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nro 2/2022 
17. vuosikerta

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

• Kristillinen Karavaanariyhdistys ry
• SF-Caravan Kopparö 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: 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 
PORKKALA:  Kirsi Varinen 
RIIHIMÄKI:  Timo Sulin, Eija Siivonen 
VÄST NYLAND:  Gunveig Björklund, 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 2022: 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 2022: 24.2., 28.4. 8.9. 24.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari  ISSN 1796-1432
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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.

Ilmasto voi olla äärimmäisen vaihteleva, kesä lämmin ja kuiva, syksy kostea ja tuu-
linen ja talvi kylmä ja runsasluminen. Yli 60 vuoden kokemuksen ja jatkuvan kehi-
tystyön oikeuttamana voimme ylpeästi sanoa, että jokainen KABE-matkailuvaunu 
täyttää tiukimmatkin vaatimukset – reippaasti!

Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin kesälomastasi. Siksi 
emme jätä mitään sattuman varaan. Tutustu kotisivuillamme tai jälleenmyyjiemme 
luona Premium luokan matkailuajoneuvoihin.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

Kabe_185x130 mm 2022 Finska vår.indd   1Kabe_185x130 mm 2022 Finska vår.indd   1 2022-01-24   13:54:292022-01-24   13:54:29

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

*Valinnan teki Matkailuajoneuvotuojat ry, joka palkitsee vuosittain merkittävimmät matkailuajoneuvotoimijat.

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Vuoden  
matkailu- 
ajoneuvo- 
kauppias  

2021*

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

Laaja valikoima uusia ja käytettyjä matkailu- ja retkeilyautoja 
sekä matkailuvaunuja koko kansalle. 

KESÄ MIELESSÄ?  
HANKI MATKAILUAUTO AJOISSA!

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM



54

MAJAMÄKI HINNASTO  2022 (sis.alv:n)

SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU Ry
www.sfcforssa.com
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FO
RSSA N  SE UTU R

Y.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Puheenjohtaja
Juha Lemberg 68097
0400 800 632
juli@live.fi

Varapuheenjohtaja
Seppo Olkkonen 28636

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Jani Tamminen 144961
jani.tamminen@autokeidas.fi

Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen 37867
ismo.airaksinen@surffi.net

Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen  39719-1

Jäsen
Arja Salminen 43465

Jäsen
Ossi Räisänen 62787

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen

HALLITUS 2022

Juha Lemberg

Tervetuloa 
uudet jäsenet

ALUEMAKSU SF-C JÄSEN 
Ajalla 1.1 – 31.5. ja  
1.9. – 31.12.   	 14 €/ vrk  EI	jäsen	20	€	/	vrk 
Ajalla 1.6. -  31.8.   
sis.	Saunan	ja	valosähkön		   	 17 €/ vrk  Ei	jäsen 	24.50	€	/vrk 
Isäntäpäivystys	kesä-heinä-elokuussa,	
muulloin	alue	toimii	omatoimialueena.

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	pullo	 25	€	/	pullo 
Pullo	+	täyttö	 100	€

PESUKONE	/	koneellinen	 3	€ 
Kuivausrumpu	/	koneellinen	 3	€ 
VARASTOINTIMAKSU 
Ajalla	1.1.	–	31.5.	ja	1.9	–	31.12.	 28	€	/	kk 
Ajalla	1.6.	–	31.8.	 34	€	/	kk 
KAUSIPAIKAT 
Paketin	aloituspäivänä	sovitaan	isännyyden	ajankohta 
Paketti	1:	(SFC	Forssan	seudun	jäsenille) 
               					12	kk  isännyys	6vrk	 250	€ 
Paketti	2:   		6	kk   isännyys	3vrk	 210€ 
Paketti	3:   		6	kk			ilman	isännyyttä	 350	€ 
Paketti	4:   		3	kk			voimassa	ja	myynnissä 	1.6.	–	31.8.	 280	€
Paketti	5:					1	kk			voimassa	ja	myynnissä	1.6.-31.8.	 160	€ 
Talvipaketti	7	kk	voimassa	lokakuu-huhtikuu	 250	€
PITÄMÄTÖN	ISÄNNYYS	 150	€	/vrk 
Paketti	1	-	4	velvoittaa	vaunun	siirron	 
kesä-heinä-elokuussa	1	kk	välein 
KIINTEÄ VUOSIPAIKKA (SFC	Forssan	seudun	jäsenille) 
Kiinteä	vuosipaikka	tontti		isännyys	6vrk	 300	€ 
Kiinteä	vuosipaikka	tontti		ilman	isännyyttä	 500	€

Sähköauton	lataus	sähkömittarin	mukaan.
Oikeudet	muutoksiin	pidetään. 

Tervehdys 
Taas ollaan siinä vaiheessa vuotta, 

että karavaanarin menojalka al-
kaa kutisemaan.

Suunnitellaan ja mietitään kesän mat-
koja sekä reittejä. Jotkut kotimaahan, 
toiset taas ulkomaille.

Tätä juttua kirjoittaessa kelit ovat to-
della keväiset, lämpötilat lähes ennätys 
lukemissa.

Edellistä juttua kirjoittaessa toivoin 
kunnon talvea,toivomus toteutui liian-
kin hyvin, ainakin lumen suhteen, sitä 
on ollut riittävästi.

Kevään merkki on myös että Ma-
jamäessä pidetään siivous/puutalkoot 
21.5.2022, kaikki joukolla mukaan, 
saadaan alue kesäksi kuntoon ja ensi ke-
sän ja talven puut varastoon. 

Kaksi viime kesää Korona on sanellut 

pitkalti kesän reissut, toivotaan että siltä 
osin päästäisiin kulkemaan tänä kesänä 
vapaammin.

Tällä hetkellä tuo polttoaineen hinta 
hirvittää, mutta toivotaan että tasaan-
tuisi kesään mennessä, eikä olisi este 
liikkumiselle.

Terveisin JUSSI 68097

Jäsentarjous 2022!
Sinä meille arvokas SF-Caravan Forssan seutu RY:n jäsen. 
Haluamme tarjota sinulle tutustumistarjouksen yhdistyksemme omalla caravan-alueella Majamäessä: 
Viikonloppu tai kaksi vuorokautta 10€, hinta sisältää valosähkön ja saunan.

Tarjous voimassa 2022:  kesä-,heinä-,elokuun. 
Ilmoittautuessasi muista mainita käyttäväsi tarjousta!
Tarjous ei voimassa treffeillä, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lauantaina  
21.5.2022  

Kevättalkoot  
Majamäessä.

Tervetuloa nauttimaan luonnon  
rauhasta ja vihreydestä Majamäkeen.

SF
-CARAVAN

FO
RSSA N  SE UTU R

Y.

Kausipaikkojen kysyntä on nyt suurimmillaan, ole nopea ja varaa omasi!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  ORDFÖRANDESPALT

Puheenjohtaja, Ordförande
Christina Lindholm      064311-1
Hanko
ebba.lindholm@gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Viceordförande       
Stig Öhman     139918-0
040 579 5840
Hanko
alf.bostrom@gmail.com

Sihteeri/rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/
tarvikemyynti / materialförsäljning
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
Marlene Holmström      004576-1
044 342 3105
Hanko
malle.holmstrom@gmail.com

Stig Svennblad     064311-0
Hanko
stig.svennblad@gmail.com

Varajäsen     Suppleant
Tekninen asiamies Tekniskt ombud
Tommy Sundberg     081642-0
040 865 2831
Hanko
thsundberg@gmail.com

Johtokunnan ulkopuolella
Utanför styrelsen
Matkailuasiamies Reseombudsman
Göran Holmström     004576-0
 0440 802 058
sgoranholmstrom@gmail.com

Yhdistyksen puhelinnumero   
040 575 9503
Föreningens telefonnummer  
040 575 9503
 www.sfchankohangoudd.net

HALLITUS 2022 / 
STYRELSE 2022

Christina Lindholm

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Välkomna våra 
nya medlemmar

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

Hej alla caravanvänner !

Äntligen är våren här, så nu är det 
dags, att börja sätta fordonen i 
körskick.

Det gäller både husvagnar och husbi-
lar, som ”husmor” vill jag, att kylskåpet 
är i toppskick, så också spis och vatten-
kranar. Det är inte bara, att tuta och 
köra.

Många för sina fordon, att granskas 
till någon verkstad och det är bra ide´. 
Då slipper man fundera och alla är ju 

Hei kaikki karavaanarit !

Kevät on vihdoin tullut. On 
korkea aika laittaa ajokit ajo-
kuntoon. Tämä koskee niin 

matkailuvaunuja kuin matkailuautoja. 
Näin ”emäntänä” haluan, että jääkaap-
pi toimi ensiluokkaisesti, samaten myös 
liesi ja vesihanat. Ei karavaanimatkailu 
ole pelkkää ajamista. Moni meistä vie 
ajokkinsa johonkin korjaamoon huol-
lettavaksi, mikä on hyvä idea. Silloin ei 
itse tarvitse pähkäillä, eiväthän kaikki 
ole yhtä perillä tekniikasta.

Nyt, kun meillä on kaikki kunnos-
sa, voisimme mielestäni lähteä vähän 
pidemmälle matkalle, sillä olemmehan 
istuneet kotona hautomassa melkein 
kaksi vuotta. Nyt riittää!

Resan till Lappland 15.08.2022 – 24.08.2022
 Q Vår ordförande Stina gav redan på sin 

spalt en liten vink om en möjlig medlemsre-
sa, som är under planering. Vi har un-
der våren studerat kartor, campingböcker, 
världsarv och andra intressanta platser såväl 
i Skåne i Sverige som på Lofoten i Norge. 
Vi kom ändå till att styra kosan mot Fin-
lands Lappland, ty dessa två andra skulle 
vara sannerligen dyrbara tack vare båtresor-
nas, campingars och bränslets höga priser.

Vi resenärerna träffas på Rauhalahti Cam-
ping i Kuopio den 15.08. under dagens 
lopp, på kvällen har vi info, då resans de-
taljerade program utdelas.

Under resan kommer vi att bekanta oss 

med bl a. sevärdheterna i Kuopio, Idensal-
mi och Kajana. Vi besöker Suurpetokeskus i 
Kuusamo samt Finlands präktigaste vatten-
fors, Kiutaköngäs i Oulanka nationalpark. 
Vi letar lyckostenar i Lampivaara Ametis-
gruvan i Pyhän-Luoston nationalpark. Vi 
bekantar oss med  de granna tavlorna, må-
lade av den kanske mest kända Lapplands 
konstnären Reidar Särestöniemi på Särei-
stö-museet i Kaukonen. Vi tar oss en sväng 
till Levi. Här kan vi på egen tid uppleva 
”Levi staden”.  Sedan är i tur Rovaniemi, 
Lapplands huvudstad, som är nybyggd en-
ligt ”renhornsdetaljplan”, uppgjord av Alvar 
Aalto och naturligtvis även Polcirkeln och 

Joulupukin Pajakylä. Nu tar vi riktningen 
mot väst, via Aavasaksa till Kukkolaforsen i 
Torne älv och sedan via Sexsjö camping till 
Onnela i Tuuri, där vår resa avslutas 24.08.

Resans pris bestäms enligt deltagaran-
talet, men den preliminära kalkylen är ca 
450 – 500 €/ekipage, där det ingår 2 per-
soner, övernattningarna + el. samt  inträ-
desavgifterna.

De bindande anmälningarna före den 
06.06.2022 malle.holmstrom@gmail.com

Jag svarar gärna på förfrågningar på fören-
ingens telefonnummer 040-5759503 Mal-
le Holmström.

Lapin matka 15.08.2022 – 24.08.2022
 Q Puheenjohtajamme Stina jo tässä pals-

tallaan vähän vihjaili suunnitteilla olevasta 
mahdollisesta jäsenmatkasta. Olemme ke-
vään aikana tutkineet karttoja, leirintäop-
paita, maailman perintökohteita ja muita 
kiinnostavia paikkoja niin Ruotsin Skoo-
nessa kuin Norjan Lofooteilla. Päädyimme 
kuitenkin suuntaamaan keulamme Suomen 
Lappiin, sillä nämä kaksi muuta tulisivat to-
della kalliiksi kiitos laivamatkojen, leirin-
tämaksujen sekä polttoaineiden korkeiden 
maksujen vuoksi.

Matkalaisten tapaaminen on 15.08. päi-
vän mittaan Kuopio Rauhanlahden leirin-
täalueella, illalla info -tilaisuus, jolloin jae-
taan matkan tarkempi ohjelma.

Matkan aikana tutustumme mm Kuo-
pion, Iisalmen ja Kajaanin nähtävyyksiin. 
Käymme Suurpetokeskuksessa Kuusamossa 
sekä Suomen komeimmalla vesiputouksel-
la, Kiutakönkäällä, Oulangan kansallispuis-
tossa. Etsimme onnenkiveä Pyhän-Luoston 
kansallispuistossa Lampivaaran Ametistikai-
voksella. Tutustumme ehkä tunnetuimman 
lappilaisen taiteilijan, Reidar Särestönie-
men värikkäisiin tauluihin Kaukosessa si-
jaitsevassa Säreistö-museossa. Käymme Le-
villä ”kääntymässä”. Täällä meillä on omaa 
aikaa tutustua ”Levin kaupunkiin”. Sitten 
on vuorossa Alvar Aallon suunnitteleman, 
”poronsarviasemakaavan” mukaan uudel-
leen rakennettu Lapin pääkaupunki, Ro-

vaniemi ja tietenkin myös Napapiiri sekä 
JoulupukinPajakylä. Täältä suuntaamme 
länteen,  Aavasaksan kautta Tornionjoen 
Kukkolankoskelle ja sieltä edelleen Sexsjön 
leirintäalueen  kautta Tuurin Onnelaan, 
missä matkamme päättyy 24.08.

Matkan hinta määräytyy osallistujien lu-
kumäärän mukaan, mutta alustavat laskel-
mat ovat n. 450 – 500 €/vaunukunta, jo-
hon sisältyy 2 henkilöä, yöpymiset + sähkö 
ja sisäänpääsymaksut. 

Sitovat ilmoittautumiset 06.06.2022 men-
nessä malle.holmstrom@gmail.com. 

Vastaan mielelläni kysymyksiin yhdistyk-
sen puhelinnumerossa 040-5759503 Mal-
le Holmström.

Muistoja viime syksyn syystreffeistä Hangon Silversandissa
Minnen av förra höstens höstträff på Silversand i Hangö

Lipunnosto 3 miehen voimin, treffit voivat alkaa�
Flagghisning med styrka av 3 män, träffen kan börja� Hanko-pelissä on oltava tarkkana� Hangö-spelet fordrar precision�

Suunnitelmia on, katsokaa mitä Mal-
lella on tarjottavana.

Nyt ei muuta kuin pysykää terveenä 
ja kunnossa. Toivotan teille kaikille oi-
kein hienoa kesää ja turvallista matkaa.

inte lika tekniskt sinnade.
Nu när vi har allt i skick tycker jag, att 

vi ska fara på en längre resa för nog har 
vi suttit hemma och ugglat i nästan två 
år. Nu räcker det! Planer finns kolla vad 
Malle har att erbjuda.

Nu är det bara att hålla sig frisk och 
kry. Jag önskar er alla en riktigt fin som-
mar och trygga färder på våra vägar.

Christina (Stina) Lindholm
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf   www.sfchankohangoudd.net

Paellaa tarjolla� Det bjuds på paella�

Osa ”vieraistamme”� 
En del av våra ”gäster”�

”Henkilökunta”� ”Personalen”�

Mekonomen 
Autohuolto
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Huollamme ja korjaamme 
kaikkia automerkkejä.
Uuden auton tehdastakuu  
säilyy kun huollat meillä!

Tervetuloa

Avoinna: ark.  08.00-17.00 Avoinna: ark.  08.00-17.00 
Sillikuja 3 HankoSillikuja 3 Hanko
Puh. 0400 195 598Puh. 0400 195 598
info@tmcarservice.fiinfo@tmcarservice.fi

TM-Carservice Oy

Avoinna: ark. 7.30 - 16.30Avoinna: ark. 7.30 - 16.30
Kråkholmen 2 ,10600 TammisaariKråkholmen 2 ,10600 Tammisaari
Puh: 019 2462 950Puh: 019 2462 950
bdauto@bdauto.fibdauto@bdauto.fi

BD-Auto

Matkailuajoneuvo-Matkailuajoneuvo-
HUOLTOHUOLTO
Jarmo Pajala
www.matkailuajoneuvohuolto.net

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 1.1.2022 alkaen:
Tuntiveloitus 60,-
Vuosihuollot alk. 220,-
Kosteusmittaus 60,-
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PUHEENJOHTAJAN PALSTAHALLITUS 2022
Puheenjohtaja 
Pertti Sarkkinen 
0400 479 157 
pj@sfchyvinkaanseutu.fi

Varapuheenjohtaja 
Harri Lång 
040 576 0446 
harri.long@hus.fi

2. varajäsen, rahastonhoitaja 
Terhi Tossavainen 
050 364 2901 
terhi.tossavainen@gmail.com

1. varajäsen, sihteeri 
Tiina Liljeberg 
040 414 2117 
sihteeri.hyvinkaanseutu@gmail.com

Hallituksen jäsen 
Jari Liljeberg 
045 316 6912 
japa.liljeberg@gmail.com

Hallituksen jäsen 
Matti Haklin 
0400 226 981 
cat312kone@gmail.com

Hallituksen jäsen 
Sirkka Miettinen 
040 524 1416 
miettinen.sirkka@outlook.com

Hallituksen jäsen 
Atte Tuomisto 
050 353 2452 
atte.tuomisto@gmail.com

Tietosuojavastaava, 
turvallisuuspäällikkö 
Jari Lepistö 
jari.lepisto@gmail.com

Hallituksen jäsen 
Juha-Pekka Joensuu 
040 525 1533 
jp.joensuu@gmail.com

Jäsenkirjuri 
Riitta Lempiäinen 
040 527 4428 
riitta.lempiainen@gmail.com

Pertti Sarkkinen

Tervetuloa 
uudet jäsenet

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Puheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508 441
jari.nurmi1@gmail.com

Varapuheenjohtaja, 
jononhoitaja 
Markus Makkonen  100331
040 403 431
markus.makkonen@
elisanet.fi 

Sihteeri
Piia Piekkari  132393
045 101 8838
piiapiekkari@hotmail.com

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

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

SFC VIHTIPARK 
TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja, kausipaikkavastaava            
Haklin Matti     94871
0400 226 981
cat312kone@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Mensola Hanna  167327
044 592 5969
hanna.mensola@hotmail.com

Sihteeri
Miia Kivelä  169748
050 388 4115
miia.k.johansson@gmail.com

Kotorannantie 45,  
05250 Kiljava  
p. 050 526 4897

SF Caravan Hyvinkään seutu Ry 

SFC Sääksi

SFC VihtiPark

sfcsaaki

sfcvihtipark

Kurkkaa myös uudistuneet

nettisivumme

www.sfchyvinkaa.net

 Q Talvi alkaa olla takanapäin ja VihtiPar-
kissa on nautittu kevään ensimerkeistä! Toi-
vottavasti lumet ovat jo sulaneet lehden il-
mestymiseen mennessä.  23.4. VihtiParkissa 
on kevättalkoot.  Odotamme kovasti salli-
vatko säät jo talkoiden aikaan uikkarisau-
nan ja kesävesipisteiden avaamisen. Saim-
me alueelle viime vuonna kahdeksan uut-
ta kesävesipistettä.  Kevään aikana on tar-
koitus uusia molempien saunojen lauteet. 
Myös talon keittiössä on tarkoitus tehdä 
pientä ehostusta.

Tapahtumien suhteen talvi on ollut taas 
hieman hiljainen. TalviCaramba Rajamä-
ellä päästiin ajamaan helmikuussa. Toivo-
taan, että ensi talvena päästää toteuttamaan 
kaikki suunnitellut tapahtumat.

Kesällä VihtiParkissa on tarkoitus järjes-
tää ainakin perinteiset juhannustreffit sekä 
heinäkuun lopulla rantatreffit. Toivottavas-
ti näemme VihtiParkissa, tervetuloa kesä 
ja vierailijat!

VihtiPark kevään korvilla

Mukavaa rupattelua ja kevätauringosta nauttimista!

 Talvi oli kaunis!

Hyvää kesän odotusta vielä kai-
kille. Vuosi on alkanut kiirei-
sesti ja hyvä niin, näin saamme 

yhdistystä kehitettyä. Olemme päivittä-
neet kausipaikkasopimukset ja nyt ne 
on alueilla saman malliset myös ehtojen 
puitteessa. Kevätkokoukseen olemme 
myös valmistautuneita ja olette kaikki 
tervetulleita VihtiParkkiin 5.5.2022. 
Hallitus jatkaa yhdistyksen kehittämis-
tä, että voimme paremmin palvella yh-
distyksemme jäseniä. Mikäli sinulla on 
hyviä kehitysideoita, niin ole rohkeasti 
yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Maailman tilanne on haastava epä-
tietoisuuden takia. Hintojen ja kustan-
nukset kohoaminen tuo lisää haasteita 
alueille ja meille matkailijoille, nyt pitää 
olla hereillä. Tässä hallituksella ja toimi-
kunnilla on iso haaste, jotta vältytään 
yllätyksistä. Polttoaineiden nousun ta-
kia meillä on kysyntä kausipaikoista 
lisääntyneet huomattavasti ja meillä on 
jonoa molemmilla alueilla. Toivottavasti 
saadaan Sääksiin lisää tilaa, jotta voim-
me tarjota jäsenille myös niitä paikkoja. 
Vierailijoiden odotus on minulla kova 
ja toivon kaikki lehteä lukevat tervetul-
leeksi VihtiParkkiin ja Sääksiin.

Olemme valmistautuneet Sääksin 
osalta saamaan alueille suunnitelman 
talven aikana valmiiksi. 

Tämä työ jatkuu varmaan vielä pit-
kään ja aina tulee uusia ajatuksia. To-
teutamme jonkin verran suunnitelmaa 
nyt kevään aikana. Tämä vaatii kaikilta 
yhteistyötä ja talkoovoimaa. Näistä py-

rimme tiedottamaan asukkaita vielä-
kin paremmin. Esim: Vaunut laitetaan 
suunnitellusti oikeille paikoille ja ra-
kennamme vierailijoille myös omat pai-
kat. Sähköpaikkoja tullaan lisäämään 
myös alueelle. Olemme myös alkaneet 
selvittämään talvisaunan mahdollisuut-
ta ja riemuliiterin kunnostusta. 

VihtiParkin osalta olemme tehneet 
hyvää työtä syyskokouksessa saadun 
tehtävämme eteen. Tässä kiitänkin jo 
nyt kunniapuheenjohtajaa Raimo Ko-
sosta panoksesta tämän maaliin saami-
seksi. Alueella tehdään mielestäni hyvää 
suunnitelmaa kehityksen eteen ja nämä 
varmasti tuo lisää viihtyvyyttä asukkail-
le. Saunat ovat saaneet uudet lauteet ja 
muutenkin pidetään paikkoja kunnos-
sa. Tehdään nyt kaikki välttämättömät 
työt tässä tilanteessa. 

Toivonkin kaikille hyvää ja rauhallista 
kesää!

Terveisin Pertti Sarkkinen
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LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

Kohtaa uusi sukupolvi.

*Vuonna 2021

Tervetuloa uudistuvaan Silversandiin!
Silversandin ympärivuotinen leirintäalue sijaitsee aivan meren äärellä, upean 

hiekkarannan ääressä. Alueella on matkailuajoneuvopaikkoja, telttapaikkoja ja mökkejä.
Luonnonkauniissa merimaisemassa on 10 mökkiä, 160 sähköistettyä leirintäpaikkaa  

ja lisäksi noin 300 luonnonmukaista telttapaikkaa.

Camping Silversand
Aarne Karjalaisen tie 15, 10900 Hanko
019 2485500 (ma-la 11-17)
info@silversand.fi

Olympialaiset innottivat kokeilemaan 
sunan terassilla curlingia�

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Myös iltaisin ja viikonloppuisin • Toimitusaika 2–7 pv • Palautusaika 8 pv • Toimitus postiennakolla • Hintoihin lisätään postikulut.

ECOFLEX-LATTIALÄMPO MITOITUKSESI 
MUKAAN.  Ecofl ex on uuden sukupolven
lämpömatto asuntovaunuihin ja -autoihin. 
Maton leveydet ovat 43, 53 ja 69 cm.
Pituudet voi mitata sentin tarkkuudella.

TUNTEETON VAURIOILLE. 

HELPPO ASENTAA. Ecofl ex asennetaan 
suoraan lattialle ja kiinnitetään teipillä joka 
reunasta. Päälle voidaan laittaa käytävä-
matto tai vastaava. Lopuksi lämpömatosta
lähtevä johto kytketään muuntajaan, joka 
käyttää verkkovirtaa (230 V). Voit liittää
yhteen muuntajaan monta lämpömattoa.

Tilaukset:
puh. 0400 237 326 tai
www.monitampere.fiMittatilauslämpömatto autoon ja vaunuun.

• Paksuus 0,3 mm
• Tunteeton vaurioille
• Sopii kaikkiin asunto-
 vaunuihin  ja -autoihin
• Helppo asentaa

Lehmustanhua 5, 33480 Ylöjärvi • www.monitampere.fi
puh. 0400 237 326

2

Autohuolto Kuutti Ky
Tulliniementie 31, Hanko

0400 816 125
autohuoltokuutti.syhl.fi

• Hinauspalvelua henkilö-  
   ja pakettiautoille
• Varaosat, korjaus- ja huoltopalvelua
• Rengasmyyntiä

Talo on saanut myös keväisen ilmeen�

Olemme myös talven aikana saaneet toivottaa tervetulleeksi mukavan määrän vierailijoita�
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
ORDFÖRANDESPALT

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja,henkilövastaava
Marko Ketvel
050 393 5304

Varapuheenjohtaja, 
tapahtumavastaava
Jussi Eskola
0400 549 699

Taloudenhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795

Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974

Turvallisuusvastaava 
Jouni Kuusimäki
040 503 0200

Tapahtumavastaava, 
tiedotusvastaava ja kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571

Muut vastuuhenkilöt
Alueisäntä
Mika Heinonen
040 563 2608

Sihteeri, jäsenkirjuri, 
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Ensiapuvastaava
Pia Heikkinen
Berith Lönnroth

Marko Ketvel

Tapahtumat 2022
Vappu		 30.04.
Äitienpäivä		 08.05.
Juhannus																		24.-25.06.
Syystalkoot		 29.10.
Isäntäilta		 05.11.
Isänpäivä		 13.11.
Valojuhla		 26.11.

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

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra
nya medlemmar

Itsenäisyyspäivä		 06.12.
Uuden	vuoden	
vastaanotto		 31.12.

Treffit	2022
Hernerokkatreffit		 20.-22.05.
Possutreffit		 12.-14.08.

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

Hinnasto 
Vuorokausi
Jäsenhinta € 17€/vrk
(sis. valosähkö)
EI jäsenhinta 27€/vrk 
(sis. valosähkö)   

Kesäkausipaikka 1.5- 30.9.2022                                            
– sähkö laskutetaan kuukausittain, 
sähkömittarin mukaan
ei sisällä treffimaksuja  350€
(muut yhdistykset +50€)
Talvikausipaikka 1.10- 30.4.2022                                      
– sähkö laskutetaan kuukausittain, 
sähkömittarin mukaan
ei sisällä treffimaksuja 325€ 
(muut yhdistykset +50€)  

Kwh mittari on pakollinen kausi-
paikkalaisen matkailuajoneuvossa!

Viikkopaketti 7 vrk                                                
– sähkö laskutetaan sähkömittarin 
mukaan, ei sisällä treffimaksuja 85€

10 vrk majoituskortti                                               
sähkö laskutetaan sähkömittarin 
mukaanei sisällä treffimaksuja 95€ 
(ainoastaan SF-C IU jäsenet)

Kuukausipaketti                                              
sähkö laskutetaan kuukausittain, 
sähkömittarin mukaan
ei sisällä treffimaksuja  150€

Sähkö 
– mittari 0,30 cnt/kwh

– ilman mittaria lämmitys/ 
   ilmastointi
   kesä  5€/vrk
   talvi  8€/vrk

10 vrk seisontakortti, EI asutuilta 
vuorokausilta 5€/vrk 50€
Tilaus- /perhesauna (50 min) 10€ 
Pyykinpesukone 2€/ kerta 
Kuivausrumpu 2€/kerta 
Nestekaasu (vaihtopullo) 22€

Yleinen saunavuoro sisältyy kaikkiin 
majoitushintoihin. Yhdistys pidättää 
oikeudet hinnanmuutoksiin.
Vapaat kausipaikka kyselyt aluevastaava 
Mika Heinonen puh. 040 563 2608

Arvoisat Karavaanarit

Kevät keikkuen tulevi… Olemme 
saaneet jo ensimmäiset maistiai-
set lämmöstä ja auringosta. 

Tosin juuri nyt, eilisen kevätmyrskyn 
jäljiltä puhaltelee vielä reipas pohjois-
tuuli ja pakkasta  -3 astetta. 

Kevään aikana tulemme edistämään 
aiemmin sovittuja hankkeita Skeppars-
sissa, ja uskonkin että olemme valmiita 
alkavaan kesään ja sesonkiin. 

Tämän lehden ilmestyttyä olemme jo 
pitäneet jäsenillan, jossa hallitus esitte-
lee käsillä olevia hankkeita ja mietimme 
yhdessä tulevaa kautta. 

Haluamme avoimesti aktivoida myös 

Kära Karavaner

Våren kommer... Vi har redan fått 
de första smakerna av värme och 
soliga vädret.

Men just nu, i spåren av gårdagens 
vårstorm, råder det fortfarande hård 
nordanvind och frost, -3 grader.

Under våren kommer vi att mark-
nadsföra de tidigare överenskomna 
projekten i Skeppars och jag tror att vi 
är redo för början av sommaren och sä-
songen.

I och med utgivningen av denna tid-

ning har vi redan hållit en medlemskväll 
där styrelsen presenterar de aktuella 
projekten och tänker tillsammans om 
framtiden med våra medlemmar.

Vi vill också öppet aktivera medlem-
mar att arbeta tillsammans med styrel-
sen..

Tillsammans är vi fler!
Väntar på sommar, sol och flugor!

Marko

jäseniä tekemään tulevaisuutta yhdessä 
hallituksen kanssa. 

Yhdessä olemme enemmän!
Kesää, aurinkoa ja kärpäsiä odotelles-

sa!

Marko

Kevätpäivien 
voittajat

Yhdistyksen pilkkikilpailut
1.Terttu Katela  910 g, 2.Mona Ren-

man   710 g, 3.Taina Katela 420 g

Talvimölkky 
1.Toni Kauhanen, 2. Pia Heikkinen, 

3.Miia Jylhä

Tietovisa
1.Team Luostarinen 21 p.

Kausipaikkalainen esittäytyy

Nimi: Päivi Kangas ja Jussi Eskola
Kotipaikka: Porvoo
Vaunu: Kabe 560 Royal
Liittynyt SFC jäseneksi:  V.2014

Kauanko olette olleet Skepparssissa? 
Kausipaikka vuodesta 2019 ja sitä ennen 

n 30 krt vierailijana vuodesta 2014 lähtien.

Mikä on parasta Skepparssissa?
Ehdottomasti ihmiset joista on tullut 

matkan varrella myös hyviä ystäviä. Alueen 
luonnonläheisyys ja meri ovat myös Skep-
parssin parhaita puolia. Lisäksi koiramme 
Sulo rakastaa Skepparssin metsäpolkuja.

Paras muistonne Skepparssissa?
Parhaat muistot liittyvät Skepparssin lois-

tavaan saunaan. Sen pehmeät löylyt ja sau-
natuvan jutut. Myös monet mukavat treffit 
ovat jääneet mieleen.

Ikimuistoisin karavaanireissunne?
Oli vaikea valita monista upeista reissuis-

ta, mutta kyllä reissu Lofooteille on jäänyt 
mieleen parhaiten. Norjan upeat maise-
mat, sekä valaiden näkeminen on unohta-
maton kokemus.

Omat terveiset karavaanareille:
Tervetuloa tutustumaan Skepparssiin. 

Täällä on merellinen luonto ihan vieres-
sä ja eikä ole, kuin 20 minuutin ajomatka 
upeaan Porvooseen.

Talvimölkkymestari Toni Kauhanen� Pilkkimestari Terttu Katela�
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

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

www.hati.fi
Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!

- laitteiden pesupalvelut 
- veneiden kuljetuspalvelut  
- akkujen latauspalvelun 
- ionisoinnin sisätiloille 
- osamaksumahdollisuus

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!

Sf-Caravan Itä-Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
Lauantaina 28.5.2022 klo 11, Skeppars väentupa,

Hummelpärantie 161, 06200 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus klo 10.30. Tervetuloa!Hallitus

Sr-Caravan Östra-Nyland Rfs stadgeenliga

ÅRSMÖTE
Skeppars väentupa, Hummelapärantie 161, 06200 Porvoo

lördag 28.5.2022 kl 11
Mötet behandlar föreningens lagstadgade frågor

Kaffe och medlemskort inchekning klockan 10.30 Välkommen!
Styrelse

Team Luostarinen, tietovisan voittajat� Talvimölkkyä ratkomassa�

Ruokailua kevätpäivillä� Pyttipannu maistuu�

Ismo pilkillä�
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HALLITUS 2022 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN KARKKILA RY 
www.sfc-karkkila.fi

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
vainikka.veijo54@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   
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

Leo Kylmä

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Hieno luminen talvi alkaa olla jo 
ohi ja olemme saanut nauttia 
jo ihanista keväisistä päivistä.

Hallitus kokoontui 8.3. Lillikujalla 
Nummelassa. Olimme livenä paikalla, 
paitsi Jarkko oli etänä. Käsittelimme 
yhdistyksen tietojen säilyttämistä ja 
jokainen täytti salassapitosopimuksen. 
Keskustelimme tulevasta Pj-päivät Tuu-
rissa, sekä myös tulevasta liittokokouk-
sesta, joka pidetään Vuokatissa.

Keskustelimme myös yhdistyksen lo-
gon muuttamista dikiaikaan sopivaksi. 
Vanha logo käytetään edelleen viralli-
sessa asioinnissa.

Keskustelimme karavaanialueesta 
Karkkilaan. Kristillisdemokraatit ovat 
tehneet aloitteen, että Karkkilaan pitäisi 
perustaa oma karavaanialue Pyhäjär-
ven rantaan. Näin se sopisi Kaupungin 
matkailun kehittämiseen. Tästä johtuen 
hallitus toivoi, että ottaisimme osaa tä-

hän keskusteluun.
Olen nyt varannut 6.4. ajan kaupun-

ginjohtajalle, pääsemme keskustele-
maan asiasta.

Yhdistyksen vuosikokous on touko-
kuussa ti.10.5 tavataan siellä livenä ja 
puhutaan asiaa eikä asian vierestä.

 
 Hyvää kevättä!
 Terv. Leo 94210

Tervehdys kaikille

kaisen tapa on yhtä oikea. Itse kuulun siihen 
porukkaan, joka pitää vaunua talven kau-
sipaikalla ja kesällä sitten kierretään maata 
ja maailmaa tutustuen uusiin maisemiin ja 
paikkoihin. Oma talveni on kulunut Sasta-
malan maisemissa Ellivuoren Vuoricarava-
nissa, jossa on saanut kätevästi yhdistettyä 
asuntovaunuilun ja lasketteluharrastuksen 
varsinkin, kun talvi on tarjonnut täällä ete-
lässäkin parastaan pitkästä aikaa.

Kevät on jo hyvässä vauhdissa ja se tar-
koittaa myös yhdistyksemme sääntömää-
räisen kevätkokouksen vääjäämätöntä lä-
hestymistä. Kokous on sovittu pidettäväksi 
10.05.2022  Karkkilan ABC huoltoaseman 
kokoustiloissa, luonnollisesti pienen kahvi-
tarjoilun kera. Tarkoitus olisi nimenomaan 
pitää ihan live tilaisuus, joten olette sydä-
mellisesti tervetulleet paikan päälle.

Kokoukseen ja sitä myöden alkavaan uu-
teen toimikauteen liittyen nyt olisikin hyvä 
hetki haastaa hieman teitä jäseniä ja pyytää 
jokaista pysähtymään hetkeksi pohtimaan 
karavaaniharrastusta ja sen merkitystä jo-
kaiselle itselleen. Meillä on omassa alueyh-
distyksessämme reilut 300 jäsentä mikä on 
varsin mukava luku. Siitä huolimatta yhdis-
tyksen aktiivisessa toiminnassa on mukana 
oikeastaan kahden käden sormiin mahtuva 
lukumäärä asialleen hyvin omistautuneita 
henkilöitä. Tämä porukka on pysynyt hy-
vin liki samana jo kymmenkunta vuotta.

 Aivan ensimmäiseksi nostan hattua täl-
le ahkeralle porukalle, joka on pyyteettö-
mästi tehnyt töitä ja mahdollistanut meil-
le kaikille muille hyvät olot yhdistyksen jä-
senenä, sekä tarjonnut joukon mukavia ti-
laisuuksia ja tapahtumia jäsenistöllemme. 
Tosiasia on kuitenkin se, että kymmenen 
vuotta on pitkä aika kantaa vastuuta ja vie-
dä toimintaa eteenpäin. Siinä ajassa alkaa 
kekseliäämmältäkin ihmiseltä ajatukset ja 
uudetideat loppumaan ja pitkässä juoksus-
sa jatkuva vastuun kantaminen alkaa puu-
duttamaan. Välillä olisi varmasti kiva päästä 
nauttimaan muiden työn hedelmistä ja ti-
laisuuksista ihan rivijäsenen roolissa. 

Itse olen nyt ollut noin vuoden verran 
mukana yhdistyksemme hallituksen työs-
kentelyssä ja seurannut miten kokeneet am-
mattilaiset hoitavat tehtäviään, sekä saanut 
jonkinlaisen käsityksen siitä työmäärästä, 
joka on hoidettavana. Sen perusteella voin 
kertoa, että se ei ole mitenkään mahdoton 
taakka kenellekään kannettavaksi. Jos lai-
tetaan asiaa laajempaan perspektiiviin ja 
mietitään harrastustoimintaa noin yleises-
ti, niin melkeinpä mikä tahansa säännölli-
nen harrastus vie ihmiseltä aikaa muutaman 
tunnin viikosta. Jos unohdetaan karavaani 
harrastuksen matkailullinen osuus (sen voi 
ajatella ikään kuin lomana), niin tämä toi-
mintahan ei oikeastaan sido meidän arvo-
kasta aikaamme juuri lainkaan. Tätä taustaa 
vastaan voisi ajatella, että edes joiltakin jä-
seniltämme liikenisi pari tuntia noin kerran 
kuussa tai kahdessa tälle harrastukselle. Tuo 
pari tuntia on nimittäin se aika, joka halli-
tuksen tai työryhmän kokoukseen suunnil-
leen menee yhdellä kertaa ja sillä ajalla saa-
daan tuotettua suuri määrä iloa muulle jäse-
nistöllemme mm. tapahtumien muodossa. 

Kokouksia on vähän vuodenajasta riippuen 
kerran kuukaudessa tai kahdessa, keväällä 
vähän tiheämmin ja loppuvuodesta sitten 
vähän harvemmin. Yhdistyksen hallitus ei 
suinkaan ole ainoa formaatti, jossa kortensa 
voi kantaa yhteiseen kekoon. Uutena aja-
tuksena olemme kuluneen vuoden aikana 
pyrkineet siirtymään enemmän työryhmä 
muotoiseen toimintamalliin. Ennenhän on 
käytäntö ollut niin, että yhdistyksen hallitus 
on pitkälti hoitanut esimerkiksi tapahtumi-
en järjestelyn ja siihen liittyvän toiminnan. 
Tästä aiheutuu se, että hallituksen kokouk-
sia on jouduttu pitämään varsin taajaan ja 
se on hieman tarpeettoman ’’virallinen’’ ja 
siten raskas formaatti juoksevien asioiden 
käsittelyyn. Tapahtumien ja muiden tilai-
suuksien järjestämisiä varten onkin perus-
tettu tapahtumakohtaisia toimikuntia, jolle 
on myönnetty tietty budjetti, jonka puit-
teissa ryhmä voi operoida melko vapaasti.

Muutos on ensimmäisillä kokeiluilla su-
junut hienosti, ainoa haaste on ollut ryh-
mien henkilöstö, joka on käytännössä ollut 
sama kuin yhdistyksen hallitus. Tähän asi-
aan olisi todella hienoa saada pientä muu-
tosta yhdistyksen tulevalla toimintakaudel-
la. Haastankin nyt teitä kaikkia yhdistyk-
semme jäseniä laajentamaan tämän harras-
tuksen ulottuvuuksia pelkästä matkailusta 
myös hieman tuonne yhdistystoiminnan 
puolelle. Osallistua voi hyvin monella ta-
valla. Innokkaimmat voisivat lähteä yhdis-
tyksen hallitustyöskentelyyn mukaan. Voin 
vuoden kokemuksella vakuuttaa, että se ei 
vaadi kohtuuttomasti aikaa, eikä sitäkään 
tarvitse murehtia, että osaanko minä. Po-
rukassa on niin paljon kokemusta ja katto-
järjestöltäkin saa tukea, joten jokainen ihan 
tavallinen ihminen pärjää vallan mainiosti 
niissä hommissa. Myös korona-ajan ilmi-
östä eli etäpalaverit ovat varmasti tulleet 
jäädäkseen, joten aina ei tarvitse tulla edes 
paikan päälle kokoustamaan, vaan sen voi 
tehdä mukavasti kotisohvan nurkasta kah-
via samalla siemaillen. Olisi todella hienoa 
saada uutta voimaa ja erilaisia näkemyksiä 
mukaan hallitukseen.

Mikäli hallitustyöskentely kuitenkin tun-
tuu vieraalta, mutta tarmoa muuten riittäi-
si, voisit tulla mukaan esimerkiksi treffitoi-
mikunnan työskentelyyn mukaan. Ryhmä 
tulee päättämään treffipaikan, sen ohjelman 
ja muut käytännön järjestelyt. Uusilla ih-
misillä on uusia ideoita ja monia kontak-
teja, joiden kautta voisi löytyä jotain ihan 
uutta jo ennestään suosituille treffeille. Toi-
mikunnan lisäksi myös muut vapaaehtoiset 
ovat tervetulleita mukaan ihan tilaisuuksi-
en käytännön toteutuksen toimintoihin. 
Treffeille tarvitaan mm. liikenteenohjaa-
jia opastamaan pysäköintiä, väkeä lämmit-
tämään saunaa paistamaan makkaraa jne. 
Vuotinaisissa pidettävissä treffeissä on iso 
osa myös väliaikaisen sähköverkon ja valais-
tuksen rakentamisella, sitäkin osaa kuka ta-
hansa meistä tehdä sopivassa opastuksessa. 

Koska yhdistyksellämme ei ainakaan tois-
taiseksi ole vielä omaa aluetta, on poruk-
kamme hajallaan pitkin maakuntaa. Olen 
itse ollut mukana pian kahdeksan vuotta, 
mutta siitä huolimatta tavannut porukasta 

vain ihan kourallisen verran ihmisiä. Sen-
kin vuoksi olisi kiva saada lisää porukkaa 
mukaan yhteiseen tekemiseen ja osallistu-
minen järjestelytoimiin toisi porukkaamme 
edes muutaman kerran vuodessa paremmin 
yhteen. Lisäksi olisi erittäin toivottavaa, että 
teiltä sieltä kentältä saataisi muutenkin ide-
oita siihen, millaisia asioita toivoisitte yh-
distyksen teille tarjoavan tai järjestävän. 
Ilman sitä tietoa hallituksen ohjastukses-
sa suunnitellaan sellaisia asioita, joiden ar-
vellaan jäsenistöä kiinnostavan ja sehän ei 
aina välttämättä kohtaa kansan syvien rivi-
en toiveita. Eli jollet muutoin ole kiinnos-
tunut osallistumaan toimintaan, niin olisi 
tarpeen silti saada teiltä palautetta ja toi-
veita toiminnan kehittämiseksi. Palautet-
ta voi laittaa tulemaan, vaikka kotisivujen 
kautta, sähköpostilla, soittamalla tai Face-
book yhteisön kautta. 

Sitten tähän loppuun vielä vähän katsetta 
tulevaan. Alkuperäisen ajatuksen mukaan, 
oli tarkoitus järjestää tässä keväällä Vuoti-
naisten leirikeskuksessa pienimuotoiset tal-
koot, jolla olisi varmistettu alueen toimin-
nallisuutta ja siisteyttä tulevia tapahtumia 
silmällä pitäen. Valitettavasti tämä ehdotus 
ei kiinteistön omistavan Karkkilan kaupun-
gin suunnalta saanut kannatusta ja talkois-
ta jouduttiin luopumaan. Muita ajatuksia 
tapahtumista ovat yhdistyksen omille jäse-
nille suunnatut juhannustreffit, joiden olisi 
tarkoitus olla hyvin kevyellä järjestelyllä to-
teutettu ’’kokoontumisajo’’. Tapahtuman 
tärkein tavoite olisi houkutella yhdistyksen 
jäseniä samaan paikkaan rennon yhdessä-
olon merkeissä ilman sen ihmeempää oh-
jelmaa. Tämän tilaisuuden kohtalo on vie-
lä avoin ja siihen otetaan mielipeitä mie-
lellään teiltä. Alustava paikka tilaisuudelle 
olisi ollut juuri Vuotinainen, mutta se oli 
valitettavasti jo varattuna tuolle ajankoh-
dalle, joten soveliasta paikkaakin voi eh-
dottaa. Myöhemmin syksyllä on ajateltu 
järjestettävän jo perinteiset syystreffit, myös 
näiden pitopaikka on avoin ja erityisesti tä-
män tapahtuman järjestämiseen toivotaan 
uutta väkeä mukaan talkoisiin.

Vielä viimeisenä asiana mainittakoon, että 
yhdistyksen facebook on parhaillaan muu-
tosten kourissa. Vanha yhteisösivu on sul-
keutumassa ja uusia on avautumassa piak-
koin. Tavoitteena on saada asiat ojennuk-
seen toukokuun aikana. Jatkossa useampi 
henkilö pääsee operoimaan sivujen ylläpitoa 
ja sisältöä. Muutoksella pyritään saamaan 
lisää hyvää pöhinää sivustolle ja vuorovai-
kutusta jäsenistön suuntaan. Allekirjoitta-
nut kantaa tällä erää päävastuun facebook 
sisällöstä, mutta tähänkin otetaan mieluus-
ti osaavampaa apua vastaan. Ja toki toivo-
taan, että mahdollisimman moni jäsen ja-
kaa jatkossa sivujen kautta matkakokemuk-
siaan ja muista sopivista harrastusta liitty-
vistä jutuista.

Aurinkoista kevättä ja miellyttäviä 
matkapäiviä kaikille toivottaen

Jarkko Virtanen
Hallituksen jäsen 

 Q Aurinko on ylittänyt taitepisteensä ja 
maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimat-
ta olemme matkalla kohti valon aikaa, kesä 
odottelee jo aivan kulman takana. Moni 
karavaanari on saattanut elää talvikaudella 
hieman hiljaiseloa, mutta nyt kevätaurin-
gon lämmittäessä on jälleen hyvä hetki ak-
tivoitua yhteisen mainion harrastuksemme 
pariin. Olemme yhdistyksen hallituksessa 
tehneet sellaisen päätöksen, että myös muut 
hallituksen henkilöt, kuin yhdistyksen pu-
heenjohtaja ryhtyy kirjoittamaan vuorollaan 
tänne palstalle omia ajatuksiaan ja yhdis-
tyksen terveisiä jäsenilleen.

Lienee siis paikallaan esittäytyä lyhyesti. 
Nimeni on Jarkko Virtanen, ikää on pian 
38- vuotta ja asuinpaikkana on Vehmaa. 
Karavaani matkailun piirissä olen ollut lä-

hes syntymästäni asti, kiitos vanhempie-
ni, jotka ovat olleet mukana harrastuksen 
edelliseen kulta-aikaan 80- ja 90- lukujen 
taitteessa alkaen. Lapsuus ja nuoruusvuo-
det reissattiin vanhempien vaunulla ja pie-
nen katkon jälkeen ensimmäinen oma vau-
nu tuli hankittua 2014, jolloin liityin myös 
yhdistyksen jäseneksi. Samalla sain houku-
teltua mukaan myös vaimoni, joka on pie-
nen vastustelun jälkeen ihastunut puuhaan 
niin paljon, että suosikkihetkiämme ovat 
nykyään juuri omalla vaunullamme viete-
tyt rauhalliset viikonloput.

 Monella teistä veri varmasti vetää taas 
tien päälle, kun musta asfaltti pääsee esiin 
hankien alta, toisilla kausi on jatkunut kes-
keytymättömänä talven yli. Tapoja harrastaa 
on yhtä monta kuin meitä on jäseniä ja jo-

SF-Caravan Karkkila ry:n sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
pidetään ABC-Masuunin 2. kerroksen kokoustilassa,  
Santasalontie 2, 03600 Karkkila

Tiistaina 10.5.2022  kello 18.30

Kokouksessa käsitellään asiat, jotka säännöissä on määrätty 
vuosikokouksessa käsiteltäväksi. Kokouspaikalla on 
nähtävissä vuoden 2021 tiliasiakirjat.

Hallitus esittää kunniajäsenen nimeämistä

Kahvitus alkaa kello 18 kokoustilassa.        

Lämpimästi tervetuloa Hallitus 8.3.2022
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Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliikewww.kkkivinen.fi

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Kari Kivinen

0400 817 217

MITEN SINÄ AIOT LOMAILLA TÄNÄ KESÄNÄ? 
MEILLÄ ON SIIHEN RATKAISU!

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

KATTAVA  
VALIKOIMA KATSASTUS-

VAPAITA VAUNUJA

POKSI, KULKURI, 
 RESPO

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

TUTUSTU 
2022-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

• Caravan-huollot ja lisävarusteiden asennukset
• Kabe ja Adria merkkihuolto ja varaosat
• Alde, Truma, Dometic ja Thetford merkkihuollot ja varaosat
• Caravan-tarvikkeiden myynti ja KamaFritidin verkkokauppa
• Käytettyjen vaunujen ja autojen myynti

Katso lisää www.lansivankkurit.com

Tervetuloa
täyden palvelun 
Caravan-taloon
Kaarinaan
Voivalantie 18
Puh. (02) 2749 880

Myyntiedustus

Citymatto OyCitymatto Oy
Merkoksenkatu 5 BMerkoksenkatu 5 B
(Tokmannin talo)(Tokmannin talo)

Riihimäki 040-5520 520Riihimäki 040-5520 520  
ark 9-15, la 9-14ark 9-15, la 9-14

www.mattokotiin.fiwww.mattokotiin.fi

PPenaMMerkoksestaMMoi
JOS TARVIIT ASUNTOVAU-
NUUN MATTOJA, NIIN KÄY 

SIELLÄ MEIDÄN NETTI-
SIVUILLA TAI TU TÄNNE 

MYYMÄLÄÄN.
Huopapohjaiset RAMBO tai 

GRANIT käy hyvin lattialäm-
mityksen kanssa. Latex-pohja 
on hyvä silloin jos et ota muo-

toon leikattuja.
Se pysyy hyvin paikoillaan. 
Huopapohjaisten alle löytyy 

liukuestettä.
Värejäkin löytyy aika monta.

Jos teetät muotoon leikatun,
ota vanhat matot malliksi

tai tee sapluunat. Mä oon jo
niin vanha ja kankee, etten

jaksa kontata siellä
auton lattialla.

Tiinalle tehtiin Granit antrasiitista matotTiinalle tehtiin Granit antrasiitista matot

 ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

SFC jäsenetuliike

l Matkailuvaunujen vuokraus
l Vaunujen varaosat ja  
 lisätarvikkeet kaikkiin  
 merkkeihin
  
 
 -etuteltat ja –katokset
l 2, 3, 5, 6, 10 ja 11 kg:n  
 kaasupullot, sekä alumiini-  
 että komposiittipullot, jne.
l Sammuttimet ja niiden  
 tarkastukset

Olet sydämellisesti  
tervetullut  
Kipparimaailmaan!

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä 

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

KIP DeLuxe 460 -91 4 430€ Poksi 126                              6 999 €

Ducato saunaproject -97 5 500€

Hobby 420 TM DeLuxe       4 430 € Solifer - 40 T Artic               2 950 €

Solifer Nordica 550 DL 8 750 €
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SF-CARAVAN KERAVA RY 
www.sfckeravaanari.fi

SF-C

KERAVA

HALLITUS 2022
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
keijomyllykangas@luukku.com

Kirsi Tolonen
0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com

Hallituksen jäsen
Tuija Maaninka
040 8383067
tuija.maaninka@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

Perttu Tiikkainen

SFC-Kangaslammen hinnasto, voimassa alkaen 1.1.2022

Tervetuloa 
uudet jäsenet

ALUEMAKSUT SF-CARAVAN RY:N JÄSENILLE:
Vuorokausimaksu 20,00 €/vrk (sis.valosähkö 1.5. – 31.8.)
Sarjalippu  6 vrk 
(voimassa 12 kk ostopäivästä) 90,00 € (sis.valosähkö 1.5. – 31.8.)
ALUEMAKSUT  EI SF-CARAVAN RY:N JÄSENILLE:
Vuorokausimaksu 30,00 €/vrk  (sis.valosähkön 1.5. – 31.8.)
Sarjalippu   6 vrk  
(voimassa 12 kk ostopäivästä) 135,00 €  (sis.valosähkö 1.5. – 31.8.)
ALUEMAKSUT  SF-CARAVAN KERAVA RY:N 063 JÄSENILLE:
Vuorokausimaksu 15,00 €/vrk  
(sis.valosähkön 1.5 – 31.8)
Sarjalippu   6 vrk 
(Voimassa 12 kk ostopäivästä) 70,00 € (sis.valosähkön 1.5. – 31.8.)
KAUSIPAIKKAMAKSUT SF-CARAVAN KERAVA RY:N JÄSENILLE:
Kausipaikka    1 kk 180,00 €/1kk
Kausipaikka    3 kk 300,00 €/3kk
Kausipaikka    6 kk 400,00 €/6kk
Vuosipaikka  12 kk 500,00 €/12kk
Vuosipaikka  12 kk vaatii SF-Caravan Kerava ry:n jäsenyyden.

Vuosipaikan hintaan sisältyy 4 vrk:n isäntävuorovelvoite, jonka voi tehdä 
1-4 vrk:n jaksoissa. Mikäli ei halua tehdä isäntävuoroja, vuosipaikka 
muuttuu 6 kk:n paikaksi, eli 400,00/6kk. Kausipaikkojen (1-6 kk) 
hintoihin ei sisälly isäntävuorovelvoitetta.
Kausipaikkojen hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh. 
Ilman mittaria kesällä  5,00/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.
VAUNUN SÄILYTYS:    25,00 €/kk  tai  150,00 €/12 kk.  
EI SISÄLLÄ ASUMISOIKEUTTA.
SÄHKÖMAKSUT:   Mittarilla   0,30 €/kWh, minimimaksu 2,00 €.  
Ilman mittaria  1.5. – 31.8.   5,00 €/vrk. 
 Ilman mittaria 1.9.-.30.4.   8,50 €/vrk.
Muut maksut:
Nestekaasu 26,00 €/vaihto
Tilaussauna, ennen tai jälkeen yleisen vuoron. 20,00 €/50 min.
Kärrysauna, omatoiminen lämmittäminen 15,00 €/50min. 

Pankkiyhteys,  NOOA SÄÄSTÖPANKKI  IBAN  FI44 4405 0010 3888 69
Isäntä: 0449783822,  rahastonhoitaja: 0400494161, 
Puheenjohtaja:  0449843245

Terveiset 
Kangaslammelta

Talven selkä on taitettu ja kevättä 
kohden mennään. Kun kirjoitan 
tätä juttua on sunnuntai- ilta ja 

olen juuri saapunut kotiin Kangaslam-
melta. Toivottavasti oli viimeinen lumi 
keli tälle kevättä, johan nuo lumet jou-
taisi sulaa ja tulla kesä. Hieman miet-
teliäänä katselin vaunuani lähtiessä, että 
näinköhän nuo lumet ja jäät ennättää 
sulaa, ennen Tuurissa pidettäviä pu-
heenjohtajapäiviä, vai vieläkö joutuu 
lapio hommiin. Johan noita puheen-
johtaja päiviä on tässä taas odoteltukin, 
pääsee tapaamaan ystäviä ja yhdessä 
miettimään parhaita mahdollisia kei-
noja joilla kehitämme kotimaan leirin-
tämatkailua. Kangaslammella talvi on 
mennyt hyvin. Melko paljon keskuste-
lua on herättänyt polttoaineen hinta. 
No kallistahan se on. Pistää miettimään 
mitenkä se vaikuttaa karavaanareiden 
liikkumiseen. Adblue toinen synkkä 
aihe. Siihen näin koneyrittäjänä kom-
mentoin, että ei se mihinkään ole lop-
pumassa. uutiset tuotanto katkoksesta 
sai ihmiset hamstraamaan ja näin varas-
tot tyhjenivät väliaikaisesta. Noh oliko 
tämä uutisointi vain hyvä kikka päästä 
nostamaan hinnat ihan pilviin, se jää 
nähtäväksi. 

Kesän kynnyksellä Kangaslammel-
la on perinteiseen tapaan kevätkokous 
23.4 2022 klo 13.

Tämän vuoden ensimmäiset viralliset 
treffit ovat kevät treffit 13-15.5. Kevät 
treffien teemana on ekologinen matkai-
lu. Treffeillä on ohjelmassa tietopakettia 
kierrätyksestä ja sen merkityksestä luon-
toon. aiheesta onkin kertomassa alan 
ammattilainen Juha Hartman. Käym-
me läpi myös millä tavoin ennakoivalla 
ajotavalla on monia vaikutuksia, miten 
omalla ajo tavalla voit säästää luontoa ja 
näin pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi. 
Aiheesta minä kertomassa. Kannattaa 
kuunnella saattaapa tulla kysymyksiä-
kin. Paistampa minä lettujakin perin-
teiseen tapaan ja niitä voi nauttia kera 
pannukahvin kesäkeittiöllä. Monen-

laista leikkimielistä kisaakin on tarjolla. 
Golf, mynttaus, ketjunheittoa ym. Pe-
rinteisesti arpajaiset myös. Tervetuloa 
treffeille.

Kevät tuo luonnollisesti myös tulles-
saan liittokokouksen, joka järjestetään 
tänä vuonna Katinkullassa. Itse olen 
lähdössä Kattivankkuriin vaunun kans-
sa. Liittohallitukseen on ehdolla 3 uutta 
nimeä. Me Keravalaiset ehdotimme liit-
tohallitukseen SF-Caravan Ydin-Häme 
Ry;n (Hämeenhelmi) puheenjohtajaa 
Enni Vaaraa. Me annamme Ennille 
Täyden tuen ja toivomme sitä muilta-
kin. 

Enni Vaara edustaa nuorempaa su-
kupolvea ja uskomme, että hänellä on 
ikänsä ja ammattinsa puolesta paljon 
annettavaa liittohallitukselle. Enni on 
luokanopettaja, joten lapset ja nuoret 
aikuiset ovat Ennille arkipäivää. Eläm-
me semmoista siirtymä aikaa, suuret 
ikäluokat ovat hiljalleen väistymässä ja 
tähän rakkaaseen, sekä monelle hyvin-
kin tärkeään harrastukseen, pitää löy-
tää nuoria vastuun kantajia. Nuorissa 
on voimaa ja koko harrastuksen tule-
vaisuus on siitä kiinni, miten saamme 
nuoret innostumaan. Ei aina riitä, että 
saamme uusia jäseniä. Kaikki jäsenet 
ovat tärkeitä mutta, mistä saamme, nii-
tä aktiivi jäseniä kuten esimerkiksi Enni 
on. Minun mielestä kaikkein paras tapa 
on houkutella olemalla itse esimerkkinä 
ja kertomassa harrastuksesta, sen tuo-
masta ilosta ja tavasta nauttia suomen 
luonnosta. Ennin vahvuus on sosiaaliset 
taidot, iloinen ja luottavainen katse tu-
levaisuuteen.  

Yt; terkuin Perttu Tiikkainen pj.

Talvisia maisemia Kangaslammelta

Kevätkokous 23.4 2022 klo 13. Kangaslammella.



2524

HALLITUS 2022

SF-CARAVAN KOPPARÖ RY 
www.sfc-kopparo.fi

Puheenjohtaja  
Juhani Hykkyrä 64800
juhani.hykkyra@gmail.com
050 469 4960

Varapuheenjohtaja
Harry Rinnet 100024
harry.rinnet@gmail.com
0400 891 820

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 97048
skubu.fi@gmail.com
050 392 6072

Pekka Roiha 110868
roiha.pekka@gmail.com
040 515 2691

Jyrki Jussila 165793
jyrki.jussila57@gmail.com
040 536 6700

Jarmo Leskinen 72631
jarles.jln@gmail.com
050 530 3983

Kari Juvonen 102668
karijjuvonen@gmail.com
050 322 5651

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Juhani Hykkyrä

Tapahtumat 
ilmoitetaan 

kotisivuilla ja 
lähellä ajankohtaa, 
täsmennyksiä on 

lisäksi facebookissa.

Nyt sitten se korona tuli omalle 
kohdalle, suhteellisen vähällä 
taitaa tästä selvitä,  mutta ei 

helppo tauti ollenkaan. Keväinen au-
rinko lämmittää mukavasti tuoden po-
sitiivista mieltä tähän olotilaan ja muu-
toinkin ajatus suuntaa jo odotettuun 
kevääseen. Vaikka onkin mukavaa tu-
lossa, niin sota euroopassa mietityttää, 
savuverhoihin siellä ilo peittyy.  Miten 
tällä kaikella on vaikutusta kesän mat-
kailuun on arvailujen varassa, kuten 
myös se  miten paljon kustannukset 
nousevat polttoaineista lähtien. Posi-
tiivisella otteella kuitenkin  edetään, 
onhan odotukset kuitenkin suuret ko-
timaan matkailun suhteen. 

Kopparössä on jääpeitteinen meri ja 
suotuisat ilmat ovat tarjonneet ulkoi-
lijoille hienot  elämykset, tutustua saa-
ristoon mereltä päin kävellen, hiihtäen, 
potkutellen, kuka mitenkin.  Saarien 
grillit ovat olleet hyvin käytössä, retkellä 
mieli rauhoittuu antaen voimaa arkeen 
ja  miksei juhlaankin. Viimeiset kunnon 
lumipyryt saivat aikaan puuston vauri-
oita  katkenneiden oksien muodossa ja 
muutaman etuteltan hajoamisen, harmi 
sinänsä.

Leirintämatkailun kehittämispäi-
vät pidettiin Pajulahdessa maaliskuun 
alussa ja olihan se livenä erilaista kuin 
totutut webinaarit, hyviä luentoja ja 
ajatusten vaihtoa muiden kera.  Samalla 
viikonlopulla oli Kopparössä pilkkikil-
pailut, ollen ensimmäinen tapahtuma 
tälle  vuodelle. Ilahduttavasti oli osallis-
tujia ja etenkin uusia tulokkaita, aurin-
koinen keli ja runsas  kalansaalis palkitsi 
kilpailijoita. Punnituksen jälkeen mais-
tui grilliherkut, joten mukavaa  yhteis-
oloa oli koko tapahtumapäivä. 

Seuraavia tapahtumia pidetäänkin 
jo selvästi kesäisemmissä tunnelmissa, 
ravintola on auki  ja muutoinkin alue 

on valmiina palvelemaan niin nykyisiä, 
kuin uusia karavaanareita. 

Merkittävä tapahtuma on kesäkauden 
avaus 28.5 joten lukitse se jo kalente-
riin. Silloin  paikalla on sammutinhuol-
to, sekä sammutusharjoituksia, vakuu-
tusyhtiö IF, kisailua, kirppis  ja montaa 
muuta kokemista. Illalla on live bändi 
ravintolan terassilla. 

Lupauduin liittohallituksen ehdok-
kaaksi, jonka valintakokous pidetään 
Sotkamossa 21.5.  tehtävään, joka yh-
distää erilaisia ihmisä ja yhdistyksiä 
samaan päämäärähakuisuuteen. Sitä  
aitoa karavaanihenkeä, joka on ollut 
koko toiminnan perustajien luomana 
kulmakivenä. Sitä  pitää vaalia. Se on 
myös vallalla olevien käsitteiden haas-
tamista ja vaihtoehtoisten  todellisuuk-
sien hahmottamista ja yhteisesti katsoa 
asiat useammalta eri kantilta ratkaisujen  
pohjaksi. Kuten on todettu maailma 
muuttuu, ympäristö muuttuu ja me sen 
mukana.  Jäsenten etuja tässä ajetaan ja 
yhdistysten eteenhän sitä toimitaan.

Kopparössä teemme työtä alueella 
viihtymisen eteen, yhtenä keinona on 
saada innokkaita  mukaan eri toimi-
kuntiin, keskustellaan näistä kesäkau-
den avauspäivänä.

 Tapaamisiin

 Juhani

SF Caravan Kopparö ry:n palveluhinnat 2022
• Asuntovaunun pesu 150€
• Asuntovaunun pesukärryn lainaus 10€
• Kaasu 11kg 23€, 5kg 17€
Mahdollisuus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Matkailukeskus SOMEROMatkailukeskus SOMERO
www.hovimakicamping.fiwww.hovimakicamping.fi

Hovimäki camping

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

Ensi  
kesänä mm.
Uusi huoltorakennus ja uudet laiturit. Tervetuloa viihtymään 
meille. Kysy myös vuosi- ja kausipaikkoja!

Hovimäki
Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit), 
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset, 
vuosihuollot, nestekaasu-
laitteiden tarkastukset ja 

huollot, varaosat jne.

Tuulissuontie 9
21420 Lieto

050 357 3093
toimisto@turunajovaruste.fi

www.turunajovaruste.fi
Soliferin ja Polarin 

valtuutettu huoltokorjaamo

Matkailuajoneuvojen
korjaukset (kaikki merkit), 
maalaukset, lasinvaihdot,
kosteusvauriokorjaukset, 
vuosihuollot, nestekaasu-
laitteiden tarkastukset ja 

huollot, varaosat jne.

mattokymppiWWW.MATTOKYMPPI.FI 

HELSINKI I  Kaar i   VANTAA I  Vi i sar i   
ESPOO  I  L i i la  JYVÄSKYLÄ I  Pa lokan kot ikeskus 
 
ASIAKASPALVELU PALVELEE I  ma-pe 8-16 p. 050 304 6397

 

NATURE-MATTO ALK.
72€/M2 + KANTTAUS

Katso l i sää
helppohoitois ia

va ihtoehtoja
verkkos ivu i l tamme!

Matolla 
kodikkuutta

asuntoautoon-
ja vaunuun

OMILLA KAAVOILLA 
MITTOJEN MUKAAN!
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SF-CARAVAN KOPPARÖ RY 
www.sfc-kopparo.fi

SF Caravan Kopparö ry:n palveluhinnat 2022
    • Asuntovaunun pesu 150€

    • Asuntovaunun pesukärryn lainaus 10€
    • Kaasu 11kg 23€, 5kg 17€

Mahdollisuus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tapahtumia kevät/kesäkaudella 2022
    • 14.4.  Ravintola avautuu (viikonloppuisin)
    • 25.5.  Ravintola auki joka päivä
    • 28.5.  Kesäkauden avajaiset
    • 25.6.  Juhannusjuhlat
    •   9.7.  Rannalta ongintakilpailu
    • 27.8.  Venetsialaiset

Mahdollisista muutoksista ja tarkemmasta  
ohjelmasta kerrotaan nettisivuillamme.

Kopparön  
pilkkikilpailun 
tuloksia

 Q Pilkkikisat pidettiin lämpimässä ja kau-
niissa kevätkelissä, olisiko ilmalla ollut 
osuutta runsaaseen osanottoon. 

Osallistujia oli tuplasti enemmän aiem-
piin kilpailuihin verrattuna. Ja saalistakin 
tuli yhteensä 14,980kg, noin 30 osallistu-
jasta 18 sai saalista. Taitoa vai onnea, ehkä 
molempia.

Kiitokset makkaran grillaajille ja jäällä 
liikkuneelle mehupartiolle.

Tuloksia:
Lapset 1. Lilja 50g
Naiset 1. Ulla  2950g, 2. Mari 1430g
Miehet 1. Kari   3890g, 2. Markku 2050g

Kilpailusääntöjen kuuntelua ennen lähtöä�

Uusittu pesukärry otetaan käyttöön yöpakkasten päätyttyä kun 
kesävedet saadaan käyttöön�Grilli kuumana kauniissa kevätauringossa�

Saalista odotellen�

Innokkaimmat lähdössä�

Lasten sarjan voittaja, Lilja 3v�
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HALLITUS 2022PUHEENJOHTAJAN PALSTA

KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net

Puheenjohtaja
Petri Hartman 114150
050 353 3202
Kuvastimentie 5E10
02210 Espoo
petri.hartman@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Jarmo Ojanperä 21654
040 869 4109
Puimuritie 1 B 8, 33450 Siivikkala
je.ojanpera@gmail.com

Sihteeri
Olavi Savolainen 90168
0400 603 680
Suopellontie 31 as 6, 32200 Loimaa
vaos1946@gmail.com

Markku Riihimäki  52289
0400 323 730
Iniöntie 372, 23360 Kustavi
markku@riihimaki-yhtiot.fi

Markus Stüber 39016
0400 566 577
Rautatieläisentie 5B11
33470 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren 43634-0
040 567 2990
Voudinkatu 25 As 7
21200 Raisio
salmelundgren@gmail.com

Hallituksen varajäsen,
Naistoimikunta
Leena Stüber 39016
0400 232 555
Rautatieläisentie 5B11
33470 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

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

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen 34085
0400 481 350
Rinkelinkatu 49 O,  
13130 Hämeenlinna
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Petri Hartman

Tervetuloa 
uudet jäsenet

On aika syleillä on aika olla eros-
sa ” tällaisen teeman ympärille 
oli tarkoitus kokoontua kaksi 

vuotta sitten viettämään Hengellisiä 
päiviä Lohenpyrstöön, muistatko?!  No, 
päivät peruuntuivat Koronan takia ja 
nyt ollaan oltu erossa enemmän ja vä-
hemmän jo kaksi vuotta. Vaikka Koro-
na ei ole vieläkään mihinkään hävinnyt, 
eikä tule todennäköisesti häviämään-
kään, niin jokohan tänä kesänä olisi 
aika taas ”syleillä, eikä olla erossa”. Us-
kon, että tätä me kaikki sydämestämme 
toivomme. Tähän toivoon mekin yh-
distyksenä tartuimme,  kun aloimme 
suunnittelemaan tulevan kauden tapah-
tumia.

Avaamme kauden Päiväkummussa 
toukokuun ensimmäisenä viikonloppu-
na. Viikonloppu on Äitienpäivä, mutta 
toivomme, että kaikki ehtivät sitä sun-
nuntaina vielä kotiinkin viettämään. 
Tästä kahden viikon päästä suuntaam-
me Isoon-Kirjaan vuosikokous viikon-
loppuun. Kokouskutsun näet tässä 
lehdessä ja sivuillamme. Tervetuloa 
vaikuttamaan ja viettämään mukavaa 
viikonloppua!!! Syksyllä on edessä Hen-
gelliset päivät sekä Kuturannassa, että 
Lohenpyrstössä. Lohenpyrstön viikon-
lopun ympärillä syyskuussa meillä on 
ollut monina vuosina ”omatoiminen” 
syysretki. Toteutuuko se myös tänä 
vuonna, niin siitä lähempänä syksyä. 
Kauden päätös ja pikkujoulut ovat vielä 
suunnittu pöydällä, joten niistäkin sit-
ten lisää tuonnempana. Toivotaan, että 
tänä vuonna pystymme toteuttamaan 
kaikki suunnitellut tapahtumat. Sinulla 

on myös nähtävissä tapahtumakalente-
rissa kattavasti eri seurakuntien kesäti-
laisuuksia ja muitakin tapahtumia. 

Muutama sana Kuutoset lehdestä, 
mitä juuri luet. Lehtihän oli taannoin 
suurien haasteiden edessä, mistä lehteen 
kirjoittelinkin. Oli rahallisia haasteita 
ja myös haasteita löytää tarpeeksi käsiä 
toteuttamaan lehteä. Onneksi tilanne 
on nyt rauhoittunut ja ainakin tällä het-
kellä lehden näkymät kestävät ajan pai-
neet. Caravan matkailu on ollut hyvässä 
nosteessa koko pandemian ajan ja se on 
lisännyt yritysten halukkuutta mainos-
taa lehdessä. Tästä on seurannut se, että 
talous vaikeudet ovat helpottuneet. Toi-
votaan, että sama trendi jatkuu… Pis-
tithän muuten merkille, että jo toisena 
vuonna peräkkäin Iso-Kirja komeilee 
lehden paraati paikalle etukannessa!!! 
Toivotaan, että ihmiset löytävät Isoon-
Kirjaan, paikkahan on kehittynyt ja 
monien erilaisten mahdollisuuksien 
paikka. 

Tervetuloa kesän tapahtumiin!!!
Siunauksin 

-Petri-

Kristillinen karavaaniyhdistys ry:n  
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
la 21.05.2022 Klo 13.00

ISO-KIRJA KEURUU
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen

sääntöjen 4§ määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 12.30

TERVETULOA
Kristillinen karavaaniyhdistys ry:n hallitus
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry  www. sfckristityt.net

Kesää odotellessa ja treffejä

Perho Koirasalmella�

Päiväkumpu�

Ylössaaren lossi� Hossa laavulla�

Tapahtumakalenteri 2022   (Muutokset mahdollisia)

06.-08.05. Kaudenavajaiset, Päiväkumpu
20.-22.05. Vuosikokous, Iso-Kirja
19.-21.08. Hengelliset päivät, Kuturanta  
16.-18.09.  Hengelliset päivät, Lohenpyrstö
???? Syysretki
????  Kauden päättäjäiset
????  Pikkujoulut

Muiden järjestämät
20.-22.05. Vuokatinranta
23.-26.06. Juhannuskonferenssi, Iso-Kirja, Keuruu
24.-26.06. Karavaanareiden juhannus, Mertiöranta
24.-26.06. Karavaanareiden juhannus, Hirvikoski ???
12.-16.09. Patikkaviikko, Oronmylly

Muita hengellisiä tapahtumia  
17.-19.06. Sanansuvipäivät, Hollola,  
 Kansanraamattuseura
23.-26.06. Juhannuskonferenssi, Iso Kirja, Keuruu
01.-03.07. Vapaakirkon kesäjuhlat, Tampere
01.-03.07. Evankeliumijuhla, Karkku, SLEY
01.-04.07. Suviseurat. Loppi,  
 Suomen rauhanyhdistys
01.-03.07. Kansanlähetyspäivät, Ryttylä
01.-03.07. Herättäjäjuhlat, Joensuu
05.-07.08. Kesäspirit, Lempäälä,  
 Hengen uudistus kirkossamme ry
12.-14.08. Orpokotijuhlat, Saaren kirkko, Parikkala
15.-21.08. Hengelliset syventymispäivät, SRO

”Se löytyi…!”
 Q Jokainen meistä on tavalla tai toisella 

kokenut riemun siitä, kun kadoksissa ollut 
henkilö, esine, tai vaikkapa pusakan tas-
kuun unohtuneet vaunun avaimet vihdoin 
ja viimein löytyi! Mitä tärkeämpi etsinnän 
kohde on ollut, sen suurempana on ilo ja 
riemu täyttänyt etsijän sydämen! Vähän 
vakavammaksi tilanne on kehittynyt sil-
loin, kun saunan lauteilla, tai iltanuoti-
on äärellä on syvältä karavaanarin sydä-
mestä noussut huokaus; Koko elämä on 
nyt hukassa! Siihen on voinut olla mon-

ta syytä, yhdellä sairaus, 
toisella avioero, kolman-
nella suru läheisen mene-
tyksestä, tai sitten on vain 
muuten pudonnut pohja 
pois koko elämältä! Otsa-
ke; ”Se löytyi” on lainattu 
mediamissiolta, joka to-
teutetaan syys-lokakuussa 
useilla paikkakunnilla ym-
päri maamme. Sen tarkoi-
tus on kertoa rakastavasta 
Jumalasta, joka etsii kadonneita lapsiaan! 
Kuka sitten on kadonnut? Jokainen, joka 
ei vaella elämässään sillä tiellä, jonka päät-
tyessä löytää iankaikkisen elämän! Yksi ih-
meellisimpiä asioita, jonka voimme Isos-
ta kirjasta lukea on Jeesuksen sanat, jotka 
kertovat kadonneen rahan löytäneen ihmi-
sen ilosta! Sen jälkeen Hän sanoo; ”Niin 
myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan 
enkeleillä joka tekee parannuksen!”  No 
kuka sitten tarvitsee parannuksen tekoa? 
Usein suuntaamme katseemme niiden 
puoleen, joiden elämältä on pohja pu-
donnut! Silloin erehdymme pahoin, sillä 

Iso kirja sanoo; Kaikkien olevan eksyksis-
sä ja Jumalan kirkkautta vailla. Siis juo-
mari ja tuomari ovat Jumalan edessä sa-
malla viivalla! Ei ole eri armoa vähän, tai 
paljon rikkoneelle, vaan sama lahja tar-
jotaan kaikille, jotka sydämessään pyytä-
vät; ”Jumala ole minulle syntiselle armol-
linen!”  Sen myötä elämälle löytyy uusi 
sisältö ja taivaassa alkaa ilojuhla! 

Esko Räsänen 

TERVETULOA Kauden Avaukseen Päiväkumpuun 
6.-8.5.2022 os. Päiväkummuntie 47, 35300 Orivesi

Kalajoella hiekkasärkät�
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry  
www.sfcnurmijarvi.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Eeva Ahervuo

HALLITUS
Puheenjohtaja, Kuutoset+ 
lehtitoimikunta, tiedotus 
Eeva Ahervuo 143562-1 
e.ahervuo@gmail.com 
Puh. 045-2310610

Varapuheenjohtaja 
Jukka Aalto 157063 
jukka@aalto.ax 

Hallituksen jäsen, jäsensihteeri, 
sihteeri, Kuutoset+ lehtitoimikunta 
Johanna Pylvänen  135031 
johanna.pylvanen@gmail.com

Hallituksen jäsen, tarvikemyynti 
Ismo Ahervuo  143562 
i.ahervuo@kolumbus.fi 

Hallituksen jäsen, kalustovastaava  
Pertti Kortelainen  3926 
pertti@pkky.pp.fi

Hallituksen jäsen 
Timo Kaltiokumpu  71710 
timo.kaltiokumpu@gmail.com 

Hallituksen jäsen 
Christa Kaltiokumpu  71710-1  
christa.kaltiokumpu@gmail.com

Yhdistyksen sähköpostiosoite: 
sfcaravan049@gmail.com  

Yhdistyksen kotisivut: 
www.sfcnurmijarvi.com 

Yhdistyksen Facebook: 
www.facebook.com/groups/
SFCNurmijarviRy/ 

Kausi alkaa!

Yhdistyksemme kevätkausi on hil-
jalleen lipunut kesää kohti. Sään-
tömääräinen kevätkokouksemme 

keräsi kourallisen porukkaa, saimme 
kokouksen vähäisestä osallistujamääräs-
tä huolimatta pidetyksi ja asiat hoide-
tuksi, kiitokset paikalla olleille! 

Huhtikuun lopulla on takana pu-
heenjohtajapäivät, Tuurissa, Alavudel-
la. Edessä on pian Liittokokous, joka 
käydään lauantaina 21.5.2022 Holiday 
Club Katinkullassa, Sotkamon Vuoka-
tissa. Hyviä päätöksiä tehdään varmasti 
molemmissa tämän mukavan harras-
tuksemme kehittämiseksi aina vain mu-
kavammaksi. 

Nyt kun kesäkausi on ihan nurkan 

takana, olisi tosi mukava kuulla missä 
päin Suomea kukin teistä milloinkin 
reissaa. Heitänkin ilmaan haasteen: 
ilmoitelkaa Facebook-ryhmässämme 
missä päin milloinkin reissaatte, niin 
muilla jäsenillämme on mahdollisuus 
tavata teitä saapumalla samaan paik-
kaan. Moni onkin kertonut, kuinka 
olisi mahtava juttu, jos me kaikki tutus-
tuisimme toisiimme entistä paremmin, 
niin uudet kuin vanhatkin jäsenemme. 
Yhdistyksessämme on kuutisensataa 
jäsentä, se tekee kuutisensataa uutta ys-
täväehdokasta! Ystävyyden lisäksi tois-
temme tunteminen voisi poikia hienoja 
ideoita yhteisen harrastuksemme ke-
hittämiseksi juuri tässä meidän yhdis-

tyksessämme. Uskon, että ideoita teillä 
riittää kyllä, laitetaan ne jakoon!

Toivotan kaikille hyvää kesää ja on-
nistuneita reissuja!

Eeva Ahervuo 
Puheenjohtaja 

SF-Caravan Nurmijärvi ry
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Puheenjohtaja, Kutos+lehden 
yhdyshenkilö liittokokousedustaja
Kirsi Varinen   63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa   80204-0
040 079 4051
Jälkimaininki 2 C 30, 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri
Marjut Johansson   145157-0
040 757 8899
Kylänraitti 51, 02400 Kirkkonummi
marjutjohansson@hotmail.com

Hallituksen jäsen, matkailuasiamies
Jarmo Johansson   145157-1
040 044 2746
Kylänraitti 51, 02400 Kirkkonummi
katujenkuningas56@gmail.com

Hallituksen jäsen, matkailuasiamies
liittokokousedustaja
Georg Cavonius   634011-0 
040 526 9550 
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
georg.cavonius@gmail.com

Hallituksen jäsen, Pr- ja 
tiedotushenkilö 
Arto Kohijoki   70914-0
040 094 2165
Topparoikka 2 B 5, 02400 Kirkkonummi
arto.kohijoki@kolumbus.fi

Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja 
Simo Ahoneni   41208-0 
040 043 5100 
Haukankäyrä 13, 02400 Kirkkonummi 
simo@simoahonen.fi  

Toiminnantarkastaja
Mika Paavilainen   110505-0
040 0900219
Mangsintie 154, 02400 Kirkkonummi
mika.t.paavilainen@gmail.com

Varatoiminnantarkastaja 
Anne-Mari Ekström

Jäsenkirjuri
Kari Kontoniemi   117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com
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SF-CARAVAN PORKKALA Ry
orkkala

SF-CARAVAN

HALLITUS 2022PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kirsi Varinen

Meiko, Kirkkonummi, 
pakkaspäivä maaliskuu 2022�

Kovasti mieltä jo kutkuttaa päästä 
vaunun kanssa liikkeelle. Mie-
lessä varmasti meillä jokaisella 

kuitenkin on Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan. Tämä on täysin käsittämätöntä, 
järkyttävää, täyttä hulluutta, julmaa ja 
pelottavaa! Miten turhaa tappamista ja 
tuhoamista! Oletin, että sodan kauhut 
kuuluisivat vuonna 2022 historiaan, 
mutta nyt sota on jälleen vahvasti läs-
nä. Ajatukset reissuista antaa toivoa pa-
luusta elämän jatkumiselle normaaleissa 
uomissaan. Ei unohdeta avun antoa ja 
lähimmäisistämme välittämistä, mutta 
ei myöskään jähmetytä kaikkeen kau-
heuteen. Ei unohdeta elää ja nauttia 
niistä päivistä mitkä meille suodaan. 
Carpe diem – tartu hetkeen! Yhteiset 
retket ja yhteiset hetket ovat meille kai-
kille suotuja. Pitkän aurinkoisen kevään 
toivossa moni varmasti pohtii mahdolli-
suuksia tavata ystäviä ja tuttuja ja tehdä 
yhdessä reissuja. Toivotaan, että kylmät 
kelit ja lumisateet väistyvät ja saamme 
auringon ja kevätlämmön takaisin pak-

kasten tilalle. Minulla ja miehelläni ei 
ole talvivarusteista vaunua, joten kelien 
mukaan kevätreissuille lähdemme. Jä-
seniemme kanssa toivon viikonlopulle 
3.-5.6.2022 yhteistä vaunureissua, jota 
hallitus onkin jo valmistellut. Reissusta 
lisää infoa jäsenille lähetetään sähköpos-
titse, faceboookissa sekä tekstiviesteillä 
toukokuun alussa. 

Aurinkoisin terveisin Kipa 63401-1

Meiko, Kirkkonummi, auringonnousu helmikuu 2022�
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SF-CARAVAN PORKKALA Ry
orkkala

SF-CARAVAN

Hallitus esittäytyy

Puheenjohtaja Kirsi ”Kipa” Varinen, 
Kuutoset+ lehden yhdyshenkilö, liitto-
kokousedustaja, 60v. Laajempi esittely 
itsestäni oli Kuutoset+ lehden nume-
rossa 1/2022. Jäsennumero 063401-1.  

Varapuheenjohtaja Krister Niemimaa, 
76v. 

– Olen ollut Porkkalan yhdistyksen 
jäsen 25 vuotta ja yhdistyksen halli-
tuksessa useita vuosia. Jäsennumero 
080204-0 

Sihteeri Marjut ”Maiju” Johansson, 
65v. 

– Työurani on ollut pitkä, mutta vii-
meiset 18 vuotta työskentelin Kirkko-
nummen Prismassa. Nyt nautin elä-
kepäivistä ja vietämme yhdessä mie-
heni kanssa paljon aikaa lapsiemme ja 
lastenlastemme kanssa. Jäsennumero 
145157-0.

Hallituksen jäsen Georg ”Joije” Cavo-
nius, 64v., matkailuasiamies, liittoko-
kousedustaja yhdessä puheenjohtajan, 
vaimoni Kipan kanssa. 

– Olen työskennellyt tavarahissiasen-
tajana, maa- ja rakennusalalla sekä tein 
yli 30 vuotta erilaisia golffiin liittyviä 
tehtäviä. Nyt pääsen nauttimaan elä-
kepäivistä 01.04.2022. Lapset ja lap-
senlapsi ovat tärkeä osa elämääni. Jä-
sennumero 063401-0.

Hallituksen jäsen, matkailuasiamies Jar-
mo ”Jami” Johansson,  65v. 

– Asuimme aiemmin perheeni kans-
sa Helsingissä ja meillä oli kesäpaikka 
Kirkkonummen Myllykylässä. Saimme 
kesäpaikalle rakennusluvan talviasutta-
valle talolle ja meistä tuli Kirkkonum-
melaisia. Tämän jälkeen työskentelin 
Kirkkonummen kunnan kunnossapito-
tehtävissä lähes 20 vuotta ennen kuin 
siirryin eläkkeelle. Perhe on minulle 
erittäin tärkeä. Jäsennumero 145157-1.

Hallituksen jäsen, Pr- ja tiedotushenki-
lö Arto ”Artsi” Kohijoki, 62 v. 

– Olen työskennellyt monenlaisissa 
tehtävissä lehden jakajasta loistoristei-
lijän vedentekojärjestelmän huoltoon. 
Asunut Kirkkonummella yli 60 vuotta. 
Nykyisin EVP! Harrastuksina on ollut 
veneily, kalastus, mökkeily ja viimeiset 
12 vuotta matkailu! Olen myös ollut 
kiinnostunut järjestötoiminnasta. Ai-
kaisempina vuosina myös meidän yh-
distyksessä erilaisissa tehtävissä. Jäsen-
numero 70914. 

Simo Ahonen, 76v., hallituksen jäsen, 
rahastonhoitaja.

– Olen ollut yksi yhdistyksen perus-
tajajäsen. Olen toiminut yhdistyksen 
hallituksessa useita vuosia mm. muu-
taman vuoden puheenjohtajana. Jäsen-
numero 041208-0.

www.campingmessila.fi
messila@campingmessila.fi |p.03 876 290, 0400 498 361

- Matkailuauto,-vaunu ja telttapaikkoja, leirintämökkejä, hirsihuviloita 
- Hieno uimaranta, beachvolleykenttiä, suppilautoja, vesiurheilua...
- Ravintolapalvelut, terassit, ruokaa, juomaa virvokkeita
- Pomppupuisto Camping Messilässä 15.6.-6.7.22 ja 12.7.-7.8.22
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtaja, lehtitoimikunnan 
edustaja
Timo Sulin 149527-0
045 255 4313
sfc.rmk2@gmail.com

Varapuheenjohtaja, 
nettisujen ylläpitäjä, 
hämyedustaja, sähköapulainen, 
matkailuasiahenkilö
Markku Koski 077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com

Rahastonhoitaja
Juha Liski 145666-0
sfc.rmk3@gmail.com 

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, 
lehtitoimikunnan edustaja, 
matkailuasiahenkilö, 
lallutoimikunnan pj
Eija Siivonen 003272-1
050 366 2783
eijasiivonen@gmail.com

Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi 035099-0
0500 528 307
suomirai@gmail.com 

HALLITUS 2022

Timo Sulin

Tervetuloa yhdistykseemme liittyneet uudet jäsenet

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

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Positiivista ajattelua
Nämä sanat kummittelevat pääs-

sä vähän väliä, olisi kiva miet-
tiä positiivisia asioita pitkästä 

aikaa. Tämän aamun ensimmäinen po-
sitiivinen asia oli korona-testin tulos, 
tiedossa siis viisi pitkää päivää aikaa tui-
jotella vaunun seiniä pääosin sisäpuo-
lelta. Samalla saa tehtyä tutkimusta rai-
ruohon kasvamisesta ja sähkömittarin 
onneksi hitaasta liikehdinnästä.  Tällä 
kertaa ei ole tiedossa mitään jääkaapin 
vaihtoa tai ikkunan tiivistämistä, aina-
kaan vielä. Jokakeväinen auto- ja vau-
nukuume tietysti kanssa nousee, onhan 
tässä aikaa myyntipalstojakin lueskella. 

Mikäs tässä ollessa, linnut laulavat 
ja aurinko paistelee, taitaa sieltä joka 
vuotinen kevät olla tuloillaan. Jäätä on 
tullut kapsuteltua niin vaunun vieres-
tä kuin vähän päältäkin, yleisiä alueita 
unohtamatta. Markku vetää traktorilla 
lunta minkä kerkiää. Onneksi ei ole 
montaa vakavaa kaatumistapausta tie-
toon tullut, toivotaan että jäät sulaisivat 
nopeasti. Joidenkin vaunujen katolla 
näkee vielä jopa 40 sentin lumi- ja jää-
varantoja, toivottavasti eivät kovin ko-
vassa homeessa ole, koska ilmankierto 
estyy. Kannattaa antaa lupa kattolumi-
en siivoamiseen esimerkiksi tonttinaa-
purille, jos ei itse aio tai pääse omaisuut-
taan tulla tarkastamaan talven aikana. 
Nyt emme voi poistaa lumia katoilta tai 
telttojen päältä, koska korvausvelvolli-
suus on sillä, kuka ilman lupaa menee 
toisen omaisuuteen kajoamaan. Näistä-
kin on nurinaa tullut, jos olemme liian 
omatoimisia olleet.

Neljä viikkoa olemme asuneet vau-
nulla, vaikka paikka onkin tarkoitettu 
vapaa-ajan viettoon. No onhan tämä-
kin vapaa-aikaa tavallaan. Viikko vielä 
jäljellä, sitten pitäisi kotona olla putki-
remontti valmis. Aika on mennyt nope-
asti vaunulla, joka ilta sauna lämpiää ja 
avantoonkin silloin tällöin uskaltautuu 
miesten matkassa. Eräänä päivänä mie-
tinkin, mitä olen kaivannut omasta ko-
distani, mieleeni ei äkkiä tullut mitään 
erityisen tärkeää asiaa. Erakoitua täällä 
ei välttämättä tarvitse, onhan täällä 
asukkaita pitkin vuotta ja viikonloppui-
sin on ollut jopa ruuhkaa saunassa. 

Rajoitteet alkavat pikkuhiljaa poistu-
maan ja olemme hallituksessa mietti-
neet tilaisuuksia mitä voimme järjestää, 
mieluiten ulkosalla. Näistä tärkeimpänä 
turvallisuuspäivä 7.5 eli alle kahden 
viikon päästä. Hinnat kuulemma vä-
hän nousseet edellisistä vuosista, mutta 
mikä tässä nyt olisi halpenemassa. Sil-
loin viimeistään katsellaan kaikki tontit 
läpi turvallisuuden näkökulmasta, eli 
katsastukset, turvavälit, rakennelmat, 
sähköt jne… Mietinnässä ollut, jos saa-
taisiin pientä kimppatilausta kaasupul-
lon vaihtajista, tulepa katselemaan ja 
kyselemään vaihtoehdoista. Seuraavalla 
viikolla onkin siivoustalkoot (14.5), 
laitetaan alue kesäkuntoon. Lapsille-

kin on oma päivänsä (21.5), jos vaikka 
jostakin poni saataisiin paikalle, herk-
kuja unohtamatta. Näistä vielä omat 
ilmoitukset. Kaikki tapahtumat ovat 
ns. ”Porttiauki”, eli jäsenet perheineen 
ovat tervetulleita alueella vierailemaan. 
Olipa taannoin eräänä siivouspäivänä 
eräs rouva haravoimassa into pinkeänä, 
soppajonossa kun kyseltiin, niin rouval-
la ei ollut vaunua eikä ollut yhdistyksen 
jäsenkään, oli vaan ohikulkumatkalla 
katsonut portin olleen auki. Lallutoi-
mikunta on aina aktiivinen, eli ainakin 
pientä purtavaa ja kahvia on tarjolla ta-
pahtumapäivinä.

Alueellemme on tullut joitakin uu-
sia vuokralaisia, mukava huomata, että 
alueestamme pidetään edelleen, vaikkei 
tämä yleinen alue olekaan. Ehkä tämä 
kiinnostaakin juuri sen takia, naapurit 
pysyvät samoina parhaimmillaan vuosi-
kymmenistä toiseen.

Seurailkaahan yhdistyksen nettisivu-
ja, sieltä se ajankohtaisin tieto löytyy, 
myös mahdolliset muutokset aikatau-
luissa. Lopuksi haluan toivottaa kaikil-
le oikein hyvää kevään jatkoa ja hyviä 
karavaanireissuja niin koti- kuin myös 
ulkomaillakin. 

Timo Sulin 149527-0

LASTENPÄIVÄ LALLULLA 
21.5.2022 klo 10.00

OHJELMASSA PONIAJELUA, 
TIKKUPULLIA JA LETTUJA

KAIKKI LAPSET JA 
LAPSENMIELISET,  

TERVETULOA MUKAAN

LALLUTOIMIKUNTA

TURVALLISUUSPÄIVÄ LALLULLA
7.5.2022 ALK. KLO 9.00

OHJELMASSA SAMMUTINHUOLTO 10€
KOSTEUSMITTAUS 60€
KOEPONNISTUS 25€

NÄMÄ HINNAT OVAT VIIME VUOTISIA,  
VOI OLLA KOROTUKSIA HINNOISSA.

KÄTEISTÄ MUKAAN.
VAUNUPAIKKOJEN TURVALLISUUSTARKASTUS.

TURVAVÄLIT, ROIKAT, KATSASTUS YM.
LALLUN TURVALLISUUS TOIMIKUNTA

Saunamajuri mallia 2009�
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ORDFÖRANDESPALT

Jorma Laiho

Ordförande/Puheenjohtaja
Jorma Laiho 21845
Kullbackavägen 15, 10210 Ingå
Jorma.laiho@sfcvastnyland.fi
0400 520440

Styrelsen/Hallitus
Ray Björklund 111487
Matsgatan 25, 10300 Karis
ray.bjorklund@gmail.com
044 0160016

Gunveig Björklund 111487-1
Matsgatan 25, 10300 Karis
Gunveig.bjorklund@sfcvastnyland.fi
044 2869513

Olof Bussman 19756
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com
050 5691511

Margareta Hietaniemi 102124-1
Gamla Kustvägen 863, 
10710 Snappertuna 
ekvallm@pikaposti.fi
0400 490569

Leif Ström 100365
Pilträdsvägen 15, 10360 Svartå
leifstrom44@outlook.com
050 3823925

Kassör/ Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson 143046-1
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com

Festkommitté / juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124-1
0400 490569

Trafikkommité
Ray Björklund 111487
044 0160016

Caramba
Olof Bussman

Tidningsansvarig/Lehtivastaava
Gunveig Björklund
gunveig.bjorklund@sfcvastnyland.fi

Medlemsskrivare och 
hemsidefixare
Mikael Wide
mikael.wide@sfcvastnyland.fi

Välkomna  
våra nya 

medlemmar

I väntans tider 

Hej på er alla caravanare . När 
jag skriver detta är det mitten 
av mars. Solen har börjat ski-

na  och snart är snön borta fast isen är 
ovanligt envis på gårdsplanerna i år. Det 
har varit en konstig vinter. Ena dagen 
vatten och den andra snö. Men i skri-
vandes stund är det solen som värmer 
och snön smälter med fart.                                                                                                            

Vinterträffen firade medlemmarna, 
ett drygt tiotal på Meri-Caravan i Teijo. 
Även coronarestriktionerna har till en 
del hävts och även om det fruktansvär-
da kriget i Ukraina fyller vårt mediabrus 
så har coronaviruset inte försvunnit nå-
gonstans. Så kom fortfarande ihåg den 
goda handhygienen och hosta i armbå-
gen.

Eftersom det är friare att träffas, har 
vi möjligheter att planera körövningar 
i Horsbäck, samt carambatävlingar, un-
der våren och sommaren.

Caravan- och resemässan i Hel-
singfors blev inhiberad, men Caravan 
showen i Åbo 22-24.april blir av. Det är 
en stor happening med upp till 250 eki-
page på plats. I Åbo har man möjlighet 
att bekanta sig med med årets nyheter 
samt lyssna på olika föreläsningar.

Föreningens försenade 50-års fest 

kommer att ordnas före midsommar. 
Mer information om det på vår Face-
booksida så småningom. 

I Falun är alla skidtävlingar undanstö-
kade så det finns gott om utrymme där. 
Sommarens höjdpunkt den nordiska 
caravanträffen 6-10.7 ser vi fram emot. 
Du kan nu anmäla dig via adressen 
nct2022.caravanclub.s

När ni reser utomlands, kom ihåg 
att skaffa CCI  camping kort. Det kan 
man beställa via  www.karavaanarit.fi/ 
kauppa.(Pris 10€). Det gäller på 2500 
platser i Europa. I Norge och Sverige 
gäller kortet på kommunala och privata 
campingplatser. 

Jag önskar en bra vår och en sommar 
fylld med resor trots de ostabila tiderna.  

Jorma

Träfflista 2022
CARAVANMÄSSA  22.–24.4. i Åbo
KÖRÖVNINGSTRÄFF  13.–15.5. i Horsbäck
FÖRSOMMARTRÄFF  17.–19.6.  
o jubileumsträff Snappertuna, Raseborg
FORNELDSTRÄFF  26.–28.8.i Lagmans
HÖSTMÖTESTRÄFF  14.–16.10. i Påminne
HALLOWEEN  4.–6.11.
JULFEST  26.11. i Borgkila, Karis

Föreningens nya hemsida:  
https//:www.sfcvastnyland.fi/

Facebook: SF-Caravan Väst-Nyland rf

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

www.carpojat.fi

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.
Erityisosaaminen mm. Fiat, Toyota, Hyundai, Alfa Romeo.
Takuunalaisten autojen huollot, määräaikaishuollot.
Ajoneuvojen ilmastointihuollot ja -korjaukset.
Asuntoautot.

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

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

Tietoa meistä löydät 
www.clubsolifer.fi
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Föreningens vinterträff i Meri-Caravan 4�-6�3� Det var en trivsam träff med 19 deltagande ekipage�

VARUSTEET MATKALLESI 
PROCARAVANIN VERKKOKAUPASTA! 

PROCARAVAN NUMMELA
Hiidenmäentie 268 
03100 Nummela

PROCARAVAN YLIVIESKA 
Ollilanojankatu 2 

84100 Ylivieska

Weinsberg Carabus 
Suomen myydyin retkeilyauto

hinta alk. 59.530 €

Tabbert Vivaldi Nordic Edition 
Yleellisyyttä erinomaisilla varusteilla

hinta alk. 39.990€

Yli 7000 tuotetta

Nopeat ja edulliset 
toimitukset

100% kotimainen 
caravankauppa

Välkommen till
SFCaravan Väst-Nyland r.f   

50 + JUBILEUMS TRÄFF
17.-19.6. vid Raseborgs slott.

Bindande anmälan senast 29.5. till 
Maggan tel: 0400 490569 eller per epost  

mikael.wide@sfcvastnyland.fi
Avgift 50€



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403 

Joni Peltonen 
050 330 0470

• Tilattavissa yli 9000 tuotteen  
 valikoima! 
• Maksat tilauksesi 
 noudon yhteydessä.
•  Ei rahtimaksuja tilatuista  
 tuotteista.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan tarvike-
myymäläämme tai tilaa verkosta!

Ostamme matkailuautoja ja -vaunuja. Kysy lisää myyjiltämme!

2022 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi


