SFC KUUTOSET

+

12 Caravan yhdistyksen jäsenlehti

Elämän
pituinen
kumppanuus

No 4/2021

Best-Caravanin
kanta-asiakkaana
elämä tien päällä
ei voisi olla
helpompaa!

Best Caravanin kanta-asiakkaana et ole tien päällä yksin,
vaikka omia polkujasi kuljetkin. Nauti huolettomasta
matkailusta ja Bestis-yhteisön tuesta.
Bonusta ostoksistasi
Kanta-asiakkaanamme saat bonusta
ajoneuvo- ja tarvikeostoksistasi sekä
huoltopalveluista. Ansaitsemasi bonukset
voit käyttää toimipisteissämme huolto-,
ajoneuvo- ja tarvikeostoksiin.

Showroom ja
CaravanMarket 24/7
Voit asioida Seinäjoen CaravanMarketissa
ja Hyvinkään viihtyisässä Showroomissa
oman aikataulusi mukaan.

Pesukadut ja matkaparkit

Best Caravan Tiepalvelu

Kanta-asiakkaana peset ajoneuvosi
ilmaiseksi lämmitetyillä pesukaduillamme
ympäri Suomen. Pysähtyessäsi matkaparkkeihimme Hyvinkäällä, Turussa ja
Oulussa pääset kanta-asiakaskortillasi
saunomaan ja suihkuun kellon ympäri.

Tarjoamme ajoneuvon ostaneille
seikkailijoille vuodeksi maksutta Best
Caravan Tiepalvelun*. Tiepalvelu auttaa
24/7, tuli autoosi sitten tekninen vika tai
rengasrikko. Matkusta siis huoletta!
*max. 3500 kg painavat ajoneuvot, vain yksityshenkilöille.

Tutustu kaikkiin etuihin osoitteessa: bestcaravan.fi
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KOKO KANSAN

CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.
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• SF-Caravan Forssan seutu ry
• SF-Caravan Hankoniemi ry
Hangöudd rf
• SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
• SF-Caravan Itä-Uusimaa ry
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• SF-Caravan Kerava ry
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VÄST NYLAND:
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Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com
Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän vuorokauden
kuluessa laskun saapumisesta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai julkaisemisessa
sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 2021: Etusivu 640,00, takasivu 460,00, 1/1 sivu 375,00, 1/2 sivua 260,00,
1/4 sivua 200,00, 1/8 sivua 150,00, 1/16 sivua 90,00. Vuosisopimusalennus-20 %.
Mediakortti: www.sfchyvinkaa.net/162
Jäsenten ilmoitukset: Huomionosoitukset yms. sekä teksti-ilmoitukset
mielipidepalstalle veloituksetta.
Muut ilmoitukset 5,00/rivi, max 5 riviä/ilm.
Ilmestymisaikataulu 2021: 25.2., 22.4. 9.9. 25.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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EDUSTAMAMME MERKIT

“Hopean väri on tuonut minulle
aina menestystä ja hyvää mieltä.”
- Marcus Grönholm, maailmanmestari

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

RAUMA
Nortamonkatu 17
26100
2 Rauma
020 777 2752

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

TURKU
Piiskakuja 10
20380 Turku
020 777 2402

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

PORI
Hyväntuulentie 2
28100 Pori
020 777 2307

Perustelut Adrian valitsemiseen eivät ole koskaan olleet näin vakuuttavia. Innostava suunnittelu, elegantti tyyli ja loistava laatu
kasvattavat Adrian omistajien joukkoa. Kaikki matkailuautomme on suunniteltu asumiseen, missä yksityiskohdat ovat tärkeitä
ja jokainen senttimetri lasketaan. Suunnittelu- ja rakennustaito, jossa kaikki on oikeassa paikassa, perustuu vuosikymmenien
kokemukseen, ja se näkyy Adrian jokaisessa pohjaratkaisussa. Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

ADRIA.FI

  

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FI
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU Ry
www.sfcforssa.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
Juha Lemberg
0400 800 632
juli@live.fi
Varapuheenjohtaja
Seppo Olkkonen
Sihteeri
Jäsenkirjuri
Jani Tamminen
jani.tamminen@autokeidas.fi
Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen
ismo.airaksinen@surffi.net
Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen	

68097

28636

144961

37867

39719-1

Jäsen
Arja Salminen

43465

Jäsen
Ossi Räisänen

62787

Tervehdys Majamäestä

Y

hdistyksen vuosikokous saatiin vihdoinkin pidettyä 4.9.2021 Majamäessä, Kokouksessa oli paikalla 22
jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi SFCaravan ry:n hallituksesta Hanna Jokinen.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olleet:
Ismo Airaksinen, Ossi Räisänen ja Janne Tamminen valittiin jatkamaan hallituksessa. Vanhoina jatkaa: Arja Salminen,
Jani Tamminen, Seppo Olkkonen ja Juha
Lemberg.
Tätä kirjoittaessa talvi tekee tuloaan, viimeisetkin lehdet putoilevat puista, nyt viimeistään pitää huolehtia kalusto talvikuntoon.
Toivotaan, että saataisiin kunnon talvi,
niin kuin viime talvi oli.
Majamäessä lisättiin sähköjä uusiin kiin-

Juha Lemberg
teisiin paikkoihin sekä lisättiin valaistusta
alueelle. Kiitokset talkoissa mukana olleille.
Kiinteitä kausipaikkoja on vielä muutama vapaana. Mikäli olette kiinnostuneita
kausipaikasta Majamäessä ottakaa yhteyttä
ja tulkaa tutustumaan alueeseen.
Terveisin JUSSI 68097

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen

Tervetuloa
uudet jäsenet
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MAJAMÄKI HINNASTO 2021 (sis.alv:n)
ALUEMAKSU SF-C JÄSEN
Ajalla 1.4. – 31.5. ja
2.9. – 31.10 sis. Saunan
12 €/ vrk
EI jäsen 18 € / vrk
Ajalla 1.6. - 1.9.
sis. Saunan ja valosähkön
15 €/ vrk
Ei jäsen 22.50 € /vrk
Alue on Tammi – Helmi – Maalis Marras - Joulukuun omatoimialue ( ei isäntää )
SAUNAMAKSUT
Aikuinen (auto / vaunukunnan vieras)
Lapsi alle 12v (auto / vaunukunnan vieras)
Perhesauna 50 min. 1 – 2 aikuista ja lapset
SÄHKÖMAKSUT
Mittarilla
Pienin maksu
SÄHKÖMAKSU ilman mittaria
Valosähkö
Lämmityssähkö
Auton lämmitys
Ilmastoinnin käyttö ilman kWh mittaria
KAASU
Teräspullon vaihto pullo
Pullo + täyttö
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3€
0€
15 €
0.25 € / kwh
2€
6 € / vrk
12 € / vrk
6 € / kerta
6 € /vrk
25 € / pullo
100 €

PESUKONE / koneellinen
Kuivausrumpu / koneellinen
SÄHKÖUUNIN KÄYTTÖ / alkava tunti
VARASTOINTIMAKSU
Ajalla 1.1. – 31.5. ja 1.9 – 31.12.
Ajalla 1.6. – 31-8.
Seisontamaksu (ei asuttu vrk)
KAUSIPAIKAT
Paketin aloituspäivänä sovitaan isännyyden ajankohta
Paketti 1: (SFC Forssan seudun jäsenille)
12 kk isännyys 6vrk
Paketti 2: 6 kk isännyys 6vrk
Paketti 3: 3 kk voimassa 1.6. – 31.8
Paketti 4: 1 kk voimassa ja myynnissä 1.6. – 31.8.
Talvipaketti 6kk voimassa lokakuu-maaliskuu
PITÄMÄTÖN ISÄNNYYS
Paketti 1 - 3 velvoittaa vaunun siirron
kesä-heinä-elokuussa 1 kk välein

2€
2€
3€
24 € / kk
30 € / kk
5 € / vrk

250 €
210€
240 €
150 €
250 €
150 € /vrk

KIINTEÄ VUOSIPAIKKA (SFC Forssan seudun jäsenille)
Tontit 1 – 16 isännyys 6vrk
300 €
VUOSIPAIKKA ilman isännyyttä
500 €
Oikeudet muutoksiin pidetään.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
HALLITUS 2021 /
STYRELSE 2021
Puheenjohtaja, ordförande
Christina Lindholm	
064311-1
Hanko
ebba.lindholm@gmail.com
Varapuheenjohtaja,
viceordförande
Alf Boström	
040 520 6948
Hanko
alf.bostrom@gmail.com

127349-0

Sihteeri/rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/
tarvikemyynti / materialförsäljning
sekreterare/kassör/medlemsskrivare
Marlene Holmström 
004576-1
044 342 3105
Hanko
malle.holmstrom@gmail.com
Stig Svennblad
Hanko
stig.svennblad@gmail.com

064311-0

Varajäsenet, suppleanter
Anja Boström
127349-1
Hanko
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

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  ORDFÖRANDESPALT

Heippa kaikille!

N

o niin syksy on täällä ja on aika hoitaa
ajopelit talvikuntoon, että pärjäämme
talven yli. Moni laittaa ajokkinsa seisomaan, toiset ajavat läpi vuoden.
Yhdistyksen länsirannikon matka oli taas
täysosuma, kaksitoista autokuntaa ajoi Pohjanmaan rannikkoa pitkin Pietarsaareen, missä
Nanoq arktinen museo sijaitsee.
Moni meistä päätti palata tähän todella mielenkiintoiseen paikkaan, koska aikataulu oli
tiukka.
Hailuotokin oli tosi hieno elämys.
Kierikkikeskukseen Yli-Iissä Iijoen varrelle,
on konstruoitu kivikyläasutusta taloineen ja
pyydyksineen. Perusnäyttely talon sisällä esittelee Suomen esihistoriaa sekä kivikautisten ihmisten elinympäristöä. Hyvin mielenkiintoista.
Kaatosade yritti parhaansa pilatakseen päivämme, mutta oikea pukeutuminen esti sen.
Kiitos Göran ja Malle, jotka toimitte matkan vetäjinä. Näin jälkeenpäin katsottuna olisi ehkä hyvä olla kaksi yötä samassa paikassa,
tämä on vain yksi ajatus.
Pidimme vihdoin vuosikokouksemme
22.9.2021. Osanotto olisi voinut olla runsaam-

S
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Tutustumme Matka 2022 messuihin sekä Caravan 2022 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
04.01.22 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.

TALVIJUHLA

Perjantaina 04.02.2022 klo 19.00
Tapaamme keittolautasen ääressä.
Haluamme saada sitovat ilmoittautumiset 31.01.2022 mennessä ettei
keitto lopu kesken,
puh 040–575 9503 Malle Holmström.
Illalliskortti 10,00 €, Lapset 5,00 €.

VINTERFEST
Tack Göran och Malle, som drog hela resan.
Med facit på hand, kunde det eventuellt vara
bra att en gång i resans mitt hålla två övernattningar på samma ställe, detta är bara en tanke.
Vi höll äntligen vårt årsmöte 22.9.2021.
Deltagandet kunde ha varit livligare, om man
får klaga. Styrelsen ser ut som tidigare.
Fiskträffen på Silversand var lyckad, vädret
relativt bra, maten smakade tydligen också.
Hoppas Hangö Camping Silversand fick lite
positiv reklam och nya kunder.
Ett stort tack till Kai Nygård, som varit
mycket tillmötesgående.
Våra träffar på klubbhuset fortsätter, i januari
åker vi eventuellt med buss till rese-mässan i
Helsingfors och i februari firar vi vinterfest på
klubbhuset, alla är hjärtligt välkomna.

Fredagen 04.02.2022 kl 19.00
Vi träffas vid soppstallriken.
Vi vill få de bindande anmälningarna före 31.01.2021, så att soppan
inte tar slut i mitten, tel. 040-575
9503 Malle Holmström.
Supekort 10,00 €, Barn 5,00 €.

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar

Christina (Stina) Lindholm

KEVÄTKAUDEN OHJELMA KERHOTALOLLA:
TIISTAITAPAAMISET ovat
HUOM! Helmikuun tiistai-tapaaminen on perjantaina 04.02.2022 klo 19:00
ohjelmana Talvijuhla ja soppatarjoilu.

VÅRENS PROGRAM PÅ KLUBBHUSET:
TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är
OBS! Tisdagsträffen i februari är på fredagen
04.02.2022 kl 19:00,
som program Vinterfesten och soppservering.

01.03.2022 klo 19:00
Keskustelemme yhdistyksen mahdollisesta kevät/
kesämatkasta.

01.03.2022 kl 19:00
Vi diskuterar föreningens möjliga vår/sommarresa.

05.04.2022 klo 17:30
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kouluttaja:
alkusammutuksen turvallisuuskoulutus

MATKA HELSINGIN MESSUKESKUKSEEN

Christina Lindholm
pi, jos saan valittaa.
Kalatreffit Silversandilla onnistuivat hyvin,
ilma oli suhteellisen hyvä ja ruokakin nähtävästi maistui. Toivottavasti Hanko Camping
Silversand sai myönteistä mainosta ja uusia asiakkaita. Suuri kiitos hyvin myötämieliselle Kai
Nygårdille.
Treffimme klubitalolla jatkuvat, tammikuussa teemme mahdollisesti linja-automatkan
matkamessuille Helsinkiin ja helmikuussa vietämme talvijuhlaa kerhotalolla, kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita.

Hej på er alla!
å är då hösten här och vi måste se om våra
fordon, så att vi klarar vintern.
Många ställer sina ekipage att stå, andra
använder dem året om.
Föreningens resa i västerled var igen en fullträff, tolv ekipage åkte upp längs den österbottniska kusten. I Jakobstad ”Baket Bennäs” finns
Nanoq Arctic Museum.
De flesta beslöt att återkomma hit, det var
verkligen intressant och tiden var knapp.
Karlö var också en fin upplevelse.
Kierikkikeskus iYli-Ii ligger vid Ijo älv. På
området finns konstruerat en sten- ålders bosättning med tillhörande hus och fångstredskap.
Inne i huset finns en grundutställning, som
visar Finlands förhistoria och stenålders mänskans levnadsmiljö. Mycket intressant. Tyvärr
ösregnade det, men är man rätt klädd gör det
inget.

Lauantai 22.01.2022

05.04.2022 kl 17:30
Västra Nylands räddningsverkets utbildare: säkerhetsskolning i primärsläckning

Sammallahdenmäki, osa röykkiöhaudoista, Sammallahdenmäki,
en del av gravhögarna.

Lördagen 22.01.2022

RESA TILL HELSINGFORS MÄSSCENTRUM

Vi bekantar oss med Resa 2022 mässan samt med Caravan
2022 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 04.01.2022 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.

Länsirannikon matka

Q Tänä vuonna matkamme suuntautui
pohjoiseen Oulun korkeudelle länsirannikkoa pitkin ja Oulunjärveltä suoraan takaisin etelään.
Kokoonnuimme lauantaina 14.8., 4 vaunukuntaa ja 6 matkailuautoa, Design Hill´in
parkkipaikalla Halikossa. Matkan varrelta,
Porista ja Vaasasta saimme vielä yhdet matkailuautot mukaan, joten meitä oli sopivasti 12 yksikkö tien päällä.
Ensimmäinen pysähdyksemme oli Sammallahdenmäen pronssikautiset röykkiöhautojen muinaisjäännösalue Rauman lähellä,
entisen Lapin kunnan Kivikylässä. Tämä
alue on hyväksytty Unescon Maailmanperintöluetteloon Suomen 1. arkeologisena kohteena 1999. Tämä pidetään Pohjoismaiden
edustavimpana pronssikautisena kohteena.
Aivan alueen lähellä, n 300 m kävelymatkan päässä on Kivikylän Kotipalvaamo Oy,
jonka parkkipaikalle pysäköimme. Nautittuamme maittavan lounaan kotipalvaamon
ravintolassa, jatkoimme matkaa Pietari Brahen vuonna 1649 perustamaan Kristiinankaupunkiin. Matkalla Hessu liittyi meidän
letkamme vakioperänpitäjäksi. Pukinsaaren
leirintäalueelle tultuamme, jotkut vielä tutustuivat Cittaslow kaupungin nähtävyyksiin, sen kuuluisiin juorupeileihin, nojaavaan kirkontorniin sekä Kissanpiiskaajankujaan, joka on noin kolmen metrin levyisenä Suomen kapein kaksisuuntainen
katu. Tuli testattua, onneksi ei vastaantulijoita. Illalla tulevan matkan perinteinen
info kuohuineen.
Sunnuntaina oli aikataulullisesti rankka
päivä. Tutustuimme ensin Mustasaaressa
oppaan johdolla Stundarsin ulkoilmamuseoon. Museo käsittää nykyään 61 siirrettyä rakennusta, jotka antavat hyvän kuvan
pohjalaisen maaseudun elämästä 100 vuotta sitten. Täällä vaalitaan käsityöperinnettä järjestämällä vuosittaiset käsityöpäivät.
Luottovalokuvaajamme liittyi letkaamme.
Seuraava kohde oli Vänrikki Stoolin keskus Oravaisten taistelun historiallisella alu-

eella. Opas ei tullut paikalle, mutta voimme tutustua muistomerkkeihin ja katsella
”taistelutannerta”. Runebergin kirjoittama
teoshan on meille kaikille tuttu. Eräs mielenkiintoisemmista kohteista oli Arktinen
museo Nanoq (=jääkarhu), jossa aikataulumme oli liian tiukka, mutta opas erittäin pätevä. Tämän, Pietarsaaressa olevan
museon on perustanut vuonna 1991 Pentti
Kronqvist, eläkkeellä oleva palomestari, naparetkeilijä ja nykyään museonjohtaja. Hänen ensimmäinen arktinen matkansa suuntautui Grönlantiin vuonna 1971. Tästä alkoi hänen uransa naparetkeilijänä ja monien
matkojensa aikana hän tutustui inuiitteihin,
alkuperäisasukkaisiin, jotka tekivät häneen

Kristiinankaupunki,
Kissanpiiskaajankuja,
Kristinestad, Kattpiskargränd.

Stundars.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf www.sfchankohangoudd.net
suuren vaikutuksen ja sen kyllä aistii Nanoq
museossa. Pietarsaaresta löytyy toinenkin
meitä kiinnostava kohde, kuunari Vega ja
kaljaasi Jakobstads Wapen. Meillä oli onni
saada oppaaksi Vega-säätiön puheenjohtaja, joten laivat tulivat meille tutuiksi. Vega
on osa 1952 määrätyistä, yli 500 Suomen
Neuvostoliitolle rakennetuista sotakorvausaluksista. Se poistettiin käytöstä 1979, nostettiin telakalle 1986. Eesti Meremuseumin
oli tarkoitus kunnostaa se; lopuksi se päätyi
säätiölle Pietarsaareen, jonka toimesta restaurointi on aloitettu. Sen sisaralus Meridian on Klaipedassa, nykyään ravintolana.
Halu säilyttää Pietarsaaren laivanrakennusperinteet johti Jakobstads Wapenin rakentamiseen talkoovoimin, alkuperäinen kaljaasi oli laskettu vesille Pietarsaaressa 1767.
Nyt tämä replika odottaa pressun alla talkoolaisia ja rahaa kunnostamiseen. Leiriydyimme Sautinkarin leirintäalueella, jossa
meille oli varattu oma alue.
Maanantaina matka jatkui Kalajoelle Keramiikkapaja Iso-Pahkalan kautta Liminkaan, Kukka- ja eläinspuisto Escurial´iin,
jossa asustelee yli 50 eläinlajia. Sateinen sää
verotti hieman kukkaistutuksien loistoa ja
kävelyintoa puistossa. Hailuodon lauttaranta seuraava. Mietimme kyllä, että mahdummeko lautalle kaikki samalla kertaa,
ja ylitys tapahtui menomatkalla 2 osassa
ja paluumatkalla 3 osassa. Lauttahenkilökunnan mukaan he eivät enää uskalla lastata kaikille kaistoille, sillä peilejä on rikkoontunut tänä kesänä tavallista enemmän.
Osa tutustui saarella betoniseen tilataideteokseen, Organum. Tämä koostuu kolmesta erisuuruisesta kupolista, joissa mahtuu
seisomaan ja joilla kullakin on oma resonanssinsa. Tietenkin kokeilimme eri äänillä
akustiikkaa. Hailuodossa on myös Suomen
ensimmäinen luomupanimo. Panimo käyttää saaren puhdasta pohjavettä, raaka-aineet
kaikki luomua ja tila lämmitetään prosessin tuottamalla lämmöllä. Yövyimme Marjaniemen tosi myrskyisessä Majakkapihassa.
Pilkkihaalari olisi ollut oiva vaate.
Tiistaina vuorossa koko päivä Oulussa ja
yöpyminen Nallikarilla. Käytimme 8-h takseja matkoihin, paikallisliikennettä edullisempi vaihtoehto. Teimme kaupungilla n
2 km kiertokävelyn tutustuen mm. seinäl-

Tilataideteos Organum.
Konstverket Organum.
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Hailuoto, aamu valkenee. Karlö, morgonen gryr.

Nanoq, arktista asutusta, Nanoq, arktisk bosättning.

Paljon on vielä töitä kuunari Vegassa. Mycket jobb ännu på skonaren Vega.

lä olevaan grafiittiin Paska Kaupunni, joka
piilon peitetyn maalauksen jälkeen ilmestyy jo seuraavan yönä takaisin, kenen toimesta? Kaupungintalon luona Maria Silfvanin puistossa on Ajan kulku-veistos, jossa
graniittijalustan päällä olevat 32 pronssista
pienoisveistosta kuvaavat kaupungin elinkeinoelämän historiaa. Tietenkin Rotuaari
ja sen pallo oli nähtävä sekä myös 220 cm
korkea Toripoliisi, vuonna 1901 valmistunut Oulun halli ja kauppatorin aitat. Pannukakkutalon aitassa nautimme lounaan ja

Linnansaaren Tähtitornin kahvilassa jälkiruoan tutustuttuamme ensin vuonna 1793
tapahtuneeseen Oulun pamaukseen linnan
kellarissa. Illalla Bo tarjosi juhlansa kunniaksi kuohuvat ja aurinkoinen päivä päättyi sateeseen.

Q I år riktades vår resa till norr i höjd av
Uleåborg längs västkusten och från Uleträsk
rakt tillbaka till södern.
Vi samlades lördagen 14.8., 4 ekipage och
6 husbilar, på Design Hills parkeringsplats
i Halikko. Under resan i Björneborg och
Vasa fick vi ännu 2 husbilar med, så vi var
passligt 12 ekipage på vägen.
Vårt första uppehåll var vid Sammallahtimäkis fornlämningsområdet med 36 gravhögar från bronsåldern, belägen nära Raumo, före detta Lappi kommuns Kivikylä.
Detta område skrevs in på Unescos Världsarvslista 1999 som den första arkeologiska

platsen i Finland och anses vara den mest
exceptionella inom hela den skandinaviska
bronsålderskulturens område. Alldeles nära
området, på ca. 300 m gångavstånd finns
Kivikylän Kotipalvaamo Oy, där vi ställde
oss på parkeringen. Efter att vi hade avnjutit en smaklig lunch på Kotipalvaamos restaurang, fortsatte vi vår resa till Kristinestad, som grundades av Per Brahe år 1649.
Hessu anslöt sig som vår ”standardjumbo”
i vår rad av ekipage. Då vi anlänt till Bockholmens camping ville ännu några bekanta sig med Cittaslow stadens sevärdheter,
de berömda skvallerspeglarna, det lutande

Teksti: Malle ja Göran Holmström
Kuvat: Stig Lundell,
Göran Holmström
Jatkuu seuraavassa numerossa

Resa längs Västkusten

kyrktornet samt Kattpiskargränden, som är,
med sin 3 meters bredd Finlands smalaste
dubbelriktade gata. Blev testad, lyckligtvis
inga mötande. På kvällen den traditionella infon med skumpa.
Söndagen var till tidtabellen ganska tuff
dag. Först bekantade vi oss med Stundars
friluftsmuseum i Korsholm med en guide.
Museet består idag av 61 flyttade byggnader, som ger en god inblick i livet på den
österbottniska landsbygden för 100 år sedan. Här bevaras det hantverksskicklighet
genom att årligen arrangera hantverkardagar. Vår förtroendefotograf anslöt sig i vår
rad av ekipage. Följande mål var Fänrik Ståls
center på den historiska platsen för slaget i
Oravais. Vår guide uppenbar sig inte, men
vi kunde bekanta oss med minnesmärken
och blicka ut på ”slagfältet”. Boken, skriven av Runeberg, känner vi ju alla. En av de
mest intressanta mål var det Arktiska museet Nanoq (= isbjörn), där vår tidtabell var
alldeles för stram, men guiden var mycket kompetent. Detta museum i Jakobstads
har grundats år 1991 av Pentti Kronqvist,
en pensionerad brandchef, arktisk polarfarare och museichef. Hans första arktiska resa gick till Grönland år 1971. Detta
blev början av hans karriär som polarfarare och under sina många resor blev han bekant med thule-inuiter, ett ursprungsfolk,
som han blev väldigt fascinerad av och det
kan man nog känna i Nanoq museet. I Jakobstad finns det även ett annat intressant
mål, skonaren Vega och galeasen Jakobstads Wapen. Vi hade tur att få som guide
Vega-stiftelsens ordförande, så vi lärde oss
känna skeppen. Vega är en del av de över
500 åt Sovjetunionen nybyggda krigsskadestånds skepp, som ålades Finland 1952.
Vega togs ur bruk 1979, upp på slip 1986.
Eesti Meremuseum hade för avsikt att sanera henne; slutligen hamnade hon till stiftelsen i Jakobstad, som nu har börjat restaurera Vega. Systerfartyget Meridian ligger i Klaipeda, nuförtiden som restaurant.
Viljan att ta vara på skeppsbyggartraditionerna i Jakobstad ledde till byggandet av
Jakobstads Wapen med talkokraft, den ursprungliga galeasen hade sjösatts i Jakobstad
1767. Nu väntar den här repliken under
presenningen på både talkogäng och pengar. Vi övernattade på Sautinkari Camping,
där ett eget område var reserverat för oss.
På måndagen fortsatte resan via Kalajoki,
Keramiikkapaja Iso-Pahkala till Limingo,
Kukka- ja eläinpuisto Escurial, där det bor
över 50 djurarter. Det regniga vädret minskade litet på blomsterplanteringarnas prakt

och promenadlusten i parken. Karlö färgfäste följande. Vi funderade nog på, kommer vi alla att rymmas på färjan samtidigt;
överfarten skedde i 2 delar och returen i 3
delar. Enligt färjepersonalen vågade de inte
mera lasta på alla filar, för den här sommaren har speglar gått sönder mera än vanligt.
En del besökte på holmen en installation i
betong, Organum. Den består av 3 kupoler
av olika storlek, där man ryms att stå och
var och en har sin egen resonans. Naturligtvis provade vi akustiken med olika ljud.
I Karlö finns även Finlands första ekologiska bryggeri. Bryggeriet använder holmens
rena grundvatten, råämnen är alla ekologiska och utrymmet uppvärms med värme
från processen. Vi övernattade på Marjaniemis mycket stormiga Majakkapiha. Pilkoverall skulle ha varit en förträfflig klädsel.
Tisdagen tillbringade vi hela dagen i Uleåborg och övernattade på Nallikari. Vi tog
8-p taxi till våra resor, en billigare lösning
till lokaltrafiken. Vi gjorde på staden en
2 km rundvandring för att se t.ex. Paska

Oulu, jonkun mielestä Paska kaupunni.
Uleåborg, enligt någons tanke Paska
kaupunni.

Kaupunni-grafiten på en vägg, som dyker
upp redan följande natt efter att den har
målats över med täckfärg, vems verk? Vid
stadshuset i Maria Silfvans park är beläget
Ajan Kulku-konstverket, den består av 32
små skulpturer i brons på en granitsockel
och föreställer stadens näringslivets historia. Givetvis måste vi även se Rotuaari och
bollen där, samt 220 cm höga Toripoliisi,
Uleåborgs hallen från 1901 och salutorgets
bodar. Vi åt vår lunch i Pannukakkutalos
bod och efterrätten på Linnansaari i Tähtitornis cafe efter att vi först hade besökt
slottets källare och bekantat oss med ”Oulun pamaus” som skedde år 1793. På kvällen bjöd jubileraren Bo på skumpa och den
soliga dagen slutade med regn.
Text: Malle ja Göran Holmström
Foto: Stig Lundell, Göran Holmström
Fortsättning i nästä nummer

Oulun elinkeinon harjoittajat rivissä. Uleåborgs näringsidkare i rad.

Malja juhlijalle. Skål för jubilaren.
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Varapuheenjohtaja
Petri Eloranta
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Sihteeri, Jäsenkirjuri
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Petra Kalteva
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com
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Jari Liljeberg
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Harri Lång
040 576 0446
harri.lang@hus.fi

106955

70131

163407

H

yvinkään seudun alueet valmistautuvat talviteloille. Aktiivisimmat toki
nauttivat harrastuksesta matkailuajoneuvoillaan ympäri vuoden. Alueilla isännät
ovat paikalla viikonloppuisin.
Sääksissä tehdään vielä syksyllä alueen
joitakin kunnostus- ja kehitystöitä. Tavoitteena on palveluiden, alueen käyttömukavuuden ja turvallisuuden parantaminen
sekä lisätä lyhytaikaisten vierailijoiden
vaunupaikkojen määrää ja tehdä erityisesti
helppokäyttöisiä vierailijapaikkoja.
VihtiParkissa on uusittu jätteiden käsittelyä ja toimistoon on muutettu asiakaspalvelupiste myös sisätiloihin. Lapsille ja nuorille
järjestetään säännöllisesti erilaisiin teemoihin liittyviä tapahtumia.
Talvella myös vierailijapaikat on huollettu. Sauna lämmitetään keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin.
Yhdistyksemme kotisivut uusitaan ja
kausipaikkalaisille avataan oma intranet -sivusto alueiden sisäistä tiedottamista varten.
Näin parannamme yhdistyksemme näkyvyyttä ja avoimuutta.
Yhdistyksemme
syyskokous
on

Arja Sirén
24.11.2021 Hyvinkään kaupungintalon aulassa. Tervetuloa kokoukseen. Ajankohtaiset
tiedot kannattaa seurata kotisivulla www.
sfchyvinkaa.net.
Haikeana kirjoittelen viimeistä puheenjohtajan palstaani. Vauhdikkaaseen puheenjohtajakauteen on sisältynyt monenlaisia
tarinoita, muistoja, uudistamisia, onnistumisia ja kömmähdyksiäkin. Kiitos kaikille
yhteisistä hetkistä ja kokemuksista.
Hyvää jatkoa kanssakaravaanarit!
Arja

Kesä mennyt on
ja syksyn
tunnelmalliset
illat saapuu
Sääksin alueen kehitystoimenpiteet jatkuvat

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
p. 050 526 4897
Puheenjohtaja
Jari Nurmi
0400 508 441
pj.saaksi(at)sfchyvinkaanseutu.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Varapuheenjohtaja
Atte Tuomisto
050 353 2452
atte.tuomisto(at)gmail.com
Sihteeri ja jonotuslistan hoitaja
Piia Piekkari
045 101 8838
piiapiekkari(at)hotmail.com
11

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY:N ARVOT

www.sfchyvinkaa.net

– Uteliaisuus, uskallus ja uuden kokeminen
Q Haastateltavana Raimo Kosonen, joka
toimi SFC Hyvinkään seutu ry:n puheenjohtajana kunnioitettavat 27 vuotta. SF
Caravan ry palkitsi Raimon tänä vuonna
yhdistystoiminnan korkeimmalla huomionosoituksella, Platinamerkillä.
Tällä hetkellä Raimo viettää eläkepäiviä
vaimonsa Marikan kanssa. Karavaanariharrastus on ollut heille hyvin tärkeä, jokapäiväisestä rutiineista vapauttava tekijä. Yhdistyksemme lisäksi Raimo on toiminut yhdistysaktiivina myös muissa eri yhteisöissä.
Marikan tuki on mahdollistanut Raimon
aktiivisen yhdistystoiminnan. Raimo sanookin, että ilman vaimon tukea tilanne
olisi tänä päivänä varmasti vähän erilainen.
Milloin karavaani harrastuksesi on alkanut?
Hankimme ensimmäisen vaunun vuonna 1979. Jäseneksi liityimme 1982. Alkamisajankohta nyt riippuu siitä, kumpi
näistä lasketaan.
Minkälainen oli ensimmäinen vaunusi ja
millaisia vaunuja sinulla on ollut?
Ensimmäinen vaunumme oli Sprite Musketeer neljälle henkilölle, kaksi aikuista ja
kaksi lasta, hyvin soveltuva perhevaunu.
Musketeeria meillä on seurannut kymmenen eri mallista Soliferia. Ajan myötä meistä on tullut, sanoisinko varsinaisia Soliferisteja. Tällä hetkellä vaunumme on Solifer Finlandia 600 TBR.

Turvallisuus on toimintamme perusta

Talven tehdessä tuloaan, laitoimme talviunille
uikkarisaunan sekä kesävesipisteet.

Yhdistyksemme on sitoutunut kehittämään jatkuvasti
alueidemme turvallisuutta. Lait ja asetukset sekä säännöt ja
ohjeet luovat puitteet toiminnallemme. Käyttäydymme hyvin
liikenteessä huomioiden muut tiellä liikkujat.
Turvallisuuden tunne syntyy yksilön vaikutusmahdollisuuksista
ja olemalla osa yhteisöä. Jokainen voi vaikuttaa omalla
suhtautumisellaan koko yhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Ympäristönsuojelu turvaa tulevaisuutta
Suojelemme ympäristöä ja pyrimme pienentämään
hiilijalanjälkeä. Kestävän kehityksen periaatteenamme on tehdä
valintoja, jotka säästävät puhdasta luontoa ja vesistöjä tuleville
sukupolville.
Liikumme luonnossa luontoa ja luonnon monimuotoisuutta
kunnioittaen.
koskaan osta uutta matkailuajoneuvoa ennakolta tutustumatta onko tämä sinun juttusi vai ei. Voi olla väärin sanottu, en tiedä.
Tiedän harrastuksemme olevan ainutlaatuinen, mutta välttämättä kaikki eivät pidä siitä. Välttääksesi mahdolliset sudenkuopat,
hanki itsellesi käytetty tai tee vuokraus, kokeile ensin miltä se käytännössä tuntuu ja
sen oman tuntumasi perusteella teet sitten
omat päätöksesi jatkon osalta.
Minkälainen on rakkain/hauskin muistosi harrastukseen liittyen?
Tämä on nyt kyllä todella vaikea kysymys. Matkan varrella on ollut lukuisia todella hienoja kokemuksia. Ehkä rakkain kuitenkin tapahtui Portugalissa 1995. Olimme

F.I.C.C. rallin avajaisissa. Itse olin ensimmäistä kertaa tuolloin kyseisen rallin avajaisissa Joulupukkina, vaimoni Marikka oli
kansallispuvussa ja molemmat tyttäremme
olivat mukana pukeutuneina Feresiin karjalaiseen kansanpukuun. Se vastaanotto
minkä tuolloin saimme, oli jotain täysin
unohtumatonta.
Mitkä ovat mielestäsi karavaanarin kolme
tärkeintä ominaisuutta?
Uteliaisuus, uskallus ja uuden kokeminen.

Yhteisöllisyys on jokaisen asia
Rakennamme yhdessä karavaanarihenkeä ja rohkaisemme kukin
omalla esimerkillämme yhteiseen tekemiseen. Minä, me ja SFCaravan Hyvinkään seutu ry rakentuvat puheista, teoista ja
alueidemme viihtyisyydestä. Olemme ylpeitä yhdistyksestämme
liikkuessamme, ja toivotamme vierailijat tervetulleiksi.

Kauniita syyspäiviä on riittänyt!

Hyvin toimivassa yhteisössä arki sujuu mukavalla ja mutkattomalla
meiningillä.

Kausipaikka, tien päällä vai molempia tasaisesti?
Kyllä se yksiselitteisesti on kohdaltamme
tässä yhteydessä tien päällä.

Mikä harrastuksessa on parasta?
Vapaus ja itsenäisyys. Voi lähteä liikenteeseen aina kun siltä tuntuu ilman sen suurempia etukäteissuunnitteluita. Saa valita
vapaasti omat reitit ja kohteet, minne mennä ja mihin itseään kiinnostaviin seikkoihin haluaa tutustua.
Miten harrastus on mielestäsi muuttunut
vuosien aikana?
Näkisin harrastuksen olleen varhaisempina aikoina hyvinkin treffi- ja tapahtumakeskeistä. Kausipaikkalaisuus on lisääntynyt vaunujen käyttäjien osalta. Liikkuvuus
näiltä osin on vähentynyt. Toisaalta autojen osuus on lisääntynyt toimien näin todella hyvänä vastapainona. Kaiken kaikkiaan
harrastuksemme on selkeästi monipuolistunut. Tämä antaa meille nyt ja tulevaisuudessa entistäkin enemmän mahdollisuuksia karavaanarina olemisessa.
Mitä neuvoja antaisit juuri harrastuksen aloittavalle, ensimmäistä vaunua/autoa ostavalle?
Päällimmäisenä mieleen tuli ajatus, älä

SFC VIHTIPARK
TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja, kausipaikkavastaava
Lemmetyinen Jari
92803
0400 859 068
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

VihtiParkissa vietettiin talkoita
lauantaina 23.10. Kiitos kaikille
osallistujille! Talkooporukka oli ahkeraa
ja saimme perinteisen pihatöiden lisäksi
edistettyä mm toimiston remonttia
sekä jätekatosta.

Varapuheenjohtaja
Eloranta Petri 
133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi
Sihteeri
Mäkelä Päivi
050 587 9967
pippe.makela@gmail.com

Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.

161798-1

Seuraa aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja, missä ilmoitetaan aina ajankohtaiset
uutiset ja mahdolliset tapahtumat näin poikkeusaikoina.
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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Ilmasto voi olla äärimmäisen vaihteleva, kesä lämmin ja kuiva, syksy kostea ja tuulinen ja talvi kylmä ja runsasluminen. Yli 60 vuoden kokemuksen ja jatkuvan kehitystyön 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.

Kabe_185x130 mm 2022 Finska vinter.indd 1

Aina askeleen edellä…

kabesuomi

Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

2021-10-25 10:51:23
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06200 Porvoo
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Puheenjohtaja, henkilövastaava
Marko Ketvel
050 393 5304

Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795
Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974
Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663
Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693
Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
ja Kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571
Jäsen
Jari Piskonen
Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
Pia Heikkinen
Sihteeri, jäsenkirjuri,
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA

SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY_OFFICIAL

Tervetuloa
uudet jäsenet
Välkomna våra
nya medlemmar
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Syksyinen tervehdys,

N

äin syksyisen koleana sunnuntaina,
takan räiskyessä taustalla, on mukava vielä kääntää katse menneeseen kesään. Valoa, lämpöä, yhdessäoloa….
Voimaa voimme ammentaa nyt muistoista.
Kotonamme, Skepparssissa, valmistaudutaan myöskin jo alkavaan talveen. Kausipaikat ovat täyttyneet, edellisvuosien tapaan, ja
lähes kaikki paikat on jo nyt varattu. Talveen
valmistautuminen konkretisoitui Skepparssin syystalkoissa, 23.10. Vaikka perjantaina
vielä kauhisteltiinkin, niin säätä kuin myös
sitä, että alueella oli melkoisen hiljaista,
niin lauantai valkeni paremmassa säässä ja
runsaalla talkooväen vaelluksella tehtävän
jakoon. Tarkkaa lukua emme osallistujista
saaneet, mutta arviolta 50-60 henkilöä oli
talkoilemassa kanssamme. Siistiä tuli niin
ulkoalueilla kuin myös saunassa, vessoissa,
toimistossa ja kioskilla. Tarmokkaan päivän
kruunasi loistava talkoolounas, jossa väentuvan pöytä oli taas kerran pistetty komeaksi ja kaikille löytyi varmasti, riittävästi,
ruokaa korvaamaan talkoissa touhuamisen
aiheuttaman energiavajeen. Oli ilo seurata
saumatonta yhteistyötä ja sitä että kaikki
olivat todellisella ilolla mukana.
Mahtavaa yhdessä tekemistä!!
Hallituksessa olemme edistäneet aiemmin sovittuja asioita;
Strategiatyö; aloitimme 10.10.2021 jossa määrittelimme mm. strategiamme tavoitteita. Työ tulee jatkumaan läpi talven, hallituksen kokouksissa.
Maksupäätejärjestelmäuudistus;
Tätä kirjoittaessani uusi laitteisto on jo
hankinnassa. Uudistuksesta tulemme
viestimään lisää talven aikana ja koulutukset
järjestetään keväällä, ennen uuden kauden
alkua. Jokaiselle, isäntänä toimivalle,
annetaan koulutus.
Varausjärjestelmän käyttöönotto; Tulemme esittelemään tätä uudistusta jäsenistöllemme Skepparssissa, kevään 2022 aikana. Tarkoituksena on, että varausjärjestelmä
on meillä käytössä 1.5.2022 alkaen.

Tapahtumat 2021
Valojuhla 		
Itsenäisyyspäivä 
Pikkujoulut 

27.11.
6.12.
11.12.

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

Marko Ketvel
Tiedottaminen; Skepparssin whatsap
ryhmä on perustettu. Tarkoituksena on
mahdollistaa nopea viestiminen kausipaikkalaisten kesken, vaikka myrskytuhojen
tiedottamisessa. Tämä ei kuitenkaan korvaa
yhdistyksen web-sivua, joka on edelleen yhdistyksen virallinen tiedotuskanava.
Hankinnat alueelle; Leikkipaikan ympärille uusi aita, moottorisaha/ trimmeri, lehtipuhallin. Vielä lokakuun aikana pyrimme
uusimaan tiskipaikan lämminvesivaraajan,
joka alkaa olla elinkaarensa päässä.
Saunan pukuhuoneessa on Alvarin tekemät uudet penkit.
Henkilömuutoksia; Mauri Savolaisen
ilmoitettua jättävänsä alueisännän tehtävät,
vuoden 2021 lopulla, päätti hallitus kutsua Mika Heinosen uudeksi alueisännäksi.
Mika aloittaa virallisesti 1.1.2022, Maurin
toimiessa mentorina.
Jo tässä kohtaa KIITOS MAUKKA – ja
TERVETULOA MIKA!
Vaikka katse onkin jo pidemmällä, ensi
vuodessa, joka tulee olemaan meillä muutosten vuosi, niin muistutetaan kuitenkin
vielä loppuvuoden tulevista Skeppars- tapahtumista. 6.11 on tiedossa Isäntäilta,
14.11 Isänpäivä, 27.11 Valojuhla, 6.12 Itsenäisyyspäivä, 31.12 Uusi Vuosi.
Tervetuloa mukaan tapahtumiin.
Muistutus: Talvi yllättää meidät joka vuosi, joten muistakaan tyhjentää vedet matkailuajoneuvostanne ennen kuin ne jäätyvät!!
Mukavaa talvenodotusta kaikille!

n så höstkylig söndag, med spisen
som spakar i bak, är det trevligt att
se tillbaka på förrasommaren. Ljus,
värme, gemenskap... Vi kan nu dra starka
från minnen.
Vår hemmaplats, Skeppars, förbereder
vi också för vintern. Säsongsplatserna har
fyllts, liksom tidigare år, och nästan alla
platser är redan bokade. Förberedelserna
inför vintern blev konkreta i Skeppars
23.10. Även om det fortfarande skräck på
fredagen, både vädret och det faktum att
det var ganska lugnt i området, ljusnades
lördagen i bättre väder och uppdelningen av
uppgiften med massor av frivilliga. Vi fick
inte exakt antal av deltagare, men uppskattningsvis 50–60 personer var volontärer att
jobba med oss. Det blev svalt både utomhus och i bastu, toaletter, kontor och kiosk.
Den energiska dagen kröntes av en briljant
lunch, var bord återigen hade fullt och det
fanns säkert tillräckligt med mat för att alla
skulle kunna ta igen det energiunderskott
som arbetet orsakade. Det var ett nöje att se
det sömlösa samarbetet och det faktum att
alla var riktigt glada över att vara delaktiga.
Bra samarbete!!
I föreningens styrelse har vi, tillsammans,
främjat tidigare överenskomna frågor.
Strategiarbete; Vi började den 10 oktober 2021, där vi bland annat definierade
målen för vår strategi. Arbetet kommer att
pågå under hela vintern, vid styrelsemöten.
Reform av betalningsterminalsystemet.
När jag skriver detta brev är den nya hårdvaran redan i upphandlingen. Vi kommer
att kommunicera mer om reformen under
vintern, och träningarna kommer att hållas
under våren, före den nya säsongen börjar.
Alla, värden, får en utbildning.
Införande avbokningssystemet. Vi
kommer att presentera denna reform för
våra medlemmar i Skeppars under våren

2022. Avsikten är att bokningssystemet ska
vara i bruk hos oss från och med den 1 maj
2022.
Information. Skeppars whatsap-gruppen
har bildats. Syftet är att möjliggöra snabb
kommunikation mellan säsongsboende,
även när man informerar om stormskador.
Detta ersätter dock inte föreningens webbsida, som fortfarande är föreningens officiella informationskanal.
Förvärv till Skeppars; Ett nytt staket
runt lekplatsen, motorsåg/trimmer, lövblåsare. I oktober siktar vi på att förnya
varmvattenberedaren vid diskplatsen, som
börjar vara i slutet av sin livscykel.
Bastuns omklädningsrum har nya bänkar
gjorda av Alvar.
Personförändringar i styrelsen; Efter att
Mauri Savolainen meddelat att han skulle
lämna sin tjänst som regionvärd, beslutade
styrelsen, att i slutet av 2021 att bjuda in
Mika Heinonen som ny regionvärd. Mika
börjar officiellt den 1 januari 2022, med
Maukka som en mentor.
Redan nu, TACK MAUKKA – och
VÄLKOMMEN MIKA!
Även om vi redan tittar på längre i fram
till nästa år, som kommer att bli ett år av
förändring för oss, kommer vi att påminnas
om de kommande Skeppars-evenemangen
i slutet av året. 6.11 är känd från värdarna, 14.11 Fars dag, 27.11 Ljusfestival, 6.12
Självständighetsdagen, 31.12 Happy New
Year 2022.
Välkommen till evenemangen med oss.
Påminnelse:
Vintern överraskar oss varje år, så se till
att tömma vattnet från din husbil innan de
fryser!!
Har jättetrevliga vinterväntan på er alla!
Marko

Hinnasto

Vuorokausi
Jäsenhinta €
(sis. valosähkö)
EI jäsenhinta
(sis. valosähkö)

17€/vrk
27€/vrk

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

5€/vrk
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€

Marko

Uuden vuoden
vastaanotto 	31.12.

Vuoden Skepparslainen Pentti
Olkkonen.

Pitkäaikaiset. kunniajäsenemme
Olof ja Marita Björklund.

Yleinen saunavuoro sisältyy kaikkiin
majoitushintoihin. Yhdistys pidättää
oikeudet hinnanmuutoksiin.
Vapaat kausipaikka kyselyt aluevastaava
Mauri Savolainen 040 045 6693
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

MATKAILUKAUSI JATKUU
YMPÄRI VUODEN
TUTUSTU
2022-MALLEIHIN
KOTISIVUILLAMME

UUTUUSMALLISTO 2022!

TUO
VAUNUSI MEILLE
MYYNTIIN!

www.kkkivinen.fi
KOKENUT

&

KATTAVA

Yhdistyksen mölkkymestari. v.2021 Robert Karlsson.

HOBBY BEACHY
ESITTELYSSÄ
TUUSULASSA

HELPPOA
JA HUOLETONTA
SINULLE!

Possutreffien ruokailu kalliolla.

&
www.kkkivinen.fi

Possutreffien ruokailu alakentällä.

LÖYDETÄÄN
SINULLE
SOPIVIN
VAIHTOEHTO!

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike

Reippaita talkoolaisia.

Syystalkoiden kahvittelua.
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SF-CARAVAN KARKKILA RY

Syksyn treffit
Vuotinaisissa

www.sfc-karkkila.fi
HALLITUS 2021
Puheenjohtaja, edustaja
lehtitoimikunnassa,
Leo Kylmä
94210-0
044 308 7780
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka
0400 817 590
Närönkatu 5, 03600 Karkkila
vainikka.veijo54@gmail.com

83613-0

Sihteeri, edustaja lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola 
97651-0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3, 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi
Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen 
040 506 2640
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

34477-0

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

P

itkästä aikaa pidimme treffit syyskuussa Vuotinaisten leirikeskuksessa
korona-ajan paaston jälkeen. Treffit
onnistuivat mielestämme erittäin hyvin ja
vieraat olivat iloisia, kun pääsivät pitkän
ajan jälkeen kokoontumaan. Tapahtuman
saimme vietyä turvallisesti läpi. Vieraat
ja järjestäjät toimivat yleisten turvallisuus
ohjeiden mukaisesti. Kiitos siitä kaikille.
Olimme myös treffeillä erikoisesti huomioineet lapset ja heille tekemistä. Lapset tuovat
piristävän ruiskeen treffielämään.
Syksy on meneillään, mutta joulu lähestyy. Hallitus on tehnyt päätöksen pikkujoulun järjestämisestä. Pikkujoulu toimikunta
on nimetty ja toimikunnalla oli jo 19.10.
etäpalaveri asian tiimoilta. Pikkujoulu pidetään lauantaina 11.12. klo 15.00 alkaen
Karkkilan Työväentalolla. Tervetuloa viettämään pikkujoulua kanssamme.
Tämä lehden numero on neljä, joten se

Leo Kylmä
merkitsee, että vuosi on lopuillaan ja katseet tulevaisuuteen. Meillä on toiveena pitää
ensi vuonna kahdet treffit. Siinä haastetta
meille. Toivotaan parempaa vuotta.
Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta 2022.
terv. Leo 94210-0

Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola
075990-0
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33, 03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi
Pekka Ikonen 
172888-0
041 743 8376
Paljetie 11-13 B 6, 03620 Karkkila
ikonepe@gmail.com
Jarkko Virtanen
044 335 1155
Salmenkuja 16, 23260 Rautila
jarvirtanen@gmail.com

149022-0

Q Kesälle heipat ja tervetuloa
syksy.
Tässä pohdin kirjoitusta Vuotinaisten treffeiltä.
Vastaanottaessamme vieraita
oli ilo nähdä miten kaikilla oli
hyvä mieli ja fiilis kokoontua
pitkästä aikaa meidän järjestämille treffeille.
Vaikka halauksia vältettiin,
näkemisen ilo sen kertoi puolestaan.
Paikalle saapui 46 vaunuyhdistelmää, paljon enempää Vuotinaisiin ei mahtuisikaan.
Leiriytyminen, tuttujen tapaaminen, sauna, illan tanssit ja
tanssin lomassa grilli kuumana,
näin polkaistiin yhteinen viikonloppu alkuun.
Lauantaiaamun
virallinen
osuus, puheenjohtajan tervehdyssanat, lippujen nosto.
Kutsuilla oli monenlaista ohjelmaa, vaate- ja tuote-esittelyjä,
tupperware, yhdistyksen tarjoama keittolounas. Iltapäivä jatkui ulkopelien puitteissa, johon
myös lapset osallistuivat innokkaasti. Forssa-Karkkila yhdistysten välinen mölkkykisa pelattiin ja voiton vei jälleen kerran Forssan yhdistys. Onnittelut voittajille!
Lapsille oli järjestetty myös
omaa ohjelmaa; pomppulinna,

liikennepuisto, pelihuone, bingo
ja piirustuskilpailu. Äänestyksen
tuloksella paras piirustus palkittiin, myös kaikki pienet taiteilijat saivat palkinnon.
Kaiken tämän touhun jälkeen
lämmin sauna. Ennen karaoken
alkamista pidettiin huutokauppa, jossa myytiin VK-Peltin lahjoittama televisio, josta tuotto
tuli yhdistykselle. Ilta jatkui karaoketanssien merkeissä, tunnelmaa ja iloista yhdessäoloa ei tästäkään illasta puuttunut.
Sunnuntaina herätys ja reippaillen luontopolulle vähän kosteassa säässä. Palkintojen jako ja
arpajaiset päättivät yhdessä vietetyn viikonloppumme.

Toivon, että yhdessä vietetty
viikonloppu antoi meille kaikille
iloa, reipasta mieltä syksyn väriloiston keskelle sekä myöskin
hyviä muistoja.

Sydänlämpöinen Kiitos ja halaus kaikille mukana olosta!
Näkemisiin!
~ Aino

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

Pysähtyneet vankkurit

Kirsti Anneli
KEMPPAINEN
o.s. Nordman

Tervetuloa
uudet jäsenet
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24.06.1939  03.08.2021
Yhdistyksen perustajajäsen



Muistoa kunnioittaen SF-Caravan Karkkila ry

Lasten kilpailut
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SF-CARAVAN KERAVA RY

SF-C

KER A V A

SIHTEERIN PALSTA

www.sfckeravaanari.fi

HALLITUS 2021

Puheenjohtaja,
Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen
044 984 3245
piha.rakennus@icloud.com

114208-0

Varapuheenjohtaja,
hämyedustaja
Päivi Kulmala
044 533 7117
paivi.kulmala32@gmail.com
Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen
040 648 2822
kaija.salonen@gmail.com

100634-0

Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas
39707-0
0400 494 161
keijo.myllykangas@luukku.com
Kirsi Tolonen
0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtivastaava
Timo Raita
045 160 7447
Annikka Rakkolainen
0440 30 2425
Juho Kivimäki
040 142 7462
Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa
Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

S

yksy on edennyt jo niin pitkälle, että
valaistusta on lisättävä niin kotona
kuin vaunun/matkailuauton ympärillä. Pian vaihdetaan ns. normaaliaikaan
ja illat pimenevät aina vain aikaisemmin.
Kesä kuitenkin oli niin täydellinen, että
eiköhän kestetä tuulet, sateet ja pimeydet.
Kangaslammilla vietettiin elokuun lopulla yhdistyksen 30-vuotisjuhlia. Juhlien
alla sää oli epävakaista, mutta puheenjohtaja Pertun avauspuheen aikana aurin-

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Syysterveiset Kangaslammelta

K

esä on tältä vuodelta laitettu pakettiin. Mennyttä kesää voimme muistella helle ja korona kesänä, mutta
paluu arkeen on pikkuhiljaa koittanut.
Liittokokouskin oli Turussa hotelli Caribiassa. Edellisessä kirjoituksessa kirjoitin muutoksesta liittohallitukseen mitä
tarvitaan, toivomamme muutos hallitus
kokoonpanoon syntyi. Nyt on tuuli puhaltanut sen verran reilulla puhurilla, että on
aika antaa nykyiselle hallitukselle työ rauha.
Puheenjohtajapäivät olivat Hämeenlinnassa, jotka olivatkin oikein onnistuneet ja
mukavat. Tunnelma oli leppoinen. Keskustelut olivat antoisia ja se sellainen aikaisempien vuosin jäykkyys oli poissa.
Meillä Kangaslammella on syyskokous
lokakuun lopulla, eli viikon päästä tästä
kun istun ja kirjoitan tätä juttua. Syyskokouksen yhteydessä vietämme halloween ja
valotreffejä.
Kangaslammelle hankittiin palju kärrysaunan yhteyteen, joten paljua ja saunaa

kokin saapui mukaan. Niinpä päästiin
nauttimaan juhlapäivästä suurella porukalla hyvissä olosuhteissa. Juhlamenuna
oli mm. suppilovahverokeittoa, possua,
savulohta ja perunaa. Unohtamatta kahvia, pullaa ja täytekakkuja. Juhlivaa yhdistystä muistivat useat yhdistykset ja yhdistys muisti ruusuin jäseniä, jotka ovat
tehneet pitkään työtä alueen hyväksi.
Tänä vuonna on vielä edessä yhdistyksen syyskokous 30.10.2021 ja samana

viikonloppuna valo- ja halloweentreffit.
Pikkujoulua vietetään 4.12.2021 osittain nyyttikestiperiaatteella, sillä yhdistys
tarjoaa kinkun ja joululaatikot. Seuraathan yhdistyksen nettisivuja osoitteessa
www.sfckeravaanari.fi, jossa on tarkempaa tietoa.
Kaija Salonen

Perttu Tiikkainen
Kangiksella tiedossa.
Hiekkakentälle paikkojen lokerointi betonilaatoilla on aloitettu ja sainpas sopivasti
noin 70 neliöö lisää betonikiviä, joten eiköhän saada useita kivetettyjä paikkoja tehtyä.
Haaveena oli, että oltaisiin päästy aloittamaa leikkikentän teko vielä tänä vuonna,
mutta valitettavasti aika rientää liian nopeasti ja työt sotkee liian paljon harrastus
toimintaa.
T. Perttu Tiikkainen

SFC-Kangaslammen hinnasto, voimassa alkaen 1.1.2021
Hinnat sisältävät alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
18,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 90,00 € (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
25,00 €/kk
Aluemaksut muille, kuin SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu
26,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 130,00 € (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)
35,00 €/kk

Tervetuloa
uudet jäsenet

Kausipaikkamaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Kuukausipaikka 1 kk
120,00 €
Kuukausipaikka 3 kk (Ei voimassa ajalla 1.5. - 31.8.)
210,00 €  
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi (Voimassa ajalla 1.5. – 31.8.) 275,00 €
Kuukausipaikka 6 kk
295,00 €
Vuosipaikka 12 kk*
500,00 €
Vuosipaikkamaksun voi maksaa 1-4 erässä.
Maksaessasi erissä, maksutapalisä on 15 €/maksuerä.
Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh,
ilman mittari kesällä 5 €/vrk ja talvella
8,50 €/vrk.
*) vuosipaikka edellyttää SF-Caravan Kerava ry:n jäsenyyden.
Lisäksi 3 vrk isäntävelvoite.
Sähkömaksut:
Mittarilla
Ilman mittaria
Lämmityssähkö ilman mittaria
Lohkolämmitin

0,30 €/kWh (huom minimiveloitus 2,00 €)
5,00 €/vrk
8,50 €/vrk
3,00 €/tunti

Muut maksut:
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo
Tilaussauna (rantasauna) 50 min, ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron
Kärrysauna 50 min (omatoiminen lämmitys)

23,00 €
20,00 €
15,00 €

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen 044 984 3245
Pankkiyhteys Nooa Säästöpankki Oy, IBAN FI44 4405 0010 3888 69
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SF-CARAVAN KOPPARÖ RY

www.sfc-kopparo.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Täyden palvelun
Caravan-talo
Voivalantie 18 • 20780 Kaarina

Puh. (02) 2749 880
Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

MatkailuajoneuvoHUOLTO
Jarmo Pajala

www.matkailuajoneuvohuolto.net

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

V

uosikouksessa 4.9 käsiteltiin kuluneen vuoden asiat, tulevaa kautta,
talous ja valittiin hallitus. Päätöksellä sama kokoonpano jatkaa, myös erovuorossa olleet jatkavat. Kiitos kaikkien puolesta luottamuksen osoituksesta, jatkamme
työtämme niin alueen, kuin käyttäjien hyväksi. Nyt aletaan katsomaan tulevaa vuotta, jospa se olisikin jo normaalia kaikkien
toimintojen ja tapahtumien osalta. Mitä
käytäntöjä virus jättää jälkeensä, niin sen
aika näyttää, toivottavasti kotimaan matkailu pysy suosiossa ja vaikkapa etätyö, johon
alue tarjoaa mahtavan ympäristön luonnon
keskellä.
Eniten meillä rajoituksista on kärsinyt ravintola, mutta luottavaisin mielin alamme
yhdessä suunnitella ensivuoden toimintaa ja
tapahtumia.
Tyytyväisyydellä on todettu jäsenlehden mukaan tuoma positiivinen palaute ja
kiinnostus toimintaamme, sekä alueeseen.
Tämä on osaltaan lisännyt käyttöastetta
mukavasti ja paikan katsojia on mukavasti
käynyt syksylläkin. Tavoitteena on tarjota
kaikille hienoja elämyksiä ja lähes kodinomaista tunnetta, virikkeitä ja ihan lomailua.
Syyskuussa oli Caravan yhdistyksen liittokokous Turussa johon osallistuimme ja
myös puheenjohtaja päivät pidettiin Hämeenlinnassa lokakuussa. Näistä saamme
hyötyä ja tietoa tukemaan toimintaamme ja
myös vaikutetaan alan kehitykseen. Yhdistysten välisenä kanssakäymisenä kokoukset
ja tapaamiset ovat hyödyllisiä, vaihdamme
kokemuksia ja hyviä toimintoja joita voidaan hyödyntää. Meidän yhdistyksen osallistujat kustansivat itse kaikki osallistumiskulut.
Teams koulutuksia on Caravan liiton
puolelta ollut useita ja niihin on osallistuttu
oppia saaden.

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

Juhani Hykkyrä
Tammisaaren matkailutoimiston kanssa
on käyty myös etäpalaveri, siitä mitä yhteistä voisimme saada aikaan.
Lokakuun 23p järjestettiin ruskakävely
upealla luontopululla ja sen yhteydessä tarjottiin reitillä olevalla grillikodalla nokipannukahvit, mehua ja makkaraa. Marraskuun
27p on tarjolla soppatykillä valmistettua
joulupuuroa, joten tervetuloa nauttimaan.
Seuraa ilmoitteluamme, sillä eri teemoilla
voidaan nopeastikin jotakin järjestää.
Kaluston pesuun tehty pesukontti varusteineen on osoittautunut todella hyväksi
ja sitä on aktiivisesti käytetty. Nyt on vielä
tilanne parantunut saatuamme uuden vaunun, jonka meille toimitti Hinakotec Oy,
yritys on erikoistunut teräsrakenne töihin,
suuri kiitos heille tästä suuresta avusta. Nyt
turvallisuus ja käytettävyys parani huomattavasti uuden alusta myötä.
Syksy on jo pitkällä ja varautuminen talveen on ajankohtaista, on se aika jolloin pitää huolehtia kaluston kylmän sieto, mutta
myös pukeutumisen osalta, onhan merituuli joskus aika purevaa.
Hyvää loppuvuotta ja nähdään alueella.
Juhani

Hinnasto 1.1.2021 alkaen:
Tuntiveloitus
Vuosihuollot alk.
Kosteusmittaus

60,220,60,-

Uusi pesukärry

Q Yhdistys on saanut käyttöönsä uuden pesukärryn joka voidaan viedä matkailuvaunun viereen sen pesua varten. Kärry ote-

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

64800

100024

146891-0

140953

97048

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

110868

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

165793

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

72631

102668

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

NYT KALUSTO KUNTOON!

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ
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taan käyttöön keväällä pakkaskauden loputtua jolloin palaamme asiaan ohjeiden kera.
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SF-CARAVAN KOPPARÖ RY

www.sfc-kopparo.fi

Kopparon ruskaretki

Q SFC-Kopparon järjestämä ruskaretki kauniissa syyskelissä käveltiin lauantaina 23.10
, reitti kulki luontopolkua myöten Långön
saaren läpi Stora Sandon saaren kärjessä olevalle grillipaikalle ja sieltä rantaa pitkin ta-

kaisin. Matkan varrella on kaksi siltaa joista toinen on riippusilta ja luo siten ainakin
ensikertalaiselle pientä jännitystä retkeen.
Siltojen ja maaston vaihtelevuuden takia
reitti ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Reitille tuli pituutta n.8 km ja puolivälissä oli grilli kuumana, yhdistyksen tarjotessa makkaraa, mehua ja nokipannukahvit lähes kolmellekymmenelle retkeläiselle.

Ensimmäiset retkeläiset saapumassa taukopaikalle.

Helppokulkuista korkeuseroa välillä.

Makkara ja kahvi maistuu.

Riippusillan tuomaa jännitystä.

Retken jälkeiset tanssit.

Joulupuuro juhla
Luonnon kauneutta.
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Puurojuhla joulun kunniaksi pidetään
perinteisesti lauantaina 27.11.
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V
Pesulut
e
palv oden,
vu
läpi araa
v
!
aika

-

laitteiden pesupalvelut
veneiden kuljetuspalvelut
akkujen latauspalvelun
ionisoinnin sisätiloille
osamaksumahdollisuus

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

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

Petri Hartman
myös suuri Caravan yhteisömme joutuu
miettimään miten tätä laivaa viedään eteenpäin. SF-Caravan liiton alla purjehtii monta erilaista yhdistystä erilaisina toiveinaan.
Vaatii ponnistelua pitää kurssi oikeana ja
kaikki tyytyväisinä. No, ainakin liittohallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia, kun
kolme vanhaa jäsentä sai väistyä kolmen
uuden tullessa valittua hallitukseen. Uudet
jäsenet ovat Veikko Vuorialho, Peter Lord
ja Irmeli Valve. Toivotaan viisautta uudelle
kolmikolle!!!
Isot kiitokset kaikille jäsenillemme tästä
jo toista kertaa peräkkäin niin erilaisesta
vuodesta. Toivotaan, että ensi vuosi olisi jo
normaali ja tapahtumat pystyttäisiin pitämään suunnitellusti. Parhaiten tiedät mitä
yhdistyksessä tapahtuu, kun seuraat nettisivujamme www.sfckristityt.net
Oikein rauhaisaa Joulun odotusta ja Siunattua uutta vuotta 2022!!!

Tampere
120 km
Lahti
50 km

E 12
Turku
200 km

Riihimäki

Hanko
140 km

54

Helsinki
70 km

www.hati.fi

Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!
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uoden viimeisessä puheenjohtajanpalstassa olen yleensä käynyt läpi
vuoden tapahtumia, mutta viime
vuoden tapaan aika hiljaistahan tämä on
ollut. Korona sotki jälleen vuoden tapahtumia ja niitä jouduttiin perumaan yksi
toisensa jälkeen. Syksyllä saatiin sentään
pidettyä hengelliset päivät Kuturannassa
ja kauden päättäjäiset Isossa-Kirjassa Keuruulla. Molemmat tapahtumat kokosivat
runsaasti yhdistyksemme jäseniä kokoon ja
kyllä huomasi, että olihan näitä tapahtumia
pitkään odotettu.
Toivotaan, että ensi vuonna pääsisimme
palaamaan normaaliin ja saisimme pidettyä kaikki suunnittelemamme tapahtumat.
Tammikuussa olisi tarkoitus kokoontua
pitämään suunnittelupäiviä ja pohtimaan
tulevan vuoden tapahtumakalenteria. Isossa kuvassa olisi ajatus palata normaaleihin
vuosittaisiin tapahtumiin, mutta toki jotain
uuttakin voi löytyä. Samoin pohdimme
treffien sisältöä ja sitä voisimmeko löytää
sinne jotain uutta. Olinkin ilahtunut siitä
palautteesta, mitä sain kauden päätöksessä ja sen jälkeen. Tuli muutamia ajatuksia
siihen, mitä sisältöä tilaisuuksiin halutaan.
Näitä ajatuksia pohdimme hallituksen
kanssa ja katsotaan mitä otetaan mukaan
tulevalle kesälle. Mistään isommasta asiasta
ei ole kysymys, vaan yleisesti treffien sisältöön ollaan oltu tyytyväisiä.
Syyskuussa otin osaa SF-Caravan liittokokoukseen Turussa. Lauantain noin seitsemän tunnin kokous oli mielenkiintoista
kuultavaa. Kun maailma muuttuu, niin

Kiitokset kaudesta 2021.
Rauhallista Joulun odotusta ja
Siunattua uutta vuotta 2022

-petri-

114150

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

52289

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

39016

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

43634-0

39016

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä
21654
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450 Siivikkala
erja.ojanpera@gmail.com
Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen
0400 481 350
Linnaniemenkatu 1 C 32,
13100 Hämeenlinna
heikki.jo.leinonen@iki.fi

34085

Hallitus

Tervetuloa
uudet jäsenet
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Kesäkauden päättäjäiset Keuruu Iso Kirja

Yhdessäoloa.

Näkymä parkista.

”Pyykkituvalla!”
Hanuristit Pentti ja Tauno.

Pitkäpöytä.
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Harmonikassa Pentti.

Makkaranpaistoa laavulla.

Q Lapsuuteni maisemiin sijoittui yleinen pyykkitupa, joka oli
paikallisten asukkaiden ahkerassa käytössä! Toki meillä poikaviikareilla oli sille muutakin käyttöä, kun kisailtiin siitä,
kuka uskaltaa ajaa polkupyörällä täyttä vauhtia lähemmäksi
kiviseinää ja polkasta sitten jarrut päälle ennen kuin pyörä
kaikkine polkijoineen iskeytyy seinään.
Valitettavasti ikävä lopputulos näkyi usein niin pyörässä
kuin polkijassakin! Toisin kävi seinien sisäpuolella, jossa ei
ollut digiohjattuja koneita, vaan yksinkertainen pyykkilauta
ja ahkerat kädet, jotka pesivät puhtaiksi poikien rapautuneet
housut ja kotoa tuodut lakanat!
Yksinkertainen kuva pyykinpesusta, sisältyy lopulta myös
ihmiselämän kaikkein tärkeimmän kysymyksen; Missä vietät
iäisyytesi, yhteyteen! Sanoohan Iso kirja, että perille päässeet
ovat valkaisseet vaatteensa Karitsan veressä!
Edelleen kerrotaan, että kansa, joka siellä asustaa, on saanut syntinsä anteeksi! Eikö se kerro siitä, että on olemassa taivaallinen ”Pyykkitupa”, jossa tapahtuu ihmeellinen pesu, jon-

ka seurauksena synnissä liatun elämän saa puhtaaksi Jumalan
armosta, ristillä vuotaneen veren voimassa! Lopulta ei siis ole
kysymys siitä, miten likaisissa vaatteissa vaellamme, onko synnintahrat pieniä, vai suuria!
Ratkaisevaa on se, olemmeko suostuneet syntisiksi Pyhän
Jumalan edessä, pyytäen päivittäin ja hetkittäin pääsyä sille
lähteelle; so.”Pyykkituvalle”, jossa syntinen armahdetaan, ja
puetaan puhtaisiin vaatteisiin!
Itselleni on tullut rakkaaksi laulu, joka alkaa sanoin: ”Auki nyt
on kädet Jeesuksen aivan, myös sinut helmaansa sulkeakseen…!”
Ethän unohda, että vain noiden käsien kautta sinulle ja minulle on tänäänkin tarjolla Jumalan armo, joka pesee syntisen, armahdetuksi syntiseksi!
Esko Räsänen

Sanan jakoa Esko.
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Talviunille!

T

alvi saapuu taas, ja karavaanareiden
aktiivisin kausi jää tauolle. Meidän
perheessä kauden viimeinen reissu
tehtiin lokakuun lopulla, mutta toki moni
teistä on aktiivisempi ja reissailee jopa läpi
talven. Hatunnosto sille!
Tätä kirjoittaessa on lokakuu, joten vielä
eivät yhdistyksemme ensi vuoden suunnitelmat ole täysin loppuun hiottuna, mutta
ilmoittelemme aikanaan kaikesta tuttuun
tapaan kotisivuillamme, sähköpostitse ja
Facebookissa. Jäsenille lähtevistä sähköposteista sen verran, että niitä lähetettyäni saan
aika monelta ilmoituksen, ettei sähköposti
ole käytössä. Mikäli oma sähköpostisi on
unohtunut päivittää, voit tehdä sen netissä
liiton sivuilla, osoitteessa www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-jasenyyteen. Näin
saat liiton ja meidän omat tiedotteet jatkossakin sähköpostiisi ja pysyt näppärästi ajan
tasalla.
Syksyn aikana pidettiin SF-Caravan ry:n
liittokokous, sekä puheenjohtajapäivät.

Lisäksi liitto on järjestänyt erilaisia Teamskokouksia ja koulutuksia niin jäsenille kuin
toimihenkilöillekin. Liittokokouksessa meitä edusti itseni lisäksi sihteerimme Johanna
Pylvänen sekä hallituksen jäsen Pertti Kortelainen. Puheenjohtajapäivillä kanssani oli
Johanna Pylvänen.
Liittokokous kutsui kunniapuheenjohtajaksi vuosina 2009-2017 liittoa luotsanneen
Juha Hämäläisen, huomioi liiton ja yhdistysten aktiiveja, vahvisti tilinpäätöksen,
hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion muutosehdotuksin sekä valitsi uudet
hallituksen jäsenet. Jäsenmaksu päätettiin
pitää ennallaan. Tarkemmin liittokokouksen annista voit lukea liiton sivuilta karavaanarit.fi.
Puheenjohtajapäivillä
keskustelimme
muun muassa liiton järjestämistä koulutuksista, joita onkin ollut nyt tasaiseen tahtiin.
Suureen osaan koulutuksista voi osallistua
kuka vain asiasta kiinnostunut, näistä kaikista liitto tiedottaa paitsi jäsenkirjeillään,

Eeva Ahervuo
myös kotisivuillaan, joten sieltä kannattaakin bongata itseään kiinnostavat aiheet ja
osallistua – maksutta, tietenkin.
Nyt vetäydymme siis hetkeksi talviunille, mutta ihan kokonaan eivät pyörämme
pysähdy – talvenkin aikana hallituksemme
suunnittelee tulevaa, ja tietenkin uneksii
kaudesta 2022, tehdään siitäkin yhdessä
ihan mahtava!
Nyt toivotamme kaikille mukavaa joulua
ja hyvää uutta vuotta!
Eeva Ahervuo, puheenjohtaja

ry

WC+

SUIHKU�

ALASÄNKY
LAIVA
SÄNKY

Liity Facebook-ryhmäämme

Tervetuloa
mukaan!

Facebook-ryhmän löydät Facebookista:
www.facebook.com/groups/SFCNurmijarviRy/

PARISÅNKY

HALLITUS
SF Caravan Nurmijärvi ry
Puheenjohtaja, Kuutoset+
lehtitoimikunta, tiedotus
Eeva Ahervuo 
e.ahervuo@gmail.com
Puh. 045 231 0610
Varapuheenjohtaja
Jukka Aalto 
jukka@aalto.ax

143562-1

157063-0

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

Hallituksen jäsen
Timo Kaltiokumpu 
timo.kaltiokumpu@gmail.com

71710

Keväällä 2016 istuimme junassa matkalla
kohti Laihiaa. Paikallinen ystävämme oli
vinkannut myynnissä olevasta 12 metrisestä
vuoden 1995 Volvo Carrus linja-autosta,
joka voisi sopia uudeksi aihioksemme.
Päätimme matkustaa junalla aihiota
katsomaan ja ajaa sillä kotiin, mikäli
kaupat syntyisi. Olimme jo muutamia
osittain valmiita matkailubusseja vuosien
varrella muokkailleet, mutta nyt ajatuksena
oli tehdä koko juttu alusta asti ja juuri
meidän perheemme tarkoituksiin sopivaksi.
Kaupat tehtiin, ajoimme kotiin ja
aloitimme urakan.
Bussi saapui meille linja-autoliikennöitsijältä suoraan työkäytöstä. Se oli hyvin
pidetty, sisältäkin siisti kuin mikä. Oli
lähes sääli tyhjentää se penkeistä ja muusta
irtaimistosta ja aloittaa totaalinen purkutyö.
Muutos olikin täydellinen. Kattokanavat
revittiin irti, seinien sisäpinnat ja eristykset
poistettiin ja pian bussi oli hurjan
näköinen johtojen ja auki revityn lattian
sekamelska.

Minä piirsin bussin pohjakuvan,
suunnittelin teippaukset ja pohdin
sisustuksellista puolta. Mieheni Iski
suunnitteli bussin varustelut ja tekniikan,
sekä hoiti koko eristämisen, rakentamisen
ja asennukset alusta loppuun.
Sisustuksen suhteen halusimme, että
tunnelma ei olisi niinkään "bussimainen",
vaan ulkonäkö vastaisi enemmänkin
normaalia asuntoa. Tästä syystä kaikista
alkuperäisistä bussin penkeistä ja
verhoiluista luovuttiin kokonaan.
Sisätilaa rakentaessa materiaali
valinnoissa piti kiinnittää huomiota paitsi
ulkonäköön, myös siihen, että materiaalit
mukautuvat bussin liikkeeseen ja
vuodenaikojen lämpö- ja kosteusvaihteluihin. Seinät päällystettiin
laminaatilla, katon kangasverhoilu vaihtui
kosteuden kestäviin MDF-paneeleihin.
WC- ja suihkutila kaakeloitiin, makuuhuo
neen seinä tapetoitiin maisematapetilla.
Lattiaksi valikoitui jalan alla mukava
korkkipaneeli.

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
sfcaravan049@gmail.com
Yhdistyksen kotisivut:
www.sfcnurmijarvi.com
Yhdistyksen Facebook: www.facebook.
com/groups/SFCNurmijarviRy/

166044
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Päätimme sulkea osan ikkunoista, sillä sisätilan lämmönsäätely
on helpompaa, kun lasipintaa ei ole valtavasti. Kalvotimme itse
kaikki lasit tummiksi. Tumma sävy auttaa osaltaan
lämmönsäätelyssä, lisäksi kalvotus piilottaa sisätilaan rakennetut
seinät eristyksineen, joten näkymä on siisti ulkopuoleltakin.
Tekniikkaa
Bussin keskiovi päätettiin laittaa umpeen, joten kulku bussiin
käy etuoven kautta. Keskioven portaikon tilalle saatiin tästä
syystä kätevästi asennettua sähkökeskus, johon pääsee ulkokautta
käsiksi.
Vaikka matkailemme pääosin leirintäalueilla, halusimme
autosta omavaraisen. Auton katolle asensimme neljä kappaletta
270 W aurinkopaneeleita. Invertterinä toimii 48 V hybridiinvertteri joka antaa 4 kW jatkuvaa tehoa. Hupiakkuina on
neljä kappaletta 220 Ah AGMakkuja, lisäksi yksi 120 Ah
hupiakku 12 W järjestelmää varten. 12 W järjestelmässä on
kiinni mm. sisätilan kauko-ohjattavat ledivalot, liesituuletin,
ilmawebastot ja vesipumppu. Lämmönsäätelystä huolehtivat
kaksi ilmawebastoa sekä ilmalämpöpumppu. Autoon asennettiin
tietenkin myös vesipumppu ja lämminvesivaraaja.
Harmaavesisäiliön koko on 200 L, saman kokoinen on myös
puhtaan veden säiliö. Internet on meillä kovassa käytössä,
joten oma langaton WLAN on kätevä.
Ruoanlaittoa varten bussin keittiössä on induktioliesi ja
älymikro, joka toimii uunina ja grillinäkin. Jenkkikaapin
pakastin on kesällä kova juttu, kun jäätelöä kuluu helteessä
kärvistellessä. Terassilla on ruumasta kiskoja myöten esiin
vedettävä kaasugrilli, sekä oma jääkaappinsa janojuomia varten.
Lisäksi mukana kulkee kannettava kaasuhella, miniuuni,
rengaspoltin muurikalla, airfryer, pizzauuni, rokkipotta ja moni
muu ruoanlaittoon sopiva vempele - nälkä ei saa reissussa tulla.

SF-CARAVAN PORKKALA Ry

SF-CARAVAN

orkkala
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K

orona täyttämä toinen vuosi on
kohta lopuillaan. Yhdistyksemme
30-vuotisjuhla saatiin kuitenkin
rajoitusten hieman hellittäessä pidettyä kylmähköstä säästä huolimatta.
Näiden vuosikymmenten aikana on kertynyt paljon hyviä muistoja. Moni asia on
muuttunut maailman mukana; jotkut parempaan, jotkut huonompaan suuntaan.
Usein keskusteluissa kuulutetaan kadonnutta ”karavaanarihenkeä”. Kuka tietää,
mitä se lopultakin tarkoittaa. Onko se aktiivista osallistumista oman yhdistyksen
toimintaan, talkoisiin, yhteisiin retkiin....
Vai onko se toisten karavaanareiden auttamista ja huomioimista eri tilanteissa. Vai
onko se vaikkapa omatoimista matkailua
omien tarpeiden tai harrastusten mukaan.
Kukapa sen tietäisi. Entäs, kuka on karavaanari? Sekin on vuosikymmenten kysymys.
Pitääkö karavaanarin liikkua vaunun tai
auton kanssa aktiivisesti? Vai voiko myös
”kausipaikkalainen” täyttää kyseiset kriteerit? Vai tekeekö jäsennumero vaunun tai
auton kyljessä karavaanarin (no ehkä ainakin järjestäytyneen)? Mielestäni jokainen

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

Kari Nurminen
voi määrittää itsensä karavaanariksi, jos sen
kokee hyväksi. Itse olen varmasti edelleen
karavaanari, vaikka nyt jätänkin aktiivisen
osallistumisen vähemmälle luovuttaessani
puheenjohtajuuden Kirsi Variselle. Hänelle
toivotan menestystä uudessa tehtävässään
yhdistyksessämme.
Toivotamme vaimoni Annelin kanssa kaikille jäsenillemme ja muille lukijoille
Rauhaisaa Joulua ja Matkailurikasta Uutta Vuotta 2022.

Hallituksen jäsen, sihteeri
Kirsi Varinen

63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
Hallituksen jäsen,
Kuutoset+ lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Anneli Nurminen		 30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
nelimumuli@gmail.com
Hallituksen jäsen, matkailuasiamies
Jarmo Johansson
145157-1
0400 442 746
Kylänraitti 51, 02400 Kirkkonummi
katujenkuningas56@gmail.com
Hallituksen jäsen
Marjut Johansson
145157-0
040 757 8899
Kylänraitti 51, 02400 Kirkkonummi
marjutjohansson@hotmail.com

Kokonaisuudesta tuli sangen toimiva, vaikka aina mieleen
tuleekin parannettavaa. Saapa nähdä jääkö tämä "Shakki"bussimme viimeiseksi tekeleeksi, vai innostummeko taas
aloittamaan uuden projektin sopivan aihion eteen tullessa.
Aika näyttää.

Hallituksen jäsen, matkailuasiamies
Geog Cavonius
63401-0
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
040 526 9550
georg.cavonius@gmail.com
Jäsenkirjuri
Kari Kontoniemi 	 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com

”Vaunussa pyörät on
matkateko vaivaton”
Neli
Toivotamme jäsenille
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2022
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Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa 
80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30, 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com

Toiminnantarkastaja
Simo Ahonen
	 41208-0
0400 435 100
Haukankäyrä 13,
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi

Hallitus
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SF-Caravan Porkkala ry:n 30-vuotisjuhla

Q Yhdistyksemme 30-vuotisjuhlaa vietimme 4.9.2021 Siuntiossa Kehla Stall´in tiloissa. Juhlan ajankohtaa hallitus oli joutunut siirtämään jo parikin kertaa, kunnes
se nyt koronarajoitusten hieman helpottaessa oli mahdollista järjestää. Juhlaan
osallistui noin 40 henkilöä. Juhlakahvit ja
-kakku maistui.
Kiitos osallistujille sekä juhlan talkooväelle! Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa!
Kn
Kuvat: Tapani Flyktman,
Kirsi Varinen, Aino Kylmä

Vuosikokous 2021

Q Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin
Kirkkonummen kunnantalolla 20.10. klo
18.00 alkaen. Kari Nurminen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Kirsi Varinen sen sihteeriksi. Edellisvuoden tilit ja
toiminta hyväksyttiin ja vastuuvapaudet
myönnettiin.
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Puheenjohtajavalinnan kohdalla käytiin
vapaata keskustelua. Kari Nurminen oli jo
hyvissä ajoin ilmoittanut, ettei ole käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin enää kuluvan vuoden jälkeen. Keskustelun tuloksena Kirsi Varinen valittiin yksimielisesti
uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2022.
Hallituksesta erovuorossa olevista Anneli
Nurminen oli myös ilmoittanut, ettei ole
enää käytettävissä ensi vuonna. Erovuorossa ollut Jarmo Johansson valittiin jatkamaan sekä uusina jäseninä Art Kohijoki ja Simo Ahonen vuosille 2022 – 2023.
Tämän jälkeen voitiinkin toimitasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2022 hyväksyä hallituksen esittämänä.
Kokouksen lopuksi Anneli Nurminen
hallituksen edustajana kiitti Kari Nurmista pitkäaikaisesta yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä ja luovutti hänelle caravan-kellon. Kirsi Varinen puolestaan kiitti molempia Nurmisia pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä luovuttaen
heille lahjan ja kukat.
Kn
Kuvat: M Johansson, K ja A Nurminen
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys karavaanarit

P

äivät ovat pitkiä, mutta viikot ja
kuukaudet menee nopeasti, kuten
sanotaan. Ja juuri näin se tuntuukin
menevän, ensin katselee kalenterista tapahtumia, yhtäkkiä huomaa niiden jo olevan
menneessä muodossa.
Loppukesä Lallulla meni jätevesisaneerauksen merkeissä, nyt on vihdoinkin biopuhdistamo kaivettu maan syvyyksiin ja
viikonloppuina loppuja jälkiä peitelty parhaan mukaan. Umpisäiliöt jäivät vielä odottamaan vuoroaan, katsotaan ensin tämän
remontin lopullinen hintalappu ja katsotaan paljonko kassaan jää rahaa tulevalle tai
tuleville vuosille.
Elokuun viimeisenä lauantaina pidettiin

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja, lehtitoimikunnan
edustaja
Timo Sulin
149527-0
045 255 4313
sfc.rmk2@gmail.com
Varapuheenjohtaja, nettisivujen
ylläpitäjä, hämyedustaja,
sähköapulainen
Markku Koski
077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com
Rahastonhoitaja
Juha Liski
145666-0
sfc.rmk3@gmail.com
Sihteeri, Jäsenkirjuri,
Lallutoimikunnan pj,
matkailuasiahenkilö
Tuula Törhönen
029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com

lallulla kesäkauden päättäjäiset, rosvopaistiilta sekä yhdistyksemme 45 vuotiskahvitilaisuus. Porukkaa oli hyvin paikalla, kiitos
osallistumisesta. Puhetta oli pitää useammankin kerran rosvopaisti-iltoja, kivaa oli
vaikka omaa lihaklönttiä ei montussa ollutkaan. Muita tapahtumia ei järjestetty vallitsevan tilanteen takia, yritetään ensi vuonna
paremmalla menestyksellä.
Muistakaa lueskella yhdistyksen nettisivuja ahkerasti, sieltähän se ajankohtaisin
tieto aina löytyy. Lallun kausipaikat on pitänyt perua lokakuun loppuun mennessä,
mutta jos havahduit vasta nyt, niin laitappa
paikkavastaavalle viestiä kiireesti. Jonkin
verran on tullut jo lopettamisilmoituksia,
eli uusia karavaanareita saadaan alueellemme. Jonossakin kuulemma on hyvin porukkaa tulossa. Tervetuloa joukkoomme.
Tammikuun puolessa välissä (15.01.2022)
pidetään taas perinteeksi muodostunut kah-

Timo Sulin
vittelutilaisuus lallulla, oiva tilaisuus tulla
tervehtimään porukoita vaikka vaunua ei
alueella vielä olisikaan.
Pikkujouluista ei vielä tässä vaiheessa
ole tietoa, katsotaan lähempänä, jos jotakin pientä uskalletaan järjestää. Rauhaisaa
loppuvuotta, tontutkin alkavat kohta ikkunoista kurkkimaan.

Mullan levitystä.

Timo Sulin 149527

Lallun puu- ja syystalkoot
Q Lauantaina 16.10 pidettiin syystalkoot,
ohjelmassa perinteistä siivousta lihasoppineen. Väkeä oli paikalla mukavasti, tosin
enemmänkin olisi mukaan sopinut. Taas
oli uusia ihmisiä touhussa mukana. Osalle
porukkaa sattuu aina jotakin muuta tekemistä, kuin lallulla olemista, vaikka kaikki
muut viikonloput siellä ollaan. No kaikkihan toistaiseksi perustuu vapaaehtoisuuteen.
Hommat saatiin pääpiirteittäin tehtyä, eli

alue on valmiina talven tuloon. Puutalkoitakin oli tarjolla runsaasti, kartanolta saatiin puita yllin kyllin, Pentillä taas ohjelmaa tiedossa. 23 ja 24.10 oli myös puutalkoita ohjelmassa, niin paljon puita on tarjolla. Taisipa sinne metsään vieläkin kannettavaa riittää.
Timo Sulin

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski
121867-0
sfc.rmkpaikat@gmail.com
Alueen turvallisuusvastaava,
hämyedustaja
Olli Siiriä
082557-0
0400 408 839
olli.siiria@pp3.inet.fi
Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi
035099-0
0500 528 307
suomirai@gmail.com
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com
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Tervetuloa uudet jäsenet
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Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

Hobby 610 TFM -90

4 750€ Hobby 420 -87

3 450€
l

l

KIP DeLuxe 460 -91

Siivouspuuhia.

2 450€ Solifer 450 Artic hieno -90 3 450€

Haravointia.

Mietiskelyä.

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

Olet sydämellisesti
tervetullut
Kipparimaailmaan!
SFC jäsenetuliike

LMC Lord Liberty 5700
ALDE versio -91

Lehdet liikkuu.

Matkailuvaunujen vuokraus
Vaunujen varaosat ja
lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

6 2950€ Ducato saunaproject -97 4 250€

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

Meillä on tilaa isommallekin autolle!
Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.
Erityisosaaminen mm. Fiat, Toyota, Hyundai, Alfa Romeo.
Takuunalaisten autojen huollot, määräaikaishuollot.
Ajoneuvojen ilmastointihuollot ja –korjaukset.
Bosch Car Service.
P. 09 291 0140 ja 050 402 0021
Asuntoautot.
Wärtsilänkatu 14

04410 Järvenpää

Rosvopaistin ensisavut.
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf
www.sfcvastnyland.fi

2022-MALLIT
MYYDÄÄN NYT
- TOIMI NOPEASTI!

ORDFÖRANDESPALT

STYRELSE 2022 |
HALLITUS 2022

H

ej på er Caravanare både nya och
gamla, vi har ordnat några träffar
det här året då pandemi läget har
lättat,på vi ordnade sommarträff på Björkudden i Ingå med Petanque mästerskap
och samtidigt fick vi vårmötet genomfört,
dessutom är det roligt att se att föreningens medlems antal har ökat under året,
vi har nu för tillfället 535 medlemmar.
Vi hade Forneldsträffen i Lagmansstrand, med vårt traditionella stövelkastnings- och hästskokastningsmästerskap
med goda resultat. Herrklassen i stövelkastning vanns av Karl-Olof Grönholm
och damklassen av Yvonne Grönholm.
I hästskokastningen vann Sari Karaus
damklassen och Karl-Olof Grönholm herrklassen.
På höstmötet blev blev Jorma Laiho val
som ordförande då nuvarande ordförande inte ställde upp för en fortsättning. På
mötet var 46 röstberättiga medlemmar närvarande och det gjordes goda beslut. På
lördagen ordnades det möjlighet till körövning med husvagn, några personer deltog.
Vi ordnar halloween träff i Meri-Caravan.
Julfesten har vi i år på Hembygdsgården i
Ingå.
Från SF-Caravans del kan jag berätta att
förbundsmötet ordnades i Åbo med stränga föreskrifter,deltagara var tvugna att använda ansiktsmasker. Olli Rusi fortsätter
som ordförande för följande år, nyvalda till
styrlsen blev Irmeli Valve från Tusby, Veikko
Vuorialho från Lahtis och Peter Lord från

Tutustu uuteen 2022-mallistoon sivuillamme
procaravan.fi

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

21845

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

Olof Bussman
Jyväskylä. Således blev det nya tag i förbundsstyrelsen med tre nya medelemmar.
Förbundsmötet behövde över sex timmar
tid innan ordföranden klubbade mötet
avslutat efter många livliga diskussioner.
Till sist vill jag framföra mitt stora Tack för
de många gågna åren som ordförande för
vår fina förening. Även ett tack till våra
förare och andra medhjälpare i Carambacupen med goda resultat, det märks att övning ger färdighet. Ett stort tack till er alla
som hjälp mig i arbetet.
Till sist en hälsning åt vår nya Ordförande Jorma Laiho,vi har en fin förening att
bevara och utveckla så att alla trivs med oss.
Tack till er alla som har ställt upp som
värdar på våra träffar, tack till styrelsen för
ett gott sammarbete och jag önskar Er alla
en God Jul och ett Gott Nytt År.
Olof

Gunveig Björklund
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.com
044 2869513

111487

111487-1

Olof Bussman
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com
050 5691511
Margareta Hietaniemi
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi
0400 490569

19756

102124-1

Leif Ström
Pilträdsvägen 15, 10360 Svartå
leifstrom44@outlook.com
050 3823925
Kassör/ Rahastonhoitaja
Sirpa Mattson
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattson@luukku.com

100365

143046-1

Festkommitté / juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi
102124-1
0400 490569
Märkes körning
Ray Björklund
044 0160016

111487

Trafikkommitté/ Caramba
Olof Bussman
Tidningsansvarig/Lehtivastaava
Gunveig Björklund
gunveig.bjorklund@gmail.com

Tabbert tulee jälleen
Suomeen VIVALDI
-mallisarjan NORDIC
EDITION -kampanjalla!
Hinta alkaen
38 550 €

Ekipage som stannat |Pysähtyneet vankkurit

Karl LINDBERG Kaj HALME
13412

PROCARAVAN
NUMMELA
40
Hiidenmäentie
268
03100 Nummela

PROCARAVAN
YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska



29.08.2021

137361



19.07.2021

Välkomna
våra nya
medlemmar
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Höstmötes träff på Påminne skidcenter 15. - 17.10.

Vy över Påminne.

Ny styrelsemedlem Leif Ström.

Fri samvaro runt grillen.

Märkeskörning 16.10.

Hovimäki camping

Nya ordföranden Jorma Laiho tar över klubban efter Olof Bussman.

Kerran Soliferisti
aina Soliferisti
Club Solifer ylläpitää
Soliferismin aatetta
Liity mukaan joukkoomme!
Tietoa meistä löydät
www.clubsolifer.fi
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Ensi
kesänä mm.
Uusi huoltorakennus ja uudet laiturit. Tervetuloa viihtymään
meille. Kysy myös vuosi- ja kausipaikkoja!

Hovimäki

Matkailukeskus SOMERO
www.hovimakicamping.fi
Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi
Puh. 040 757 2132 hovimaki@hotmail.com
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Toivotamme asiakkaillemme
rauhaisaa joulua ja onnellista uutta vuotta!

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

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

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403

OSTAMM
E
MATK AI
LUAUTOJA
JA
-VAUNU
JA!

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Joni Peltonen
050 330 0470

45v

Ota yhteyttä!

Atso Muuronen
0500 450 735

021

1976 -2

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

