kouluttamaan.
Ohessa on kutsu kevät- ja syykokoukseen, jotka pyritään pitämään yhdistettyinä.

Timo Sulin
Jos tulee rajoituksia kokoontumisiin, niin
seuratkaa yhdistyksen nettisivuja, kokoukset saatetaan joutua pitämään etänä tietokoneiden välityksellä. Tulkaahan tekemään
päätöksiä yhteisen pöydän ääreen. Sitä ennen kokoonnutaan Lallun syyssiivoukseen,
laitetaan paikat talvikuntoon.
Hallitus pitää budjettikokouksen näillä
näkymin syyskuun aikana, laittakaa viestiä
ja ajatuksia tulemaan seuraavan vuoden
hankinta- ja toimintaehdotuksista.

■ Koronan kirouksesta huolimatta yhdistyksemme alueella Lallujärvellä on tohinaa ja touhua riittänyt pitkin
vuotta tasaiseen tahtiin. Ehkä suurimpana ja toivotuimpana talkootyönä oli Markun ja Karin operoima sähkölinjan parannus muuntajalta riemiksen lähistöllä olevaan keskukseen. Matkaa muuntajalta riemikselle on
noin 900 metriä, ehkä vähän reilukin. Kyllä siinä herrasmiehillä hiki virtasi, kun tolppakenkineen tolppiin
kiipesivät kaapeli kainalossa. Onneksi oli taas Teuvo
mönkijöineen osunut paikalle helpottamaan vetojuhtien hommia. Jo tällä työllä perämettässäkin on täydet
jännitteet ja jääkaapit pysyvät sähköllä päällä. Silti pitäydymme 800 watin maksimi tehoissa per vaunukunta, muuntajalla kun on kohtuu pienet pääsulakkeet.
Keväällä oli myös perinteiset siivoustalkoot, sielläkin
askaretta riitti haravoinnin ja liiterin täytössä, tekipä
Olli pari uutta paikkaakin alueelle, nyt on varaa valita
ja vaihtaa tarpeen mukaan. Saatiin ulkotiskipaikallekin
katosta lisää, nyt ei tiskatessa ainakaan taivaalta tuleva
vesi pääse kastelemaan.
Puita on alueella kaadettu kohtuu paljon, toivottavasti ei ala näyttää hakkuuaukealta koko paikka. Kartanon pitäisi suonpuoleista metsää harventaa lähivuosina, heti kun maa jäätyy niin paljon, että se harvesterin painon kestää.
Timo Sulin

Puuta nurin.

Pentille puuhaa.

Timo Sulin 149527

Tervetuloa
uudet jäsenet

Pepe ja pari Hannua tiskipaikan katoksen saneerauksessa.

Klapipinot siirtyivät vauhdilla liiteriin.

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja, lehtitoimikunnan
edustaja
Timo Sulin
149527-0
045 255 4313
sfc.rmk2@gmail.com
Varapuheenjohtaja, nettisivujen
ylläpitäjä, hämyedustaja,
sähköapulainen
Markku Koski
077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Rahastonhoitaja
Juha Liski
sfc.rmk3@gmail.com
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145666-0

Sihteeri, Jäsenkirjuri,
Lallutoimikunnan pj,
matkailuasiahenkilö
Tuula Törhönen
029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com
Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava,
hämyedustaja
Olli Siiriä
082557-0
0400 408 839
olli.siiria@pp3.inet.fi

Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
0500 528 307
suomirai@gmail.com
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

Tramppaa ja kantojen siirtelyä.

Sähköverkon vahvistamista.
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SF
SF Caravan Riihimäen Seutu ry

KAUSIKORTTI
ENSI TALVEKSI
21/22

159,99€

Vanhaa massaa.

Vettä tuli tupaan
■ Oltiin kesälomareissulla, jossa yhtenä
kohteena oli Valkeakosken Hakalanranta.
Parkkiin päästyämme alkoi kova sadekuuro, jossa vettä tuli suunnilleen vaakatasossa.
Onni tai onnettomuus oli matkassa, huomasin nimittäin sivulasin karmin välistä
vuotavan vettä niin sanotusti tupaan asti.
Ensiharmistuksen jälkeen saatiin vedettyä
markiisi ikkunan päälle niin, että lisävauriot saatiin estettyä.
Lomamatkamme katkesi, palasimme Lallulle laittamaan A-teltan paikoilleen, jotta
purkuhommat pääsivät alkamaan. Pientä pohdiskelua (lue pari kaljaa) ja puhelua
PR-caravaaniiin, ja hommat saattoivat alkaa. Sisäkarmit pois ja 15-16 ruuvia auki,
mattopuukolla karmin ja seinän välistä butyylimassat irti. Sitten ikkuna karmeineen
lähtikin aika mukavasti pois paikoiltaan.
Yläreunassa oli massat jo kuivuneet koppuraiseksi ja sammaleen kasvu oli asiaa vielä auttanut. Alapuolella massa oli vielä aivan kuin toissa viikolla laitettua, eli oikein

Kerran Soliferisti
aina Soliferisti
Club Solifer ylläpitää
Soliferismin aatetta
Liity mukaan joukkoomme!

Vaneri irvisti hieman.

Ulkoa päin.

sitkoista. Suurin homma oli repiä vanhat
massat irti karmista ja seinästä.
Seuraava sokin aihe oli pullistuma sisäpuolen seinässä. Naapurin ystävällisellä
avustuksella saatiin kosteusmittarilla helpottavia lukemia, vaneri oli vaan aikojen
saatossa irronnut liimauksesta ja näin päässyt elämään. Tästä selvittiin liimalla ja parilla puristimella. Vesi oli tullut siis suoraan karmin juorureiästä lasin sisäpinnalle.
Uudet massat paikoilleen ja ruutu takai-

sin paikoilleen, massaa tuntui olevan tarpeeksi, kun sitä joka puolelta tursusi hieman ylitse. Mielummin överit kuin vajarit
toimii sanontana tässäkin hommassa. Samalla sai voideltua rullaverhojen mekanismit hyvin. Vaunu on vuosimalliltaan 2005,
taitaa olla aiheellista kaikki muutkin ikkunat ja luukut fiksailla kuntoon.
Timo Sulin 149527

Tietoa meistä löydät
www.clubsolifer.fi

Hovimäki camping

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KEVÄT JA SYYSKOKOUS

KAHVITARJOILU KLO 17.30
T. HALLITUS

CHALLENGE 2021

TALVEN 21/22 KAUSIPAIKAT
NYT ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin

Tervetuloa
viihtymään!

Alk.
880€

Ilman kausikorttia 780€
Kausipaikka käytössä 17.9.2021 – 1.5.2022

Mukavia ja viihtyisiä vuosi- ja kausipaikkoja saatavissa.
Muutamia kivoja paikkoja jäljellä, kysy!

Hovimäki

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

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2021

KORONAN TAKIA SIIRRETTY KEVÄTKOKOUS
PIDETÄÄN SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ.

PAIKKA:
PALOPURO KNEHTILÄN
TILA, 16.11. KLO 18.00.

ETI
VARAA Harrasmaksa mssa!
kuu

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559 975 tai sappee@sappee.fi

39

SF-CARAVAN VÄST-NYLAND RF

ALOITA
MATKASI
MEILTÄ!

AJONEUVOT
Laaja valikoima uusia- ja kuntotarkastettuja
vaihtoajoneuvoja.
VERKKOKAUPPA
Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme
24/7. Valikomassamme yli 7000 tuotetta.
HUOLTO
Hyvin huolletulla ajoneuvolla
matkustaminen on sujuvaa!
VARAOSAT
Suoraan tehtaalta ilman välikäsiä
edustamiimme merkkeihin!

OSTAMME
AJONEUVOJA!

www.sfcvastnyland.fi
ORDFÖRANDESPALT

Hej bästa caravanare!

N

u har vi kommit så långt på året att
hösten närmar sig, vi har haft en
onormal sommar, med begränsningar på sammankomster och resor på
grund av coronapandemin som har satt sina
spår på många träffar som har blivit inhiberade. Nu för tillfället ser läget lite bättre ut,
för tillfället är det möjligt att åka runt i Finland men det är olika restrektioner i olika
delar av landet, begränsningar finns, kanske
höstens träffar går att genomföra, alla bör
vara försiktiga med var man rör sig.
Vi hade en trevlig sammankomst på Björkudden i Ingå med vårmöten och petanque
mästerskap. Träffen ordnades med regn på
fredagen i övrigt var vädret fint, 33 röstberättigade medlemmar var närvarande och
styrelsen och de övriga redovisningsskyldiga
beviljades ansvarsfrihet. Som värdar på träffen verkade Birgitta och Olof Bussman och
Vajlet och Bjarne Sjöblom. Petanquen ordnade Familjerna Grönholm och Hietaniemi. På vårmötet blev Yvonne och Karl-Olof
Grönholm valda som årets Caravanare i
SFC-Väst-Nyland. Styrelse kom också ihåg
personer som haft jämna bemärkelsedagar
med föreningens vimpel och en blombu-

Olof Bussman
Vid Nordiska Caramba Mästerskapet i
Kuopio segrade Elis Bussman med Janne
Kallio som tvåa Bror-Erik Nyholm trea
Eero Mustonen fyra och Ralf Hietaniemi
som femma i klassen med husvagn, med
husbil segrade Juhani Peteri, Timo Aho
som tvåa och Kari Härkönen som trea.
Jag får tacka er alla för att ni har varit försiktiga och varit lydiga och följt regeringens
föreskrifter om resande och hygienen denna
sommar och att Väst – Nyland nästa år kan
leva ett normalt liv.
Vi ses igen Olof
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Ordförande/Puheenjohtaja,
ESMY:s representant/
ESMY:n edustaja
Olof Bussman
19756
050 569 1511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com

Ota yhteyttä procaravan.fi/osto
tai soita 020 728 9222
Teemme tarjouksen 24 h sisällä
Noudamme tarvittaessa
ajoneuvosi

Viceordförande/
Varapuheenjohtaja
Jorma Laiho
21845
Kullobackavägen 15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi
0400 520 440
Sekreterare / Sihteeri
Gunveig Björklund
111487-1
044 286 9513
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.com
Stina Amnell
111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com
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kett, följande personer uppvaktades, Gunveig Björklund, Stina Amnell, Maria Bredenberg, Vajlet Sjöblom, Elis Bussman och
Ralf Friberg.
Höstmötet ordnas i Påminne skidcentrum den 16.10.2021 i samband med höstmötesträffen. Då önskar jag att så många
som möjligt deltar, där skall ni välja en ny
ordförande samt några nya medlemmar till
styrelsen.
Nordiska Camping träffen i Kuopio, Finland ordnades med endast 188 deltagare då
endast ett fåtal svenskar och norrmän var
närvarande , berodde troligtvis på att det
var begränsningar med inresande till Finland på grund av pandemiläget.
Årets första Caramba tävling i Tuuri blev
också inhiberad , följande tävling körde vi i
Ekenäs då tävlingen i Vihtis blev inhiberad,
i Virrat kör vi enligt planerna i mitten av
augusti, och följande tävling är i Kokemäki
i september. Om Finländska Mästerskapet
körs senare under hösten. När tidningen
utkommer har vi redan forneldsträffen i
Lagmansstrand undanstökad. och som följande höstmötesträffen i Påminne med val
av ny ordförande och styrelsemedlemmar.

PROCARAVAN YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Ray Björklund
044 016 0016
Matsgatan 25, 10300 Karis
ray.bjorklund@gmail.com

111487

Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

102124

Ronny Råberg
152545-0
050 566 6345
Solhedsvägen 50, 10360 Svartå
ronny.raberg@kolumbus.fi
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
0400 486 311
Västerlänken 12B d 1,
02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com
Festkommitté/
Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi
0400 490 569
Märkeskörning
Karl-Olof Grönholm
0400 199 047
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

102124

61520

Trafikkommitté / Caramba
Olof Bussman
Tidningsansvarig / Lehtivastaava
Gunveig Björklund
111487
gunveig.bjorklund@gmail.com
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Vårmötesträff på Björkudden i Ingå 30.7.-1.8.2021
Petanque tävlingar och Årets Caravanare 2019

Foto: Jorma Laiho

Föreningen var väl representerad i Nordiska
mästerskapen i Caramba i Kuopio

Årets västnyländska caravanare: 1. Vonne o Kalle Grönholm, Petanque: 1. Bjarne o Vajlet Sjöblom, 2. Olof o Gitta
2. Vajlet o Bjarne Sjöblom, 3. Aya o Jan Jakobsson.
Bussman, 3. Ralf Friberg o Maria Bredenberg.

Mustonen Kahvimaa.

Kuva: Jorma Laiho.

Mustonen Kahvimaa.

Mustonen Kahvimaa.
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2022 uutuuksien viikko 25.9.-2.10.
la 10-15, su 11-15, ma 8-18, ti-pe 8-17

Tervetuloa tutustumaan turvallisesti harrastuksen
moniin mahdollisuuksiin!
Osta netistä, nouda
myymälästämme.

Pystytettynä Isabella Villa. Monien mahdollisuuksien ansiosta voit suunnitella
oman vapaasti seisovan unelma-Villasi.

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403

OSTAMM
E
MATK AI
LUAUTOJA
JA
-VAUNU
JA!

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Joni Peltonen
050 330 0470
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Ota yhteyttä!

Atso Muuronen
0500 450 735
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Mestarintie 2, 01730 Vantaa
0300 472 370 • helsinkicaravan.fi

