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nro 4/2022
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
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Päätoimittaja: Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri: Ulla Sorvisto, puh. 040 7332107, ulla.sorvisto@gmail.com
Toimituskunta:
FORSSA: Arto Kosonen, Pirkko Kulju
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

ALTEA. Rentoa ja helppoa asumista.

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

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

  RINTA-JOUPPI.COM

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

Helpot ja nopeat kaupat onnistuu myymälässä tai verkossa!

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

SF

SF Caravan Riihimäen Seutu ry
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MAJAMÄKI HINNASTO 2022 (sis.alv:n)

SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU Ry
www.sfcforssa.com

SF-
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Puheenjohtaja
Arto Kosonen
040 576 9459
arto.kosonen@akkos.fi

Varapuheenjohtaja
Heikki Kulju
040 587 0567
hessukulju@gmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri,
jäsenkirjuri
Pirkko Kulju
0400 933 255
pirkkokulju@gmail.com

Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net

Hallituksen jäsen, kotisivuvastaava
Janne Tamminen

Hallituksen jäsen
Arja Salminen

Hallituksen jäsen
Ossi Räisänen

Lehtiyhteistyöhenkilöt
Arto Kosonen, Pirkko Kulju

Majamäki-/kausipaikkavastaava
Seppo Olkkonen
sfcforssamajamaki@gmail.com
045 340 6300

HALLITUS 2022

Arto Kosonen

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 Karavaanarit

Upeasta ilmasta ja kauniista
syksyisistä maisemista saimme
nauttia taas lokakuun toiseksi

viimeisenä viikonloppunaMajamäessä
ja lähiseudun retkeilykohteissa.
Majamäestä 8 km:n päästä löytyy

Iso-Melkuttimen retkeilyalue joka on
jokaisena vuodenaikana hieno koke-
mus retkeilijälle. Lauantaina kävimme
kiertämässä Iso-Melkuttimen reitin
noin 7 km. Reitti sopii hyvin myös
lapsiperheille. Reitin varrella, järven
molemmissa päissä, on kaksi tulente-
kopaikkaa ja laavua. Viisivuotias
Juuso jaksoi hyvin kävellä reitin
mummon ja papan kanssa, kun välillä
pysähdyimme makkaran paistoon.
Päivän retkeilyn jälkeen saunominen
Majamäen saunan hyvissä löylyissä
kruunasi kokonaisuuden kauniille
syyspäivälle.
Majamäen syystalkoot olivat lauan-

taina 24.9.2022. Puuliiteri taas täyn-
nä polttopuita talveksi, pihan ja alu-
een haravointia ja paikkojen laittoa
talven varalle. Oli mukava katsoa
ahkerien talkoolaisten työntulosta
päivän aherrusten jälkeen ja todeta
kuinka Majamäen ”kylä” on upea
paikka ja meillä kyläyhteisössä hienoja
ihmisiä mukana.
On ollut mukava huomata, että

olemme saaneet uusia karavaanareita
alueellemme. Talvikausipaikkoja on
Majamäessä vielä vapaana ja muuta-
ma kiinteä kausipaikkakin vapaana
vielä tätä kirjoittaessa. Niitä kannattaa
kysellä Kausipaikkavastaavaltamme.
Toivotaan, että ”ilmoja pitelisi” ja

saisimme nauttia vielä syksyisistä il-
moista talvea odotellessa. Onneksi
kuitenkin nykyisissä asuntoautoissa ja
-vaunuissa on veden pitävät katot ja
lämmintä riittää sisällä ikävämmällä-
kin ilmalla.
Mukavaa loppusyksyä ja talven odo-

tusta kaikille karavaanareille!

Terveisin Arto Kosonen

• 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

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 PALSTA ORDFÖRANDESPALT

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

Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Stig Öhman 139918-0
040 579 5840
Hanko

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

SF-Caravan Hankoniemi –
Hangöudd ry rf:n

TALVIJUHLA
Perjantaina 03.02.2023 klo 19.00
Tapaamme keittolautasen ääressä.

Haluamme saada sitovat
ilmoittautumiset 30.01.2023

mennessä ettei keitto lopu kesken,
puh 040–575 9503
Malle Holmström.

Illalliskortti 10,00 € sisältää sopan
+ juomat + arvan. Lapset 5,00 €.

SF-Caravan Hankoniemi –
Hangöudd ry rf:s

VINTERFEST
Fredagen 03.02.2023 kl 19.00
Vi träffas vid soppstallriken.

Vi vill få de bindande anmälningarna
före 30.01.2023, så att soppan inte
tar slut i mitten, tel. 040-575 9503

Malle Holmström.
Supekort 10,00 € innehåller soppan
+ drycken + en lott. Barn 5.00 €.

Pohjois-Suomi ja vähän Lappia
Elokuun matkamme kääntöpisteenä oli

tänä vuonna Lappi ja siellä Levi tunturi,
joten kokoonnuimme maanantaina, 15.8,
2 vaunukuntaa ja 6 matkailuautoa, ”puo-
limatkassa” Kuopiossa, Rauhanlahden
leirintäalueella.
Tiistaina aamupäivällä kävimme ihailemassa

Kallaveden maisemia Puijon näkötornista,
kahvilla Kuopion torilla, kalakukko-os-
toksilla kauppahallissa ja matkustajasata-
massa. Ehdimme myös tutustua Riisan,
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon
aarteisiin, mm. Ihmeitä tekevän Konevitsan
Jumalanäidin ikonin riisaan, (kullattua
hopeaa, koristeltu helmin ja jalokivin,
valmistettu Pietarissa 1893.) Vielä ilta-
päivällä jatkoimme matkaamme Iisalmeen,
Koljonvirran leirintäalueelle.
Seuraavana päivänä ohjelmassa oli Olvi

olutmuseoon tutustuminen. Iisalmessa on
valmistettu olutta jo yli 140 vuotta. Jo
muinaissuomalaiset esi-isämme nauttivat
olutta ja kansalliseepoksemme Kalevala
kuvaakin vuolaasti oluenpanoa, jopa
monisanaisemmin kuinmaailman luomises-ta.
Olvi on hankkinut lukuisia panimoita niin
Baltian maista kuin Valko-Venäjältä ja
saanut lukuisia elintarviketeollisuuden
myöntämiä kilpailukykyä koskevia palkin-toja.
Vuonna 2012 meillä markkinoidut Angry
Birds-virvoitusjuomat lanseerattiin lähes
30 maassa, mm Iso-Britanniassa, Australiassa
ja Venäjällä. Olvia vastapäätä, lahden
toisella rannalla on ravintola Kuap-pi,
maailman pienin ravintola, jonka asia-

kaskapasiteetti on 2+2, eli 2 vierasta
henkilökunnan lisäksi. Terassille mahtuu
myös 2 asiakasta. Onneksi Kuappi oli
suljettu, muuten olisi koko päivä mennyt
siellä. Kajaanissa kävimme mielenkiitoisen
historian omaavan linnan raunioilla ja
Tervakanavalla, (kanava, jota pitkin
terva-tynnyrit kuljetettiin Ouluun). Palta-
niemen kuvakirkossa (myös Paltamon vanha
kirkko) meitä odotti erittäin hyvä opas.
Tässä 1726 valmistuneessa kirkossa on vielä
joitakin maalauksia säilynyt, osa tosin on
poistettu, koska ne lienevät järkyttäneet
seurakuntalaisia. Yövyimme Hyrynsalmella,
Vonkan leirintäalueella, jonka omistaja
tutustutti meidät paikan sodanaikaiseen
historiaan.
Torstai oli kuntoilupäivä. Kävelimme

Kiutakönkäälle Oulangan kansallispuistossa
katselemaan koskien kuohuja. Kiutaköngäs
mainostaa itseään Suomen komeimpana
vesiputouksena ja sellaisena tämä Oulan-
kajoen helmi on myös meidän mielestä.
Yövyimme Posiossa, Lomakeskus Himmer-
kissä.
Perjantainamatka jatkui, ensin Pentikmäen

kulttuurikeskuksen kautta Luoston
ametistikaivokselle. Pentik Kotimuseo on
Anu ja Topi Pentikäisen perheen entinen
kelohirsinen kotitalo, joka valmistui 1973.
Perhe asui yläkerrassa, alakerrassa toimi
keramiikkapaja, myymälä ja kahvio.
Museossa on Pentikin varhaistuotantoa,
keramiikkaa ja nahkatuotteita. Keskuksessa
on myös näyttelyt Muistoja maalta sekä

Kahvikuppimuseo. Luoston ametistikaivos
sijaitsee Lampivaaran huipulla n. 400 metriä
merenpinnan yläpuolella. Ensin kävelimme
parkkipaikalta 2,5 km ylämäkeä kahvioon,
sieltä vielä n 150 porrasta ylös ja maisemat
olivat upeat. Oppaamme kertoi meille
ametisteista ja niiden tunnistamisesta. Itse
kaivokseen laskeudutaan vielä n. 63 porrasta
ja sitten kivikasaa tutkimaan. Nyrkkiin
menevän pääsymaksuun kuuluvan, itse
löydetyn ”ametisti-kivenlohkareen” sai
mukaansa, muut löydöt oli jätettävä kaivoksen
pöydälle tai ostaa kilohintaan. Yövyimme
luvalla ”parkkipaikalla”.
Lauantaina oli taiteen vuoro. Reidar

Särestöniemi on eräs tunnetuimpia suoma-
laisia taiteilijoita niin taiteensa kuin myös
värikkään persoonansa vuoksi. Lehdistö
luonnehti häntä Pohjolan Picassoksi ja
värien ruhtinaaksi. Presidentti Kekkonen
myönsi hänelle professorin arvonimen 1974.
Särestöniemi menehtyi vain 56-vuotiaana.
Hänen kotina toimivan, täydellisesti Lapin
luontoon soveltuvan ateljeen on suunnitel-
lut arkkitehtipari Reima ja Raili Pietilä.
Kiinnostavan, opastetun kierroksen jälkeen
jatkoimme yöpymispaikkaamme Leville,
Levilehto apartments. Osa tutustui ”Levin
alati kasvavaan kaupunkiin”.

Teksti: Malle ja Göran Holmström
Kuvat: Stig Lundell, Göran Holmström

Jatkuu seuraavassa lehdessä.

Hyvät Karavaaniystävät !

Syksy on ollut lämmin, aivan
kuten toivoinkin, kerrankin
onnistui. Olimme pitkällä ret-

kellä yhdistyksen kanssa, Malle oli
taas onnistunut valitsemaan meille
mielenkiintoiset kohteet. Kiitos siitä
teille, Malle ja Göran, jotka veditte
koko konkkaronkkaa.
Ehdimme tuskin kotiin ja oli jo

syystreffien aika Silversandilla. Uutta
tänä vuonna oli caramba-ajot. Yli 60
treffiläistä oli syömässä meidän teke-
määmme paellaa. Sää suosi meitä,
vasta sunnuntaina, lipunlaskussa tuli
vähän vettä.
Ja sitten oli talkoot yhdistyksen ta-

lolla, osallistujia oli tasan kuusi! He-
rää kysymys missä olivat loput 170

jäsentä. On korkea aika saada uutta
verta mukaan toimintaan.
”Vähiin käy ennen kuin ihan lop-

puu” suomalainen sananlasku.
Ei minulla muuta tällä kertaa, toi-

votan kaikille leutoa talvea, säästäkää
sähköä, kyllä kevät tulee taas.

Bästa Caravanvänner!

Hösten har varit varm, som jag
önskade. En gång lyckades
det.

Vi var på en lång resa med förenin-
gen. Malle hade ännu en gång lyckats
välja intressanta mål för oss. Tack för
det, Malle och Göran som drog hela
konkaronkan.
Vi hann bara hem så vare det dags

för vår höstträff på Silversand. Nytt
för i år var Caramba körningen. Vi var
över 60 personer, som åt vår egen till-
redda paella. Vädret gynnade oss, först
på söndagen vid flagghalningen fick vi

en skur.
Sedan var det ”talko” på föreningens

hus, deltagarna var sex till antalet!
Uppstår frågan, var var alla övriga 170
medlemmar. Det skulle vara på tiden,
att få lite nytt blod med i verksamhe-
ten. Det svenska ordspråket lyder litet
positivare: ”Slutet gott allting gott.”
Nu har jag inte så mycket mera att

säga. Jag önskar er alla en mild vinter,
spara på elen nog blir det vår igen.

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

Norra Finland och en liten del av Lappland
� Vändpunkten för vår augusti resa var
Lappland och där fjällen Levi, så vi samlades
på halva vägen måndagen, den 15 augusti,
2 ekipage och 6 husbilar i Kuopio, Rau-
halahti camping.
Tisdag förmiddag besökte vi Puijo

utsiktstorn för att beundra Kallavesi
landskap, Kuopio torg för en kopp kaffe,
hallen för inköp av ”kalakukko” och
passagerarhamnen. Vi hann också bekanta
oss med Riisa, Finlands ortodoxa
kyrkomuseets skatter, bl.a. rizan för Ikonen
av ”Ihmeitä tekevän Konevitsan Jumalanäi-
ti”, (förgyllt silver, dekorerad med pärlor
och ädelstenar, tillverkad i St. Petersburg
1893). Vi fortsatte ännu vår resa på efter-
middagen till Idensalmi, Koljonvirta cam-
ping.
Följande dag hade vi som program att

bekanta oss medOlvi ölmuseum. I Idensalmi
har man bryggt öl redan över 140 år. Redan
våra fornfinska förfäder förtärde öl och vår
national epos Kalevala beskriver rikligt
bryggandet av öl, t.o.m. mera omfattande
än t.ex. om skapelseberättelsen. Olvi har
anskaffat många bryggerier så i de Baltiska
länderna som i Vit-Ryssland och erhållit
ett otal priser för konkurrenskraft beviljade
av livsmedelsindustrin. Den år 2012
lanserade läskedrycken Angry Birds,
lanserades även i nästan 30 länder, bl.a. i
Stor-Britannien, Australien och Ryssland.
Mitt emot Olvi, på andra sidan stranden
finns restaurang Kuappi, världens minsta
restaurang, vars kundkapacitet är 2+2,
således 2 gäster för utom personalen. Ute
på terrassen ryms även 2 personer.
Lyckligtvis var Kuappi stängt, annars

skulle där ha gått hela dagen. I Kajana
besökte vi ruinerna av det historiskt
intressanta Kajana slott samt Tervakanava
(kanalen för skeppandet av tjärtunnor till

Uleåborg.) I Paltaniemi Kuvakirkko (även
kallad Gamla kyrkan) väntade på oss en
mycket kunnande guide. I den här kyrkan,
färdig år 1726, finns ännu några målningar
kvar, några har dock tagits bort, för de lär
ha upprört församlingsborna. Vi övernattade
i Hyrynsalmi, på Vonkka camping, vars
ägare introducerade oss i ställets krigstida
historia.
Torsdag var motionsdag. Vi promenerade

till Kiutaköngäs i Oulanka nationalpark
för att se på forsens svall. Kiutaköngäs gör
reklam för sig som Finlands mäktigaste
vattenfall och så är den här pärlan i ån
Oulanka också enligt vårt tycke. Vi övernattade
i Posio, Lomakeskus Himmerkki.
Resan fortsatte på fredag, först via

Pentikmäki kulturcenter till Luosto
ametist-gruvan. Pentik Kotimuseo är
familjen Anu och Topi Pentikäisens forna

hem av torrfura, som blev klar 1973.
Familjen bodde i övre våningen, i nedre
våningen fanns keramikverkstad, butik och
café. I museet finns Pentiks keramik och
läderarbeten från tidigare år. Där finns
också utställningen Muistoja Maalta
(minnen från landsbygden) samt Kaffe-
koppsmuseet. Luosto ametistgruvan är
belägen på Lampivaaras topp ca. 400 m ö.
h. Vi började med att promenera från
parkeringsplatsen 2,5 km uppförsbacke till
cafét, varifrån ännu ca. 150 trappsteg upp
och landskapet var toppen! Guiden berättade
om ametister och hur man känner igen
dem. Till själva gruvan går vi ännu 63
trappor ned och sedan kan vi börja
inspektera stenhögen. I inträdesavgiften
ingick, att av de ”ametist-stenblock” man
själv hittade, fick man ta med sig det som
rymdes i knytnäven, andra fynd måste man
lämna på gruvans bord eller köpa till
kilopris. Vi övernattade med lov på
”parkeringsplatsen”.
Lördagen var ämnad för konst. Reidar

Särestöniemi är en av Finlands mest kända
konstnärer, såsom för sin konst men även
för sin färgrika personlighet. Tidnings-

pressen karaktäriserade honom somNordens
Picasso och färgernas furste. President
Kekkonen beviljade honom professor-titeln
år 1974. Särestöniemi avled vid endast 56
års ålder. Arkitektparet Reima och Raili
Pietilä har planerat den i Lapplands landskap
fullständigt passande ateljén, som även
fungerade som hans hem. Efter den

intressanta guidade turen fortsatte vi till
vår övernattningsplats Levi, Levilehto
apartments. En del bekantade sig med
”Levis städse växande stad”.

Text: Malle och Göran Holmström
Bilder: Stig Lundell, Göran Holmström

Lauantai 21.01.2023
MATKA HELSINGIN
MESSUKESKUKSEEN
Tutustumme Matka 2023 messuihin
sekä Caravan 2023 näyttelyyn.
Lähdemme kokopäiväretkelle linja-
autolla Hangosta klo 08.00 ja olemme
takaisin Hangossa n. klo 18.00.
Perillä n 5 tuntia omaa aikaa tutustua
Messukeskuksen tarjontaan. Matkan
hinta 25 €/henkilö sisältää matkat ja
pääsylipun Messukeskukseen.
Toivomme runsasta osanottoa, jotta
matka voidaan järjestää.
Varattuna on 50 hengen linja-auto.
Sitovat ilmoittautumiset 02.01.23
mennessä 040 - 575 9503.

Muista myös kertoa missä
nouset linja-autoon:

Lähtö Hangosta
klo 8.00 Frimanin autotallilta ja linja-

auto ajaa:’ Hanko Pohjoinen
– Kappelisatamantie
– Kalastajankatu – Rivil
– Hangonkyläntie – Esplanaadi

klo 8.15 Rautatieasema – Tori
– Esplanaadi – Santalantie

klo 8.35 Lappohjan hautausmaan
pysäkki

klo 9.00 Tammisaari linja-autoasema
(tarvittaessa)

klo 9.20 Karjaa linja-autoasema
(tarvittaessa)

Linja-auton tunnistat SFC-kyltistä.

Lördagen 21.01.2023
RESA TILL HELSINGFORS
MÄSSCENTRUM
Vi bekantar oss med Resa 2023 mässan
samt med Caravan 2023 utställningen.
Vi startar på en heldagsutfärd med buss
från Hangö kl 08.00 och vi är tillbaka i
Hangö ca. Kl 18.00. Vi har ca. 5 timmar
egen tid att bekanta oss med
Mässcentrets utbud. Resans pris 25 €/
person inkluderar resorna och
inträdesbiljetten till Mässcentrum.
Vi hoppas på rikligt deltagande, så att
resan kan genomföras.
En buss för 50 personer har reserverats.
Bindande anmälningar före
02.01.2023 040-575 9503.

Glöm inte att berätta var du
stiger på bussen:

Avgång från Hangö
kl 8.00 Frimans garage och

bussens rutt är:
Hangö Norra –
Kapellhamnsvägen
– Fiskaregatan – Riviln
– Hangöbyvägen – Esplanaden

kl 8.15 Järnvägsstationen – Torget
– Esplanaden – Sandövägen

kl 8.35 Lappvik, gravgårdens
busshållplats

kl 9.00 Ekenäs busstation –(vid behov)
kl 9.20 Karis busstation (vid behov)
Bussen känner du från SFC- skylten.



1110

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

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Muistathan seurata nettisivujamme sekä somea:
Facebook ja Instagram SFC VihtiPark.

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

Tervetuloa
uudet jäsenet

Hei kaikille!

Tässä mietin mennyttä vuotta
puheenjohtajana ja perustella
muutamia muutoksia.

Vuotemme alkoi uuden hallituksen
ja toimikuntien toimesta kiireisenä
valmistuen kesään.
Kukaan ei tiennyt mitä kesä toisi

tullessaan ja se olikin kiireinen mo-
lemmilla alueilla. Alueemme olivat
täysiä heti juhannuksen ja sitä kesti-
kin sitten koulujen alkuun saakka ja
monesti jouduimme ilmoittamaan sii-
tä sosiaalisessa mediassa. Tästä opim-
me, kuinka tärkeä on meidän isäntien
voimavara ja jaksaminen. Näillä opeil-
la uskomme, että myös jatkossa mei-
dän alueet ovat suosittuja. Hallitus
perustikin työryhmän miettimään uu-
delleen isäntävuorot ja niiden määrää
eri vuoden ajankohdille.
Työryhmät ovat tehneet hyvää työtä

ja ensivuosi kokeillaan uusilla ideoilla.
Tämä on mielestäni kokeilua ja sitä
voi aina parantaa, kun siihen on tar-
vetta. Hallitus muutti alueen toimi-
kunta valintoja ja niiden toiminta-
malleja. Haimme alueille vastuuhen-
kilöitä eri tehtäviin. Määrittelimme
toimikuntaan tehtäviä ja niihin sai ha-
lukkaat ilmoittautua ja heistä valittiin
tehtäviin sopivat henkilöt. Tämä ei ole
kuitenkaan yhden henkilön tai ryh-
män yhdistys ja siksi haastankin kaik-
ki jäsenemme mukaan talkoisiin, vain
sillä voimme pitää yhdistyksen elossa
ja saada siitä vielä parempi. Myös yh-
teistyöllä saamme pidettyä alueiden
asumisen kohtuullisena hintaisena.
Hallitus on kokoontunut säännölli-

sesti ja tehnyt mielestäni hyvää työtä.
Hallituksen kokouksissa on valmiste-
lu uusia sääntöjä, tätä kirjoittaessani
en vielä tiedä menemmekö uusien
sääntöjen mukaan suurimpana muu-
toksena yhteen yleiskokoukseen, mut-
ta toivon näin. Vuoden mittaan olen
huomannut miten paljon tämä vie ai-
kaa, niin hallitukselta kuin toimikun-
nilta. Tuntuu, että tätä hoidetaan päi-
vittäin ja tunteja ei kannata laskea.
Minusta hallituksen suurimpia tehtä-
viä on talous, yhteyden pitäminen eri
yhteistyökumppaneihin, kaupunkei-
hin ja tietysti se tärkein on yhdistyk-
sen kehittäminen.
Nyt jos koskaan on taloudesta pi-

dettä erityisesti huolta. Niin kuin ko-
titaloudet myös yhdistyksemme saa
korotuskirjeitä hintojen osalta toi-
mintaamme. Tämä tuo haasteita ta-
louteemme ja turhia ylilyöntejä kulu-
jen osalta on vältettävä. Kaikki han-
kinnat pitää suunnitella ja kilpailut-
taa. Tässä hallituksella on se vastuu ja
velvollisuus jäsenille.
VihiParkissa tänä vuonna pidimme

aluetta yllä ja teimme sinne vain vält-
tämättömät korjaukset.
Alueen ostaminen on meillä ykkös-

asia Vihdissä. Siihen olemme valmis-
tautuneet ja tehneet erinlaisia tiedus-
teluja. Tämä mielestäni on mennyt
suunnitelman mukaisesti. Olemme
tiedostaneet, että se tuo yhdistykselle
tullessaan lisää vastuuta ja velvolli-
suuksia. Tämä toivottavasti saadaan
suunnitellusti maaliin kevääseen men-
nessä.
Sääksin osalta teetimme arkkitehdil-

lä suunnitelman alueen uudeksi kar-
taksi ja siihen siirrytään ensi keväänä.
Aluetta alettiin myös muuttamaan
suunnitelmien mukaisesti ja lasten
leikkipaikka siirrettiin uuteen paik-
kaan. Hyvinkään kaupunki luovutti
meille myös kiipeilytelineen, joka
asennettiin sinne.
Rakensimme sinne myös uusia paik-

koja joita tullaan ottamaan käyttöön.
Vieraspaikkoja tasasimme ja saimme-
kin hyvää palautetta niiden osalta.
Alueen uuden huoltorakennuksen
osalta meillä alkaa talven aikana lu-
pien hakeminen ja suunnittelu, josko
saisimme sen keväällä jo paikalleen.
Nyt tilanne näyttää hyvältä tältä osin.
Haluankin tässä nyt kiittää kaikkia

yhdistyksen toiminnassa olleita hen-
kilöitä ja
Toivon kaikille Hyvää ja Rauhallista

Joulua ja Uutta vuotta!
Terveisin Pertti Sarkkinen
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

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

Kotorannantie 45,
05250 Kiljava
p. 050 526 4897

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

SFC jäsenetuliike

● Matkailuvaunujen vuokraus
● Vaunujen varaosat ja

lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

-etuteltat ja –katokset
● 2, 3, 5, 6, 10 ja 11 kg:n

kaasupullot, sekä alumiini-
että komposiittipullot, jne.

● Sammuttimet ja niiden
tarkastukset

Olet sydämellisesti

tervetul
lut

Kipparim
aailmaan!

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

Hobby 420TM DeLuxe -87 2 425 €Dethleffs Camper -99 7 995 €

Solifer S4
Winter model -03 10 250 €Granduca Auto Roller -98 9 950 €

Neliökuja 5, TUUSULA
Ark. 9-17, la 10-14

www.kkkivinen.fi
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike

CARAVAN
HUOLTO

Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN
MYYNTI

Jari Hakkarainen
0407660362

CARAVAN
MYYNTI

Karo Kivinen
0400 439 579

&

KATSASTUS-
VAPAAT

RETKEILYVAUNUT
- Poksi
- Kulkuri
- Respo

TUO
VAUNUSI MEILLE

MYYNTIIN!
HELPPOA

JA HUOLETONTA
SINULLE!

KOKENUT

&
KATTAVA

TUTUSTU
2023-MALLEIHIN

KOTI-
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

LÖYDETÄÄN
SINULLE
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

2022 kesäkausi oli tohinaa täynnä, alueen uudistaminen startattiin ihan fyysisesti. Hierottiin vieraskenttää,
vedettiin lisää sähköjä ja vihdoinkin opasteet löysivät tien varrelle. Leikkikenttä saatiin loppukesästä takaisin
toimintakuntoon .Vietettiin vappua, juhannusta, Sääksin Säpinöitä, Venetsialaisia ja tehtiin talkoohommia.
Hyppybonttooni löysi paikkansa järvestä. Jokainen vierailija ilahdutti mieltä ja niitä oli paljon. Kiitos ihan kaikille
vierailijoille Vuoden 2021 yhdistys valinta tuli yllätyksenä, mutta hienona sellaisena.
Jos haluat talvikaudella tulla vierailulle, se onnistuu viikonloppuisin. Viereisen Hotel Kiljavan sauna uima-
altaineen on käytössä lauantaisin, kysy lisää isännältä.
Keväällä tohistaan taas uudistamisen suhteen ja odotetaan innolla 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
Mauri Savolainen
0400 456 693

Sihteeri, jäsenkirjuri,
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Ensiapuvastaava
Pia Heikkinen
Berith Lönnroth

Marko Ketvel

Tapahtumat 2022
Valojuhla 26.11.
Skepparsin pikkujoulut 03.12.
Itsenäisyyspäivä 06.12.
Uuden vuoden
vastaanotto 31.12.

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

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

Hinnasto

Vuorokausi
Jäsenhinta (sis. valosähkö) 20€/vrk
EI jäsenhinta (sis. valosähkö) 30€/vrk

Kesäkausipaikka 1.5.- 30.9.
– sähkö laskutetaan kuukausittain,
sähkömittarin mukaan
ei sisällä treffimaksuja 350€
(muut yhdistykset +50€)
Talvikausipaikka 1.10.- 30.4.
– 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 mukaan
ei sisällä treffimaksuja 100€
(ainoastaan SF-C IU jäsenet)
Bestcamp vrk (hinta sfc-jäsen) 23€
(sis. valosähkön)
Bestcamp vrk (hinta ei sfc-jäsen) 33€
(sis. valosähkön)

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

Sähkö
– mittari 0,30 cnt/kwh

– ilmanmittaria 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€
Kaasupullon vaihto myynti ulkopuolisille
(ei alueella majoittuvat) tahoille 25€/pullo

Yleinen saunavuoro sisältyy
kaikkiin majoitushintoihin.
Yhdistys pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin.
Vapaat kausipaikka kyselyt aluevastaava
Mauri Savolainen puh. 0400 456 693

Hinnat 1.1.2023 alkaen

Hösthälsningar till er alla

Hösten och med den de läng-
re, mörkare kvällarna har
kommit.

Vad har hänt i Skeppars sedan som-
maren.
Ungefär 20 entusiastiska skep-

parsianer besökte Caravan-mässan i
Lahtis. Det blev det en ”cool” resan,
tack våra arrangören Pete.
Det mest betydande arbetet, på

hösten, har utförts med att beskära
träd. Till slut fälldes cirka 23 träd från
området, några för säkerhets- och
några för komfortskull. Ett litet men
entusiastisk grupp av skogshuggare,
högg veden och staplade den bakom
grillen. De kommer sedan att vara
användbara i grillen efter ett år. TACK
till våra aktiva "yxmännen".

Nu när vi har gjort ordning på
området, i höstsamtal arbetet, kan vi
börja förbereda inför den kommande
vintern. Kom ihåg att det finns liv i
området också på vintertid och ni är
välkomna att besöka och uppleva det
terapeutiska mörkret och tystnaden.
Naturligtvis även för att uppleva
Skeppars bästa bastu och vak.
Styrelsen fortsätter att arbeta med

redan överenskomna projekt, för-
bättring av områdets säkerhet och
komfort, samt renovering och repa-
ration av platser.
Vi diskuterade dessa projekt till-

sammans, i november, på värd
kvällen. Vid årsskiftet ändras några
styrelsen medlemmar mandatperio-
den, genom årsmötets beslut. Vi in-

formerar er, alla, efter organisations-
mötet om styrelsens arbetsfördelning.
Ny är det också dags att sa TACK,

till dom som lämnar styrelsen nu. Det
har varit ett stort nöje att arbeta med
dig och du har haft en riktigt, viktig
roll i utvecklingen av både föreningen
och regionen.
Nu är det bra dags att göra ordning

på ditt utrustningen inför vintern, så
att det inte blir några otäcka
överraskningar i det iskalla vädret.

Vi ses och hörs!

Marko

Tervetuloa
uudet jäsenet

Välkomna våra
nya medlemmar
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

PROCARAVAN 
NYT LAHDESSA!

NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

LAHTI
Pasaasi 3

15700 Lahti

Knaus Südwind
Ainutlaatuinen 60 YEARS -juhlamalli sisältää 

upeat varusteet kampanjahintaan!
Alk. 30 010 €

Knaus Van Ti Plus VW
Nelivetoinen all-rounder nyt 

Volkswagen Crafter -alustalla!
Alk. 96 480 €

Tabbert Vivaldi Nordic Edition
Tyyliä, laatua ja uskomaton kampanjavarustus 

ennennäkemättömään hintaan!
Alk. 42 980 €

Tervetuloa 
tutustumaan uuteen 
toimipisteeseemme: 

Pasaasi 3
15700 Lahti

Juhannus kokko pääsi oikeuksiin
venetsilaisissa.

Grillille puita talveksi.

Grillin lattian uusimista Härski ja Timo. Syksyn väriloistoa.

Ruokailua possutreffeillä.

Talven polttopuiden pinoamistaYhdistyksen kunniajäsenet Raimo Katela
ja Kaj Saarinen.

Vuoden Skepparslainen Mauri Savolainen.
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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

Tykkää
meistä
Facebookis
saTervetuloa

uudet jäsenet

Eläkeläisten päivät ovat aika kii-
reisiä, on juostu maahan pudon-
neiden lehtien perässä ja raken-

nettu kotiportaat uusiksi kun entiset
lahosivat. Kuitenkin vielä yksi vaunu-
reissu on loppusyksyn suunnitelmissa.
Kuutoset+ lehden toiminta jatkuu.

Tämä lehti tehdään ja jatketaan myös
ensivuonna, näin mukana olevat yh-
distykset käsittääkseni ovat hyväksy-
neet toiminnan jatkuvuuden. Mieles-
täni lehti on tärkeä yhdysside yhdis-
tysten ja jäsenten välillä, lehti tavoit-
taa kaikki jäsenet.
Yhdistys järjesti syystreffit Vuoti-

naisten leirikeskuksessa 30.9.-2.10.
2022. Mielestäni treffit olivat tunnel-
maltaan karavaanihenkiset, ei ollut lii-
kaa ohjelmaa jäi yhteistä aikaa seurus-
telulle ja oleskeluun. Vieraat oli hyvä
yleisö ja uskon että hekin nauttivat
treffeistä ja yhdessäolostamme. Vuoti-
naisten uudistukset osaltaan vaikutti
myös yleiseen viihtyvyyteen.
Ohjelma oli perinteinen, renkaan-

pyöritystä, bingoa kahvitarjoiluineen,
luontopolku, tanssit ja karaoke. Tans-
simusiikista huolehti kolmihenkinen
Taifun orkesteri, heillä oli monipuoli-
nen musiikkitarjonta ja ohessa lupsak-
ka huumori. Karaoken vetäjänä toimi
Kultainen nuottiavain.
Suuret Kiitokset talkoolaisille, Ritva

ja Esko Sutelalle, he ottivat saunojen
lämmitykset huostaansa.
Oli erittäin mukava saada talkoolai-

sia hallituksen avuksi, työpanos keve-
ni. Kiitos kaikille hallituksen jäsenille
jotka olivat mukana ja vastasivat
treffien onnistumisesta. Kiitokset
myös keittäjä Merjalle monipuolisesta
avusta ja Aulikselle kuulutusten hoi-

dosta ja tavaroiden kuljetuksesta.
Unohtamatta Tuttavaisen Hannua,
hän järjesti ylimääräisen Mölkkykisan
yleisölle, kiitos Hannu.
Hallitus kokoontuu 25.10. seuraa-

van kerran, minä en pysty nyt kerto-
maan tulevasta oikeastaan yhtään mi-
tään vielä, hallituksen tehtävä on nyt
loppuvuodesta miettiä mitä toimintaa
ensivuosi toisi tullessaan. Miettikää
jäsenet, keväällä on taas vuosikokous
ja meillä on yksi paikka hallituksessa
vapaana, jos sinua vähääkään kiinnos-
taa tulla hallituksen toimintaan mu-
kaan, olet lämpimästi tervetullut.
Hallitustyö ei vaadi liikoja ja kaikki
toteutetaan yhdessä, porukkahenki on
hyvä.
Syksy on lopuillaan, pian puhaltele-

vat talven tuulet.

Hyvää pikkujoulun aikaa.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta

Vuotta 2023 kaikille!
Toivottaa Leo ja Aino 94210

Syksyn treffit Vuotinaisissa
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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Teemme todella paljon työtä kehittääksemme jatkuvasti matkailuvaunujamme ja 
autojamme, pysyäksemme aina kehityksen kärjessä ja jopa askeleen sen edellä. 
Haluamme tarjota sinulle kaikkein parasta KABEa – turvallisen ja huippulaadukka-
an matkailuvaunun tai auton, joka tuntuu ylelliseltä niin sisältä kuin ulkoa.  
Mallivuodelle 2023 KABE esittelee monta kiinnostavaa uutuutta, tule ja tutustu 
KABE:n uusiin matkailuvaunuihin ja autoihin. 

Tervetuloa kotiin omaan KABEen!

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

Kabe_185x130 mm 2023 Finska aug.indd   1Kabe_185x130 mm 2023 Finska aug.indd   1 2022-08-05   08:51:382022-08-05   08:51:38

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

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

Hovimäki camping

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

Koe uudistunut alueemme.
Uusi huoltorakennus ja uudet laiturit. Tervetuloa viihtymään 
meille. Kysy myös vuosi- ja kausipaikkoja!

Hovimäki
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

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

Tervehdys
Kangaslammelta

Kesä oli ja kesä meni. On aika
varautua ta lven tu loon.
Kangas-lammen kesä oli melko

t a -
vallinen. Vieraita kävi kesäkuukausina
ehkä hieman vähemmän mitä viime-
vuonna, olisikohan polttoaineen hin-
nalla jotain tekemistä ollut.
Kangaslammen kehittäminen jat-

kuu. Uusi roskakatos alkaa olla val-
mis. Sinne on hyvä toteuttaa lajittelua
varten kaikki keräyssäiliöt ja kompos-
tikin on hankittu.
21.-23.10. oli talkoot alueella, tal-

koo väkeä oli mukavasti paikalla. Yh-
teistyöllä saa paljon aikaseksi pienessä
ajassa. Talkoo soppa maistui oikein
hyvälle. Iso kiitos kaikille talkoisiin
osallistuneille

Syyskokous lähestyy. Enää vajaa
viikko aikaa tästä kun kirjoitan. Siellä
sitten valitaan yhdistykselle uudet jä-
senet hallitukseen ja onpahan tämä
puheenjohtajan pestikin katkolla.
Seuraava isompi tapahtuma Kangas-

lammella on syyskokouksen jälkeen
pikkujoulut. Pikkujouluja vietämme
tavalliseen tapaan nyyttäri hengessä.
kaikki tervetuloa mukaan.

Yt terveisin pj
Perttu Tiikkainen

SF Caravan Kerava ry järjestää

PIKKUJOULUN
lauantaina 3.12.2022 SFC Kangaslammilla.

Yhdistys tarjoaa
perinteisen kinkun
- muutoin toimitaan
nyyttikestiperiaatteella.
Tervetuloa mukaan!

Aluemaksut ei SR-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 30,00 €/vrk (sis.valosähkö 1.5. – 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk 150,00 € (sis.valosähkö 1.5. – 31.8.)
(voimassa 12 kk ostopäivästä)
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 23,00 €/vrk (sis.valosähkön 1.5. – 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk 115,00 € (sis.valosähkö 1.5. – 31.8.)
(voimassa 12 kk ostopäivästä)
Aluemaksut SF-Caravan Kerava ry:n 063 jäsenille:
Vuorokausimaksu 19,00 €/vrk (sis.valosähkön 1.5. – 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk 95,00 € (sis.valosähkön 1.5. – 31.8.)
(Voimassa 12 kk ostopäivästä
Telttapaikka Ei SF-Caravan jäsen 30,00€/vrk

SF-Caravan jäsen 23,00€/vrk
063 – jäsen 19,00€/vrk

Kausipaikkamaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Kuukausipaikka 1 kk 220,00 €/1kk
Kuukausipaikka 3 kk 360,00 €/3kk
Kuukausipaikka 6 kk 480,00 €/6kk
Vuosipaikka 12 kk 600,00 €/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 480,00/6kk.
Kausipaikkojen (1-6 kk) hintoihin ei sisälly isäntävuorovelvoitetta.
Kausipaikkojen hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh.
Ilman mittaria kesällä 8,00/vrk ja talvella 10 €/vrk.
SÄHKÖN HINTA VOIMASSA TOISTAISEKSI.
Vaunun säilytys: 25,00 €/kk tai 150,00 €/12 kk.
EI SISÄLLÄ ASUMISOIKEUTTA.
Sähkömaksut: Mittarilla 0,30 €/kWh, minimimaksu 3,00 €.
Ilman mittaria 1.5 – 31.8. 8,00 €/vrk. Ilman mittaria 1.9.-.30.4. 10 €/vrk.
SÄHKÖN HINTA VOIMASSA TOISTAISEKSI.
Muut maksut:
Nestekaasu 29,00 €/vaihto
Tilaussauna, ennen tai jälkeen yleisen vuoron 20,00 €/tunti
Kärrysauna, omatoiminen lämmittäminen 15,00 €/tunti
Kärrysauna + palju, omatoiminen lämmitys 45,00€/tunti

Pankkiyhteys: NOOA SÄÄSTÖPANKKI IBAN FI44 4405 0010 3888 69
Isäntä: 044 978 3822
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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

Juhani Hykkyrä

Tapahtumat ilmoitetaan
kotisivuilla ja lähellä ajankohtaa,

täsmennyksiä on lisäksi facebookissa.
Pentti Vanhanen

SFC 112996

Tervetuloa
uudet jäsenet

Pysähtyneet vankkurit

Yhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin 3.9. Kopparössä ja siinä
käytiin läpi yhdistysksen asiat,

kokous soljui hyvässä hengessä eväs-
tyksiä alkavaan kauteen antaen. Jäse-
nistö valitsi hallituksen sellaisenaan
jatkamaan seuraavalle kaudelle, joten
tästä on hyvä jatkaa. Jäsenmäärä
yhdistyksessä kasvaa tasaisesti ja talous
on kunnossa, kasvun vuoksi varmis-
tellaan talouden ja toimintojen va-
kautta. Yhtenä asiana siinä on toimis-
tokontin hankinta ja myös tilitoimis-
ton valitseminen toimintaamme, niitä
nyt valmistellaan.
Venetsialaisia juhlittiin pimenevässä

ilmassa elokuun viimeisellä viikonlo-
pulla, elävää musiikkia ja myöhem-
min merellinen kokko loivat tunnel-
mallisen tapahtuman.
Syksy on mitä parhainta aikaa mat-

kailun suhteen, luonto väreineen ja
meri tuulessa väreillen. Näitä saimme
nauttia Kopparön Ruskaretkellä 24.9.
luontopolun varrella. Matkan päässä
maistui avotulella kuumennettu mak-
kara ja sen kruunasi nokipannukahvi
kunnon pullan kera. Tyyni sää, aurin-
ko paistoi ja ihana puheensorina sii-
vitti matkaa. Nämä ovat niitä nautin-
toja, jota alueet parhaimmillan tarjoa-
vat, joten kannattaa hyödyntää ja olla
mukana.
Samalla viikonlopulla oli myös Lah-

den messut, jotka tarjosivat paljon uu-
tuuksia ajoneuvojen osalta ja oheistar-
jonta on myös kasvanut entisestään.
Kauppoja syntyi paljon myyntiosas-
toilla, joten usko kotimaan matkai-
luun pysyy vahvana.
Liikkuminen kalustolla myös syk-

syisin on suositeltavaa ja siis mukavaa,
ainakin nyt on ollut siihen vallan hy-
vät kelit. Toisaalta energian korkea
hinta vaikuttaa omalta osaltaan halua
lähteä liikkeelle ja se on joillakin
alueilla myös todettu. Tottakai oma
paikka vetää, kun kaikki viritykset on

saatu kunnolla paikoilleen on myös
lähtökynnys korkeampi. Nykyisin
kun on suosittua etutelttojen hyvä
hyödyntäminen kylmenevinäkin ai-
koina parantuneiden varusteiden joh-
dosta, houkuttaa se paikalla oloon ja
hyvä näin, alue on valmiina tarjoa-
maan jokaisena vuodenaikana luon-
non, siten kuin sen haluat ja me kaik-
ki huolehditaan alueesta ja toisistam-
me hyvässä hengessä.
Valitettavasti myös lehtemme kulu-

rakenne on kohonnut huolestuttavas-
ti, nousevat kustannuspaineet iskevät
joka suunnalta ja moneen asiaan.
Ravintola sulki talveksi ovensa syys-

kuun päättyessä ja on taas keväällä
vahvasti mukana, mutta ei ruokailu
tähän lopu, yhdistys tarjoaa Joulu-
puuroa 26.11.22, silloin tehdään sop-
patykillä maittavaa puuroa ja muuta-
kin tarjottavaa löytyy, nautintoa josta
ei kannata jättäytyä pois.
Uusia vuosipaikkoja saatiin nyt syk-

syllä lisättyä, joten tarjottavaa on nyt
enemmän, kysyntää alueelle on ollut
koko ajan ja se on mieluinen asia.
Mutta talvea pukkaa, joten se on

huomioitava ilmojen kuormituksen
suhteen. On monta asiaa, jotka on
kaluston osalta otettava hoidettavaksi.
Tervetuloa talvi, tervetuloa meidän

talveen, Kopparöön.

Juhani

Tulevia tapahtumia
talven aikana

Puurojuhla pidetään lauantaina 26.11
2022 klo 13.00 jolloin yhdistys tarjoaa

soppatykillä tehtyä riisipuuroa.

Pilkkikilpailu 4.3 2023 klo 10.00-14.00

Sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin
3.9.2022 Kopparön
takkatuvalla, runsas
osallistuja määrä antoi
hallitukselle vastuuvapauden
ja valitsi erovuorossa olleet
hallituksen jäsenet
yksimielisesti uudelleen
seuraavalle kaudelle.
Kokouksessa käytiin
rakentavaa keskustelua
yhdistyksen toiminnasta mm.
tilitoimiston käytöstä
yhdistyksen tilien
hoitamiseksi, tässä onkin
edetty tarjousten kyselyyn.
Lisäksi keskusteltiin ALV
velvollisuuteen siirtymiseksi
jota myöskin parhaillaan
selvitetään.

Vuosikokouksen antia

Muutoksia
saunojen
käyttöön
Kopparossa
Tammikuun 2023 alusta
alkavan vanhansaunan
remontin takia naisten
ja miesten saunat ovat
pois käytöstä noin 2-3
kuukautta, tämä koskee
myös suihkuja ja WC-
tiloja. Remontin ajaksi
uudensaunan osalta
käyttöajoista
tiedotetaan lähempänä
ajankohtaa.
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SF-CARAVAN KOPPARÖ RY
www.sfc-kopparo.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA HALLITUS 2022

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

http://www.sfckristityt.net


2928

KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net
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Uutta kautta odottamaan!

Tämän vuoden ajamiset ovat pian
paketissa, joten nyt innolla
odottamaan tulevaa. Mennyt

kausi oli harrastuksemme osalta vilkas
ja onnistunut, tästä kertoo Suomen
Leirintäalueyhdistysry:njaSF-Caravan
ry:n tuore tutkimus ”Suomen lei-
rintämatkailun tulo- ja työllisyys-
vaikutukset 2022”. Tutkimuksessa
kerrottiin sangen mielenkiintoisia lu-
kuja, kuten että vuodesta 2019
leirintäaluematkailun aikaansaama
lii-kevaihto on kasvanut 6 % ja lei-
rintämatkailun kokonaistyöllisyys-
vaikutus on kasvanut 8 %. Mukava oli
myöslukea,ettätutkimukseenvastanneista
23% ennakoi oman leirintämatkailun
lisääntyvän lähivuosina, ja vain 8 %
ennakoi matkojensa vähentyvän.
Positiivisia lukuja ja kasvua, har-

rastuksemme elää ja hengittää sangen
vahvanavarmastimyöstulevanavuonna.
Tulevavuosionkinyhdistyksellemme

erityisenmerkityksellinen, sillävuonna
2023juhlimmeSFCaravanNurmijärvi
ry:n 40-vuotista taivalta. Paljon on
kilometrejä takana – ja toivottavasti
vielä enemmän edessä!

Vanhasuomalainensananparsi sanoo:
”Yhteistyönperiaate on kautta aikojen
ollut suomalaisen kyläyhteisön
kantavimpia voimia.” Näinhän se on
niinkyläyhteisössä,kuinyhdistystoimin-
nassakin –yhteistyö on myös yhdis-
tystoiminnan kantava voima.Ilman
vapaaehtoisia ei ole toimintaa, niin
yksinkertaista se on.
Yhdistyksessämmeonedelleenjäseni-

näaivanalustaasti toimintaammeomal-
la vapaaehtoistyöllään vaikuttaneita
henkilöitä–suurikiitosheille jakaikille
muillekin, joiden ansiosta nurmijärve-
läisten ikioma yhdistys on näin mah-
tavankauan saanutolla osa suomalaista
karavaanarikulttuuria. Toivon,että jat-
kossakin löytyy sitä ”kasariaikojen yh-
teistyöhenkeä”, intohimoa mukavaan
harrastukseemme ja halua osallistua
sen kehittämiseen, jotta voimmemyös
seuraavat 40 vuotta nostaa treffeillä
oman lippumme salkoon.
Muistattehan, että yhdistyksemme

syyskokous ja pikkujoulut pidetään
ihan kohta, päivämäärä 26.11.2022 ja
paikkaSolttilanMaja (kotisivuillamme
tarkemmin).Kokouksessaonmitäpar-

hain tilaisuus kysyä lisäinfoa vapaa-
ehtoistyöstä vaikkapa hallituksen jäse-
nenä! Kokouksessa täydennämme hal-
litusta ja valitsemme yhdistykselle
uudenpuheenjohtajan,minunsiirtyessä
ainakintoistaiseksihiemansivummalle
kiireisen elämän pakottamana. Kiitän
ja kumarran näiden seitsemän-
kahdeksan vuoden edestä, kun olen
saanut olla mukana tässä mahtavassa
porukassa – ja kuka tietää, ehkäpä
kiireideni väistyessä hyppään vielä
takaisin talkoisiin, sillä on tää niin
hienoo hommaa!

Eeva Ahervuo, puheenjohtaja
SFC Nurmijärvi ry

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. 045 231 0610

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/
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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

SF-CARAVAN PORKKALA Ry
orkkala

SF-CARAVAN

HALLITUS 2022PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kirsi Varinen

Käsittämätöntä tämä ajanjuoksu.
Tätä lehteä lukiessanne on jo
marraskuun loppu ja joulu on

aivan ovella. Vuosi yhdistyksemme
uutena puheenjohtajana on lähes lop-
pusuoralla.Paljononollut liiton tarjoa-
miahyviäwebinaarikoulutuksia, joihin
ahkerasti osallistuin keväällä. Kesä- ja
syksy toi ihanat lomapäivät ja kaiken-
moiset kiireet, niin koulutuksiin osal-
listuminen jäi syksyn osalta. SF-Sauvon
Seutu ry juhli 30 vuotistoimin-
taansa lavatreffien merkeissä elokuun
alussa ja ilooliollakutsuvieraanaupeas-
sa juhlassa mukana. Kesä on siis jo
mennyttä aikaa hyvine muistoineen ja
monine reissuineen. Syyskuussa tehtiin
puolentoista viikon vaunureissu
Pohjoiseen. Nyt on vaunu siivottu

talviteloille ja seuraavat reissutvaunulla
tehdäänkinvastavuoden2023keväällä.
Muistakaahan kaikki ladata niitä omia
akkujanne ja kerätä paljon energiaa
pitkän talven varalle. Kiitos kuluneesta
vuodesta!

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Heräsimme lämpimään aamuun,
aamupalan aikana näimme alueen ohi ajavan
Hellenic Spirit laivan. Se johon me olimme
varanneet liput. Pakkasin repun laivalle ja
ajoimme pienen matkan laivaterminaaliin
josta saimme laivaan nousuliput.
Lippumme ja henkilökortit tarkastettiin

sitten jonoon odottamaan laivaan ajoa.
Kaikki tapahtui yllättävän nopeasti ja jär-
jestelmällisesti normaalin italialaisen
kaaoksen sijaan. Meille laiva oli uusi joten
piti tarkasti katsella mistä menemme takaisin
autokannelle.
Hytin saimme hyttipalvelijan avustamana

kuten on ollut aiemminkin tapana. Tavarat
hyttiin ja sitten etsimään kahvilaa. Joimme
oikein hyvät cappuccinot ja katselimme
ohikulkijoita. Kiertelimme katselemassa
ulkokannella maisemia ja odottelemassa
laivan lähtöä satamasta.
Satamasta lähtö tapahtuu tosi hitaasti

sillä väylä on aivan rannan läheisyydessä
luonnonsuojelualueen reunassa. Katselim-
me maisemia jonkin aikaan mutta sitten
lähdimme katsomaan josko saisi jotakin
syötävää. Saimme oikein hyvät fetapiirakat
ja olutta palanpainikkeeksi.
Istuimme katselemassa kanssamatkustajia

ja nautimme ouzot ennen kuin palasimme
hyttiin iltatoimille.
Seuraavana aamuna, tosin vähän huonosti

nukutun yön jälkeen, lähdimme aamiaiselle.
Saimme vatsamme täyteen tai ainakin
melkein. Teimme ”aamulenkin” kannella
kiertäen laivaa ympäri, vain vettä oli
näkyvissä.
Aika kului hitaasti ja näkymät olivat kovin

vetiset, niin palasimme hyttiin huilaamaan.
Välillä kävimme kahvilla ja lähettämässä
parit viestit kotimaahan ulkokannelta.
Sitten vihdoin tuli kuulutus saapumisesta

Igoumenitsaan, tosin autokannelle ei heti
päässyt vaan odottelimme aika monen muun
kanssa ovien avautumista. Kaikki oli autossa
kunnossa eli sähköt olivat riittäneet jääkaapin
kylmänä. Vielä reilu kolme varttia ja olimme
ulkona laivasta. Mitään muodollisuuksia
ei ollut joten ajoimme ulos satamasta
suuntana Kalambaka.
Paikka on mantereen keskiosassa ja on

erittäin kuuluisa kallioiden huipuilla olevien
luostareiden takia. Reissujemme aikana
paikka on tullut tutuksi ja joka kerta
ihastuttaa näkymillään. Reilun kahden
tunnin ajon jälkeen saavuimme Vrachos
Kastraki-campingille. Meidät toivotettiin
lämpimästi tervetulleiksi ja ajoimme lähes
samalle paikalle kuin viime syksyn matkalla
olimme olleet. Pian olimme syömässä
grillissä paistettua kanaa ja palanpainikkeena
olutta. Kiitimme ja toivotimme hyvät yöt
ja palasimme autolle. Pian tasainen tuhina
kertoi nukkumatin löytäneet meidät.
Aurinkoinen aamu ja mukavan lämmin

ilma, tuntui ihan lomailmalta. Aamu-
toimien jälkeen kävin maksamassa yö-
pymisemme (25 €). Tällä välin Pentti on
laittanut navigaattoriin osoitteeksi Volos.
Tämä ei kuitenkaan ole meidän varsinainen
määränpäämme, se on kaupunki Pilion
niemellä Egeianmeren puolella Kreikan
mannerta. Aurinko paistoi pilvettömältä
taivaalta ja auton lämpömittari näytti
ainakin 25 astetta. Tiet ovat aika hyviä ja
leveitä, liikennettä tosi vähän. Tiemaksua
mak-soimme noin 5€.
Määränpäämme on pieni kylä noin 50

km Voloksesta etelään. Kahvitauko ja
kaupassa käynti ennen kuin olimme perillä.
Ennen Venetsiasta lähtöä olin soittanut
Olizon-campingille ja kertonut olevamme
maa-nantai-iltapäivällä tulossa. Ajettuamme

aluelle tuntui kuin olisimme tulleet kotiin,
niin lämpimästi meidän otettiin vastaan.
Saimme paikan sitruuna- ja oliivipuiden

alle, esteetön näkymä merelle. Tuolit ja
pöytä paikoilleen puiden alle ja sitten
nauttimaan isännän tarjoamia oluita.
Kerroimme sa-malla kuulumisia ja kyselimme
kuinka talvi oli mennyt. Alueen ravintola
ei ollut vielä avoinna joten lähdimme kylälle.
Saimme lihapullat kreikkalaisen salaatin

kera ja palanpainikkeeksi oluet, vatsat täysinä
kiiruhdimme takaisin autolle sillä ukkonen
jyrähteli ja tuuli yltyi. Ehdimme juuri
sopivasti takaisin keräämään tuolien
pehmusteet autoon kun sade alkoi. Se ei
onneksi kestänyt kuin hetken, mutta juuri
sen verran että tuulilasissa olleet ötököiden
jäänteet pehmenivät ja lähtivät helposti
pois.
Vielä hetken nautimme meren kohinasta

ja siitä että olimme päässeet perille.
Vetäydyimme autoon ja pian tasainen tuhina
kertoi unien tulleen.
Seuraavana aamuna aamutoimien jälkeen

lähdimme katselemaan ympäristöä ja
tekemään aamulenkin. Vielä oli aika
hiljaista turistien suhteen ja pari hotellia
oli suljettu kokonaan. Lenkkimme kiersi
oliivipuulehdon kautta takaisin alueelle.
Puut kukkivat todella runsaasti, maa oli
täynnä kukkia kun tuuli niitä irroitti puista.
Ilma oli mukavan lämmin ja aurinko

paistoi pilvettömältä taivaalta, istuimme ja
vain olimme. Meri oli kutsuvan oloinen
joten menimme uimaan, mutta vesi oli
ainakin minulle vähän vilpoista.
Alueen ravintolassa tarjottiin varraslihaa,

otimme kutsun vastaan ja söimme myös
salaatin viinin ja veden kera. Emme onneksi
olleet ainoat ruokailijat kuten aluksi näytti
siltä, emme vain muistaneet että ihmiset
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tulevat paljon myöhemmin syö-
mään kuin me. Muutamat tutut
tulivat tervehtimään ja kyselemään
kuulumisia kun odottelivat
aterioidensa saapumista. Ilta kului
nopeasti ehkä siinä auttoi ouzot
joita isäntä meille tarjosi.
Päivät kuluivat todella nopeasti

vaikka vain olimme. Teimme
autolla pienen ajelun, kävimme
Pilion niemen toisella laidalla
muistelemassa aikaisempia reissuja.
Paljon oli muuttunut eikä kaikki
hyvään suuntaan, suljettuja
kauppoja, hotelleja ja taloja.
Vietimme 17 päivää tuossa

paikassa, nautimme joka hetkestä;
kaskaiden äänistä ja meren
kohinasta ja parista melkein päähän
pudonneesta sitruunasta. Lähtö-
hetkellä saimme kuulla että alueen
isäntä on jäämässä eläkkeelle ja
uudesta isännästä ei vielä tuolloin
ollut tietoa. Toivottavasti on
avoinna myös ensi vuonna, jos
matkustaminen on mahdollista.
Aamulla kun lähdimme isäntäväki

oli vielä toivottamassa hyvää ja
turvallista matkaa kassin kera jossa
oli sitruunoita.
Matkamme jatkui osin samaa

tietä jota olimme Milinaan men-
nessä ajaneet. Matkalla täytimme
ruoka- ja juomavarastoja ennen
kuin poikkesimme vähän pienem-
mälle tiellematkalla Stylida-nimiseen
kylään. Edellisvuotiselta matkalta
tiesimme siellä olevan camping-
alueen, siellä oli aika hiljaista. Se
sopi meille oikein hyvin, sillä
emme pidä suurista joukoista.
Alueella ei ollut ravintolaa joten

Eijan ravintola avasi perinteisen
hernekeittopurkin joka nautittiin
näkkileivän ja juuston kera. Taisi
olla aika hyvää kun Pentti melkein
pyöritti lautasta ahkerasti jotta
kaikki tuli syötyä.
Koko päivän oli ollut tosi

lämmintä, auton mittari näytti
+30 vielä alkuillasta. Yhtäkkiä koko
alueella kuului voimakas känny-
köiden piippaus. Katsoimme mikä
se viesti oli, englannin kielinen
viesti ilmoitti että aluetta kohti oli
tulossa erittäin voimakas ukkossa-
de rintama ja kehoitti pysymään
paikoillaan. Kyllä ukkonen jyrisi
ja vettäkin satoi muttei kovin
rankasti jatkuen pitkälle iltayöhön
asti. No meitä sade ei haitannut
vaan tuuditti mukavaan uneen.
Seuraavana aamuna kävimme

”pelastamassa” koiran pennun joka
oli tarttunut jalkapallomaa-
lin verkkoon. Oli kuulemma
vikissyt koko yön, eikä kukaan

muu ollut tehnyt mitään asialle,
vaikka liikkeellä oli muitakin kuin
me. Kulkukoiria on aika paljon,
mutta vaikutti että emosta on
huolehdittu. Kävin maksamassa
yöpymisemme (27€) ja jatkoim-
me matkaa kohti Lefkaksen saarta.
Suunnitelman mukaan tie vei

vuoristoon pois meren tun-tumas-
ta. Tuo puhelimiimme tul-lut
viesti oli ollut aiheellinen sillä
ajamallamme tiellä oli paljon roskia
ja hiekkaa, myös sadekuurot
tulivat tuulen kera meitä vastaan.
Pidemmälle tuota tietä ajaessamme
tiellä oli kiviä ja vesi vielä virtasi
tietä myöten. Nous-tessamme
ylöspäin pilvet tulivat vastaan ja
tuuli pyöritti vettä tuulilasiin
runsaasti. Lämpötilakin laski
huomattavasti, mittarissa oli vain
11 astetta. Kiviä alkoi olla aika
paljon tiellä ja ne oli kierrettävä
varoen. Onneksi liikennettä ei ollut
kuin nimeksi. Tuo ilmoitus oli
todella aiheellinen, eli ne on
otettava todesta. Suurin kivi joka
oli tiellä vastaantulevien kaistalla,
oli kuution kokoinen. Myös eräästä
sillasta oli puolet kadonnut veden
vietyä sen.
Kun olimme päässeet mäen

toiselle puolelle aurinko paistoi
pilvettömältä taivaalta ja oli jälleen
lomailma. Totesimme että näitä
pikkuteitä ei varmaankaan ajella
enää, sillä näimme tietöitä jotka
levensivät ajorataa. Vahinko vain
sillä näillä pikkuteillä oli ja on aika
paljon katseltavaa, vanhoja taloja,
pieniä puutarhoja ja vanhoja
oliivipuristamoja.
Päivän päätteeksi ajoimme

Kariotes Beach-campingille, tuttu
edellisvuoden matkalta ja vuosien
takaa. Saimme paikan oliivi-pui-
den alta josta näkymä uima-altaalle.
Meri oli valitettavasti useamman
sadan merin päässä, mutta ei se
meitä ole haitannut. Alue ei ole
kovin iso ja on perheen pitämä jo
toisessa polvessa. Kävimme alueen
ravintolassa syömässä souvlakia
joka oli tehty kanasta, paikallista
salaattia ja perheen omaa viiniä.
Pieni sadekuuro virkisti ilmaa kun
odottelimme ruokaamme. Vatsat
täysinä palasimme autolle kun
olimme ensin jutelleet vanhalle
isännälle ja muistelleet vanhoja
aikoja. Ilta pimeni nopeasti ja
nukkumatti kutsui…

Jatkuu seuraavassa numerossa
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Tervetuloa tutustumaan harrastuksen moniin mahdollisuuksiin!

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

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 
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Toivotamme asiakkaillemme 
rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta!


