
Seisooko
matkailuautosi tai 

asuntovaunusi käyttä-
mättömänä pihamaalla? 

Myy se meille!
bestcaravan.fi/
myyajoneuvosi

Varaa aikasi 
keväthuoltoon nyt!  

Best-Caravan liikkeet:
Hyvinkää 010 832 4556
Espoo 010 832 4537
Seinäjoki 010 387 5004

Suosituimmat huoltopakettimme:
Asuntovaunun vuosihuolto ......................................................................alk. 275 €
Matkailuauton asunto-osan vuosihuolto ..............................................alk. 225 €
Talvipaketti Fiat Ducato 2007 > ....................................................................... 300 €
Kaasujärjestelmän koeponnistus .....................................................................50 €
Sammutintarkastus ja vaihto ............................................................................14 €

Varaa aikasi suoraan lähimmästä liikkeestämme tai verkossa
Tampere 010 832 4551
Turku 010 832 4538
Kuopio  010 832 4529
Oulu  010 832 4521

bestcaravan.fi/varaahuolto

12 Caravan yhdistyksen jäsenlehti No 1/2022
SFC KUUTOSETSFC KUUTOSET++
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nro 1/2022 
17. vuosikerta

Julkaisija: 
• SF-Caravan Forssan seutu ry 
• SF-Caravan Hankoniemi ry   
                       Hangöudd rf 
• SF-Caravan Hyvinkään seutu ry  
• SF-Caravan Itä-Uusimaa ry 
• SF-Caravan Karkkila ry 
• SF-Caravan Kerava ry

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

Päätoimittaja:  Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri: Ulla Sorvisto, puh. 040 7332107, ulla.sorvisto@gmail.com  
Toimituskunta: 
FORSSA:  Juha Lemberg, Jani Tamminen  
HANKO:  Marlene Holmström 
HYVINKÄÄ:  Raimo Kosonen, Hanna Mensola 
ITÄ-UUSIMAA:  Petri Oksanen 
KARKKILA:  Leo Kylmä, Anneli Sarkola 
KERAVA:  Perttu Tiikkainen, Timo Raita 
KOPPARÖ: Jarmo Leskinen, Kjell Skogberg 
KRISTILLISET:  Petri Hartman 
NURMIJÄRVI:  Eeva Ahervuo, Johanna Pylvänäinen 
PORKKALA:  Kirsi Varinen 
RIIHIMÄKI:  Timo Sulin, Eija Siivonen 
VÄST NYLAND:  Gunveig Björklund, Olof Bussman

Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com
Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän vuorokauden 
kuluessa laskun saapumisesta.  Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 2022: Etusivu 640,00, takasivu 460,00, 1/1 sivu 375,00, 1/2 sivua 260,00, 
1/4 sivua 200,00, 1/8 sivua 150,00, 1/16 sivua 90,00. Vuosisopimusalennus-20 %.
Mediakortti: www.sfchyvinkaa.net/162 
Jäsenten ilmoitukset: Huomionosoitukset yms. sekä teksti-ilmoitukset  
mielipidepalstalle veloituksetta.
Muut ilmoitukset 5,00/rivi, max 5 riviä/ilm.
Ilmestymisaikataulu 2022: 24.2., 28.4. 8.9. 24.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari  ISSN 1796-1432

SFC KUUTOSETSFC KUUTOSET++

SF-C

KERAVA

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

ALPINA 663 PT

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

Kohtaa uusi sukupolvi.

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

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

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT

Vuoden  
matkailu- 
ajoneuvo- 
kauppias  

2021*

YLI 400  
MATKAILU- 
AJONEUVON  
VALIKOIMA

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

MATKAILE SUOMEN
TALVISISSA MAISEMISSA

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

SF-Caravan  
Forssan Seutu ry ��������������������������������4

SF-Caravan Hankoniemi ry 
Hangöudd rf ���������������������������������������6

SF-Caravan  
Hyvinkään Seutu ry ����������������������� 10

SF-Caravan 
Itä-Uusimaa ry �������������������������������� 14

SF-Caravan  
Karkkila ry ��������������������������������������� 18

SF-Caravan 
Kerava ry ����������������������������������������� 22

SF-Caravan 
Kopparö ry �������������������������������������� 25

Kristillinen  
Karavaanariyhdistys ry ����������������� 27

SF-Caravan 
Nurmijärvi ry ���������������������������������� 30

SF-Caravan 
Porkkala ry �������������������������������������� 33

SF-Caravan 
Riihimäen Seutu ry ������������������������ 34

SF-Caravan 
Väst-Nyland rf �������������������������������� 37
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MAJAMÄKI HINNASTO  2022 (sis.alv:n)

SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU Ry
www.sfcforssa.com

SF
-CARAVAN

FO
RSSA N  SE UTU R

Y.

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

Varapuheenjohtaja
Seppo Olkkonen 28636

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

Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen 37867
ismo.airaksinen@surffi.net

Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen  39719-1

Jäsen
Arja Salminen 43465

Jäsen
Ossi Räisänen 62787

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen

HALLITUS 2022

Juha Lemberg

Tervetuloa 
uudet jäsenet

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

SAUNAMAKSUT 
Aikuinen	(auto	/	vaunukunnan	vieras)	 3	€ 
Lapsi	alle	12v	(auto	/	vaunukunnan	vieras)	 	0	€ 
Perhesauna 	50	min.	1	–	2	aikuista	ja	lapset	 15	€
SÄHKÖMAKSUT 
Mittarilla	 0.25	€	/	kwh                                       
Pienin	maksu	 2	€
SÄHKÖMAKSU ilman mittaria                                        
Valosähkö	 6	€	/	vrk 
Lämmityssähkö	 12	€	/	vrk 
Auton	lämmitys	 6	€	/	kerta 
Ilmastoinnin	käyttö ilman kWh	mittaria	 6	€	/vrk
KAASU 
Teräspullon	vaihto	pullo	 25	€	/	pullo 
Pullo	+	täyttö	 100	€

PESUKONE	/	koneellinen	 3	€ 
Kuivausrumpu	/	koneellinen	 3	€ 
VARASTOINTIMAKSU 
Ajalla	1.1.	–	31.5.	ja	1.9	–	31.12.	 28	€	/	kk 
Ajalla	1.6.	–	31-8.	 34	€	/	kk 
KAUSIPAIKAT 
Paketin	aloituspäivänä	sovitaan	isännyyden	ajankohta 
Paketti	1:	(SFC	Forssan	seudun	jäsenille) 
               					12	kk  isännyys	6vrk	 250	€ 
Paketti	2:   		6	kk   isännyys	3vrk	 210€ 
Paketti	3:   		6	kk			ilman	isännyyttä	 350	€ 
Paketti	4:   		3	kk			voimassa	ja	myynnissä 	1.6.	–	31.8.	 280	€
Paketti	5:					1	kk			voimassa	ja	myynnissä	1.6.-31.8.	 160	€ 
Talvipaketti	7	kk	voimassa	lokakuu-huhtikuu	 250	€
PITÄMÄTÖN	ISÄNNYYS	 150	€	/vrk 
Paketti	1	-	4	velvoittaa	vaunun	siirron	 
kesä-heinä-elokuussa	1	kk	välein 
KIINTEÄ VUOSIPAIKKA (SFC	Forssan	seudun	jäsenille) 
Kiinteä	vuosipaikka	tontti		isännyys	6vrk	 300	€ 
Kiinteä	vuosipaikka	tontti		ilman	isännyyttä	 500	€

Sähköauton	lataus	sähkömittarin	mukaan.
Oikeudet	muutoksiin	pidetään. 

TYKKÄÄ MEISTÄ 

FACEBOOKISSA

Talvi terveisiä

Taas on vuosi vaihtunut ja ainakin 
tätä kirjoittaessa ei näytä kovin talvi-
selta, kun kelit vaihtelee pakkasesta 

plussa keleihin. Toivotaan että vielä saatai-
siin jonkinlaiset talvikelit tälle talvelle.

Kovasti tuota kevättä tässä jo odottelee 
saapuvaksi, eikä siihen niin kauaa ole kun 
päästään nauttimaan taas auringon läm-
möstä ja kesäkeleistä. Monella taitaa jo ke-
sän suunnitelmat olla mielessä.

Meidän yhdistyksemme vuosikokousta 
on suunniteltu tuohon toukokuun tienoil-
le, jos tämä tautitilanne antaa mahdollisuu-
den kokoontua.

Toivottavasti saataisiin runsaasti jäseniä 
kokoukseen, päätetäänhän siellä meidän 
yhdistyksemme asioista, ja myöskin uusista 
henkilö valinnoista hallitukseen.

Seuratkaa yhdistyksen kotisivuja, sieltä 

selviää kevään tapahtumia, talkoot, vuosi-
kokoukset yms. muut ajankohtaiset asiat.

Ensi kesän tapahtumia hallitus miettii ko-
koontuessaan. Kahden viime kesän tapah-
tumathan jouduimme perumaan vallitsevan 
Koronan takia. Toivottavasti tälle kesälle 
saataisiin jotain tapahtumia järjestettyä.

Terveisin JUSSI 68097

KABE – Kodikas ympäri vuoden
Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.

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

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

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

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

NYT ON VAUNUVALIKOIMA PARHAIMMILLAAN!

Neliökuja 5, 04300 TUUSULA • ark. 9 –17 • www.kkkivinen.fi • Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike

MATKAILUKAUSI  
LÄHESTYY! KOKENUT

&
KATTAVA

NÄYTILLÄ
2022-

UUTUUDET!

MYÖS
HOBBY

BEACHY JA
POKSI

”MESSU”-
KORKO

TARJOUS
0,99%

TERVE-
TULOA

TURVALLI-
SESTI!

VAUNUT
SIJAITSEVAT

4000M2

PIHA-
ALUEELLA
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  ORDFÖRANDESPALT

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

Varapuheenjohtaja, 
viceordförande       
Alf Boström  127349-0
040 520 6948
Hanko
alf.bostrom@gmail.com

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

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

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

HALLITUS 2022 / 
STYRELSE 2022

Christina Lindholm

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Välkomna våra 
nya medlemmar

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

Länsirannikon matka osa 2
 Q Keskiviikkona ajoimme vielä pohjoi-

seen, Yli-Iin Kierikkikeskukseen, joka on 
arkeologinen esihistorian keskus. Päära-
kennuksessa, joka on maailman suurimpia 
hirsirakennuksia, toimii arkeologinen näyt-
tely. Keskuksen lähellä sijaitsee kivikauti-
nen kylä, jossa on kylässä sijanneita kym-
meniä talonpohjia 6000 vuoden takaa sekä 
ansapolku. Me saimme hyvän oppaan, jota 
jaksoi kuunnella rankkasateesta huolimat-
ta. Keskus on saanut Europa Nostran pal-
kinnon vuonna 2002. Sieltä matka jatkui 
Utajärven kivipuistoon ja saimme yli 50 
kookkaan näytelohkareen avulla aikamat-
kan Suomen kallioperän kehitykseen. Siel-

tä löytyy myös Suomen ja EU:n kalliope-
rän vanhin kivi, n. 3,5 milj. vuotta vanha 
Siuruan gneissi. Kivipuisto sijaitsee Rokua 
Geoparkissa, joka on ensimmäinen Suomen 
kohde UNESCON:n suojeluksessa olevas-
sa, ainutlaatuisten geologisten kohteiden 
verkostossa.  Illan vietimme Manamasa-
lon portin saunatuvassa. Muutamat meis-
tä ajoivat vielä n. 1 km matkan katsomaan 
Kiloniemen gneissikalliopaljastumia, upei-
ta raidallisia, sileitä kallioita, joissa eri vuo-
situhansien kerrostumat erottuivat selvästi.

Torstaina jännitimme Oulunjärven Alas-
salmen ylitystä Manamasalosta mantereelle. 
Lossi oli pieni, tilaa vain 14 henkilöautol-

Heippa!

Joulu tuli ja meni ilman lapsenlapsia, 
heidän koulussa oli korona. Päätimme 
pysyä kotona. Nyt tammikuu on puo- 

   lessa välissä ja edelleen emme ole tavan-
neet. Onneksi on Skype; pienempi menee 
jo piiloon nähdessään mummon naaman.

Yhdistyksen matka Helsingin Messuil-
le oli myös peruuntui. Nyt kirjoittaessani 
odotamme helmikuuta ja talvijuhlaamme, 
toivon mukaan voimme sen pitää. Tiistai 
treffimme jatkuvat myös, jos tilanne niin 
sallii. Jotenkin tuntuu, että olen kirjoittanut 
tämän aikaisemmin, eihän mitään muutu 
auringon alla.

Nyt pitää vain ajatella positiivisesti tule-
vaisuutta ja elää hetkessä ja suunnitella uu-

sia matkoja ja tapaamisia.
Pysykää terveinä, ottakaa rokotuksenne, 

kyllä tunnelissa näkyy jo valoa.

Julen kom och gick utan barnbarn, det 
fanns corona i deras skola. Vi beslöt att 
stanna hemma. Nu är vi halvvägs inne i 

    januari och fortfarande har vi inte träffats. 
Tur att Skype finns, det mindre av barnen 
gömmer sig redan när han ser mormors 
nuna.

Föreningens resa till Helsingfors Mäss-
san måste inhiberas. Nu i skrivandets stund 
väntar vi på februari och vår vinterfest, hop-
peligen går den av stapeln. Tisdags träffarna 

fortsätter också om läget tillåter. På något 
vis får jag en känsla av att jag har skrivit 
detta redan tidigare, men inget nytt under 
stjärnorna.

Nu ska vi bara tänka positivt på framti-
den och leva i nuet, planera nya resor och 
nya träffar.

Håll er friska och ta era vacciner, det finns 
ljus i tunneln.

Christina (Stina) Lindholm

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina 03.04.2022 

klo 14:00 yhdistyksen kerhotalolla Hangon Kansanpuistossa, 
Klinkokuja 2 (entinen talonmiehen asunto).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § määräämät asiat 
sekä johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät muut asiat.

Kahvitarjoilu.     Tervetuloa.     Johtokunta

MÖTESKALLELSE
Stadgeenligt årsmöte hålles söndagen den 03.04.2022 kl 14:00  

i föreningens klubbhus i Hangö Folkpark,  
Klinkogränd 2  (förra gårdskarlsbostaden).

Under mötet behandlas enligt föreningens stadgar i 4 § stadgeenliga 
ärenden samt av styrelsen och medlemmarna föreslagna  

övriga ärenden.
Kaffeservering.     Välkommen.     Styrelsen.

KEVÄTKAUDEN OHJELMA 
KERHOTALOLLA:

01.03.2022 klo 19:00 
Keskustelemme yhdistyksen  

mahdollisesta  
kevät/kesämatkasta.

05.04.2022 klo 17:30    
Länsi-Uudenmaan pelastus- 

laitoksen kouluttaja:  
alkusammutuksen  

turvallisuuskoulutus

VÅRENS PROGRAM  
PÅ KLUBBHUSET:

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

05.04.2022 kl 17:30 
Västra Nylands räddningsverkets 

utbildare: säkerhetsskolning  
i primärsläckning

Kierikkikeskus, ”kivikautinen” opas ja ansa�
Kierikkikeskus, ”stenålders” guide och fångstredskap�

Kärsämäen Paanukirkko�

Sunnuntaina 03.04.2022 Kerhotalolla tapahtuu:
Kerhotalon ja pihan talkoot klo 15:00. Grilli on kuumana.

Det händer på Klubbhuset 03.04.2022
Klubbhusets och gårdens talko kl 15:00. Grillen är het.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf   www.sfchankohangoudd.net

le ja tuulisella säällä ei korkeita ja raskai-
ta ajoneuvoja kuljeteta. Aamulla oli kova 
tuuli, mutta lossinkuljettaja vei meidät en-
sin 4 vaunukuntaa ja seuraavaksi matkailu-
autot keinuvalla lossilla yli. Onneksi matka 
oli lyhyt, n. 10 min.  eikä kukaan kai tul-
lut ”merisairaaksi” järvellä. Pysähdyimme 
hetkeksi kuriositeetin vuoksi Piippolassa, 
Suomen maantieteellisessä keskipisteessä, 
on sekin sitten kuvattu ja sieltä Kärsämä-
en Juustoportin kautta Kärsämäen Paanu-
kirkolle, jossa opas jo odotti meitä. Puu-
kirkon rakennusprojekti aloitettiin vuon-
na 2000. Arkkitehtiylioppilas Antti Lassi-
lan suunnitteleman kirkon perusidea on, 
että rakennus koostuu hirsisestä ”sydämes-
tä” ja sitä ympäröivästä mustaksi tervatusta 
paanupintaisesta ”takista”. Kirkko on ko-
konaan paikallisten taitajien käsin veistä-
mä, sisätiloilta hyvin kaunis ja harras tun-
nelmainen.  Pysähdyimme myös mauk-
kaalle lohikeitolle ravintola Vaskikelloon, 
Pyhäjärvelle.  Seuraavaksi opastettu käyn-
ti Petäjäveden Vanhassa Kirkossa, (Unes-
con Maailmanperintökohde 1994). Kirkko 
on luterilainen maalaiskirkko ja siksi poik-
keuksellinen esimerkki Pohjois-Euroopan 
puukirkkorakentamisen perinteestä. Täältä 
oli enää lyhyt ajomatka yöpymis-paikkaam-
me Haapamäen Höyryveturipuistoon, jos-

sa meillä oli matkan palautuskeskustelu.  
Perjantaina ensin aamulla tutustuminen 

12 eri veturityyppiin ja muuhun kalustoon 
ja sitten matka jatkui Mobiliaan, missä jo-
kainen kiersi museon omaan tahtiin. Vielä 
oli tarkoituksena käydä Vehoniemen Au-
tomuseossa, mutta parkkipaikalla ei ollut 
tilaa, sillä oli vanhojen autojen kokoontu-

misajot Vehoniemelle. Lähdimme kukin 
omille teillemme. Omasta mielestäni matka 
oli onnistunut ”kulttuuripläjäys suomalai-
sia maailmanperintökohteita”, kuten joku 
osallistujista sanoi. 

Teksti: Malle ja Göran Holmström
Kuvat: Stig Lundell,  

Resa längs Västkusten del 2

resa i utvecklingen av Finlands berggrund 
med hjälp av 50 ansenliga stenblock. Där 
finner vi även Finlands och EU:s berg-
grundens äldsta sten, ca. 3,5 milj. år gam-
mal Siuruas gnejs. Sten-parken är i Rokua 
Geopark, som är Finlands första område 
i nätverket av enastående geologiska om-
råden, beskyddad av UNESCO. Vi spen-
derade kvällen i campingen Manamasalon 
Portti:s bastukammare. Några av oss kör-
de ännu ca. 1 km för att se på Kiloniemis 

gnejs-bergets avnötningar, ståtliga randi-
ga, släta berg, där de olika årtusendens se-
diment skiljer sig tydligt.

På torsdagen spände vi oss för överfarten 
av Uleträsks Alassalmi från Manamasalo till 
fastlandet. Färjan var liten, kunde ta bara 
14 personbilar och vid blåsigt väder förs ej 
över höga och tunga fordon. På morgonen 
blåste det hårt, men färjeföraren förde först 
oss, 4 ekipage och som följande husbilarna 
över sundet med den gungande färjan. Lyck-

Petäjäveden Vanha Kirkko� Haapamäen Höyryveturipuisto�

Mobilia�

ligtvis var sträckan kort, 10 min., och ingen 
blev väl ”sjösjuk” på träsket. Vi stannade en 
stund som kuriositet vid Piippola, Finlands 
geografiska mittpunkt, nu är den också foto-
graferad, och därifrån via Kärsämäki Juusto-
portti till Kärsämäki Paanukirkko, där gui-
den väntade på oss. Träkyrkans byggnads-
projekt påbörjades år 2000. Arkitekt-stu-
derande Antti Lassila har planerat kyrkan, 
vars grundidé är, att byggnaden består av 
”ett hjärta av stock” och av ”en kappa” av 
svart-tjärad spån, som omringar den. Kyr-
kan är helt och hållet hand-slöjd av loka-
la mästare, utrymmet innanför är mycket 
vackert och andaktsfull. Vi stannade även 
vid restaurant Vaskikello, Pyhäjärvi, på en 
smaklig laxsoppa. Som följande en guidad 
tur i Petäjäveden Vanha Kirkko (Unescos 
Världsarv 1994). Kyrkan är en luthersk 
landsbyggskyrka och därför ett enastående 
exempel på traditionen av träkyrkobyggan-
det i Nord-Europa. Sedan hade vi bara en 
kort körsträcka till vårt övernattningsställe 
Haapamäen Höyryveturipuisto, där vi höll 
vår utvärdering.

På fredag morgon först besök i de 12 oli-
ka ånglokstyperna och tågvagnar och sedan 
fortsatte resan till Mobilia, där var och en 
gjorde sin runda i egen takt. Vi hade ännu 
tanke att besöka Vehoniemi Bilmuseum, 
men parkeringsplatsen var full, ty gamla 
bilar hade sin sammankomst i Vehoniemi. 
Vi alla for på egna vägar. Enligt min åsikt 
var resan en lyckad ”kulturchock med fin-
ska världsarv”, som någon av deltagarna 
uttryckte sig.

Text: Malle ja Göran Holmström
Foto: Stig Lundell, Göran Holmström

 Q På onsdagen körde vi ännu norrut till 
Yli-II, KIerikkikeskus, som är ett arkeolo-
giskt förhistoriskt centrum.  I huvudbygg-
naden, en av världens största stockbyggna-

der, finns en arkeologisk utställning. Nära 
centrumet befinner sig en stenålders by med 
tiotals husgrunder sedan 6000 år samt en 
stig med fångstredskap. Vi hade en myck-

et bra guide, som man orkade höra på trots 
ösregnet. Centrumet har fått priset Euro-
pa Nostra år 2002. Vi fortsatte vår resa till 
Utajärvi sten-park och vi upplevde en tids-

Kärsämäen Paanukirkko�
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PUHEENJOHTAJAN PALSTAHALLITUS 2022
Puheenjohtaja 
Pertti Sarkkinen 
0400 479 157 
pj@sfchyvinkaanseutu.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pertti Sarkkinen

Tervetuloa 
uudet jäsenet

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45,  
05250 Kiljava  
p. 050 526 4897

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

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

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

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Hyvää alkanutta Vuotta kaikille. 
”Uusivuosi ja uudet kujeet” niin-
hän sitä voisi aloittaa. Mitä uusi-

vuosi tuo tullessaan, paljon työtä ja kehittä-
mistä niin yhdistyksessä kun alueilla.

Syyskokous oli ja meni, saimme hallituk-
seen uutta ja innokasta väkeä. Puheenjoh-
tajan paikka suotiin minulle, kiitän kaikkia 
luottamuksesta ja samalla kiitän Arjaa ja 
muita hallituksen jäseniä kuluneista vuo-
sista tällä pallilla. Yhdistyksemme sai myös 
uuden sihteerin, rahastonhoitajan ja uusia 
hallituksen jäseniä. Alueiden toimikuntiin 
olen tutustunut ja näyttää siltä, että niissä 
on hyvää pöhinää ja tekemisen meinin-
kiä. Tämä talvenselkä, kun on taitettu, on 
ensi kesänä meillä paljon tekemistä, jotta 
saamme kaiken tehtyä mitä on suunnitel-
tu. Talkoilla on kaikki tähän asti tehty ja 
toivon, että sitä samaa talkoohenkeä löytyy 
myös jatkossakin. Kevään aikana tehdään 
suunnitelmia ja aletaan toteuttamaan niitä 
mahdollisuuksien mukaan. Kaikki kausi-
paikkasopimukset tullaan uusimaan kevään 
aikana. Sopimukset tarvitsevat päivitystä ja 
alueiden paikkanumerot laitetaan osittain 
uusiksi. Sääksiin  saadaan toivottavasti li-

sää paikkoja, kun vaunut laitetaan oikeille 
paikoille. Toivotan kaikki jäsenemme ter-
vetulleiksi vierailemaan alueellemme.  Kau-
sipaikoille on paljon jonoa. Toivotaan, että 
saadaan lisää tilaa ja purettua jonoja. Ke-
vätkokous lähenee ja toivon suurta joukkoa 
kokoukseen. Nettisivut on uusittu. Niistä 
kannattaa antaa palautetta ja kehitys ideoi-
ta. Netissä ja sosiaalisessa verkossa pyrimme 
viestittämään lisää missä mennään ja tapah-
tuu.  Kesää odotellessa. Tulkaa juttelemaan, 
kun näette minut. 

Terveisin Pertti Sarkkinen

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään torstaina 5.5.2022 klo 19.00

Paikkana
SFC VihtiPark, Rauhaniementie 391

03790 Vihtijärvi

Jäsenyyksien tarkastus klo 18.30 alkaen.

Seuraa tiedotusta kotisivuilla www.sfchyvinkaa.net

Sääksin uudistaminen on pikkuhiljaa lähtenyt käyntiin. Ensimmäisenä siirtyi toimisto vanhan liiterin 
tilalle. Puita on myös kaadettu, jotta saadaan vaunupaikat uudellen järjestettyä sekä vieraspaikkoja 
lisää. Uudistaminen jatkuu kevään mittaan.

www.campingmessila.fi
messila@campingmessila.fi |p.03-876290   0400-498361

- Matkailuauto,-vaunu ja telttapaikkoja,  
leirintämökkejä, hirsihuviloita 

- Hieno uimaranta, beachvolleykenttiä, suppilautoja, vesiurheilua...
- Ravintolapalvelut, terassit, ruokaa, juomaa virvokkeita
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Seuraa aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja, missä ilmoitetaan aina ajankohtaiset 
uutiset ja mahdolliset tapahtumat näin poikkeusaikoina. 

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY:N ARVOT

Turvallisuus on toimintamme perusta
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. 

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

Hyvin toimivassa yhteisössä arki sujuu mukavalla ja mutkattomalla 
meiningillä.

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

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

Tervehdys
 Q Vuosi 2022 on jo pyörähtänyt käyntiin  

ja eletään vielä talviaikaa. Minulle vuo-
si 2022 tuo myös  uuden haasteen, kos-
ka minut valittiin  VihtiParkin toimikun-
nan puheenjohtajaksi.  Olen saanut hyvää 
opastusta tähän  tehtävään edelliseltä pu-
heenjohtajalta Jari Lemmetyiseltä, joka on 
toiminut tässä tehtävässä 11 vuoden ajan. 
Haluan kiittää myös  kaikkia edellisiä pu-
heenjohtajia ja toimikunnan jäseniä vuosien 
mittaan tehdystä hyvästä työstä VihtiPar-
kin hyväksi. VihtiParkissa on viime vuosi-
na tehty monia isoja uudistuksia ja remont-
teja. Mikään ei tapahdu itsekseen ja kaikki 
nämä ovat  vaatineet monia vapaaehtoisia  
tekijöitä. Jokaisen panos on ollut tärkeä . 
Alueemme yksi rikkaus on se, että täältä 
löytyy monenlaista osaamista ja halua teh-
dä talkootyötä alueemme hyväksi. Haluan 
tehdä rakentavaa yhteistyötä toimikunnan 
ja kaikkien kausipaikkalaisten kanssa, jot-
ta alueemme pysyy edelleen  viihtyisänä ja 
jossa kaikilla on mukava viettää vapaa-ai-

kaa.  Uudessa tehtävässäni on vielä  paljon 
opittavaa ja omaksuttavaa ja otan mielellä-
ni vastaan hyvät neuvot ja ideat. 

Olen ollut karavaanari vuodesta 1999 läh-
tien ja Vihtiparkissa olen ollut n. 8 vuotta 
kausipaikalla.Työkseni olen rakentanut ta-
loja, ajanut rekkaa, pitänyt hevostilaa ja vil-
jellyt maata ja olen pienyrittäjä. Olen ollut 
mukana monenlaisessa yhdistystoiminnassa 
vuosien varrella.Olen mukana myös koira-
harrastuksissa ja minulla on dreeveri Pipsa, 
jonka kanssa käyn pienriista metsällä. Har-
rastan siis metsästystä ja syksyisin viikonlo-
put menevät hirvimetsällä. 

Toivon avoimuutta, yhteistyötä ja tois-
temme kunnioittamista. SF- Caravan Hy-
vinkään seudun RY:n arvoihin on helppo 
yhtyä:  Turvallisuus, Ympäristönsuojelu ja 
yhteisöllisyys. Elämme nyt haasteellisia ai-
koja pandemian takia ja loppua ei vielä näy. 
Tämä vaikuttaa myös karavaanareiden elä-
mään, koska joudumme säännöstelemään 
kokoontumisia ja vuorosaunat on joudut-

tu muuttamaan perhesaunoiksi. Yritetään 
kuitenkin olla  kärsivällisiä. Toivotaan, että 
jo  kesällä saamme nauttia täysillä yhteises-
tä karavaani harrastuksesta ja kokoontua 
jälleen yhteen. 

Hyvää vuoden 2022 jatkoa kaikille kuu-
tosten lukijoille 

Ystävällisesti Matti Haklin, 
Vihtiparkin toimikunnan puheenjohtaja

Lumisen talven iloja!

 Kauniita talvipäiviä on riittänyt�

Uutta vuotta VihtiParkissa oli 
vastaanottamassa sekä vierailijoita 
että kausipaikkalaisia� 

Napakelkka on ilostuttanut sekä pieniä että isoja karavaanareita VihtiParkissa�

Talven yksi suosituimmista aktiviteeteista on ehdottomasti 
ollut mölkky� Pelin kruunaa tietenkin hyvä seura ja maittavat 
eväät!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

ORDFÖRANDESPALT

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja,henkilövastaava
Marko Ketvel
050 393 5304

Varapuheenjohtaja, 
tapahtumavastaava
Jussi Eskola
0400 549 699

Taloudenhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795

Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974

Turvallisuusvastaava 
Jouni Kuusimäki
040 503 0200

Tapahtumavastaava, 
tiedotusvastaava ja kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571

Muut vastuuhenkilöt
Alueisäntä
Mika Heinonen
040 563 2608

Sihteeri, jäsenkirjuri, 
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Ensiapuvastaava
Pia Heikkinen
Berith Lönnroth

Marko Ketvel

Tapahtumat 2022
Kevätpäivät		 05.03.
Pääsiäinen		 17.04.
Kevättalkoot		 23.04.
Vappu		 30.04.
Äitienpäivä		 08.05.
Juhannus																		24.-25.06.
Syystalkoot		 29.10.
Isäntäilta		 05.11.
Isänpäivä		 13.11.
Valojuhla		 26.11.

SEURAA MEITÄ 
FACEBOOKISSA  

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

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra
nya medlemmar

Itsenäisyyspäivä		 06.12.
Uuden	vuoden	
vastaanotto		 31.12.

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

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

Hinnasto 
Vuorokausi
Jäsenhinta € 17€/vrk
(sis. valosähkö)
EI jäsenhinta 27€/vrk 
(sis. valosähkö)   
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 kausi-
paikkalaisen matkailuajoneuvossa!’

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

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

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

Sähkö 
– mittari 0,30 cnt/kwh

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

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

Yleinen saunavuoro sisältyy kaikkiin 
majoitushintoihin. Yhdistys pidättää 
oikeudet hinnanmuutoksiin.
Vapaat kausipaikka kyselyt aluevastaava 
Mauri Savolainen 040 045 6693

Talvinen tervehdys 
Karavaanarit,

Olemme menossa kohden valoa ja 
kesää, joka tuntuu ja näkyy sel-
keästi pitenevinä päivinä. Aurin-

gonvalo antaa lisää energiaa päivään ja saa 
elämän tuntumaan taas, edes hetkellisesti, 
normaalilta ja unohtamaan koronat ym 
”vaivat”.  

Onko kirjoitusta ilman mainintaa koro-
nasta?? Kyllä, tämä on! En asiasta sen enem-
pää kirjoita muuten kuin todeten, että me 
otamme asian kaikessa tekemisessä huomi-
oon ja olemme mielestäni oppineet toimi-
naan asian kanssa hyvin. 

Alueellamme on ollut ja tulee olemaan 
turvallista vierailla.   

Talvikin on tuntunut taas talvelle ja osal-
taan mahdollistanut ulkoiluaktiviteettien 
tekemisen, vaikkapa kävelylenkkeinä me-
renjäällä, tai avantouintina. 

Skepparssin talvessa parasta on kuitenkin 
hiljaisuus! Kiireisen ja hektisen työviikon 
jälkeen tuntuu taivaalliselta, kun pääsem-
me alueelle rentoutumaan, jossa hiljainen 
metsä tai merellä tuulen suhina rauhoittaa 
mieltä. 

Ei kiirettä mihinkään eikä ympärillä yli-
määräistä hälinää. 

Ehdottomasti parasta!! 
Tammikuussa kävimme hallituksessa läpi 

tulevan vuoden tapahtumia, ja niistä löy-
dätte koosteen tämän lehden sivuilta. Saim-
me aikaan hyvän kattauksen, josta löytyy 
varmasti jokaiselle jotakin. Tulkaa rohkeasti 
mukaan osallistumaan tapahtumiin!

Vuosi tulee etenemään aiemmin sovittu-
jen suunnitelmien mukaan, jossa korostuu 
erityisesti yhdessä tekeminen. Tulemme 
kiinnittämään huomiota alueen viihtyisyy-
den lisäämiseen, johon varmasti suurimman 
sysäyksen saamme kevättalkoissa. Lisäksi 

alueen turvallisuus nostetaan tekemisen 
keskiöön ja siihen liittyen mm alueen yleis-
valaistusta tarkastellaan ja tehdään paran-
nuksia. 

Unohtamatta myöskään palvelua, johon 
liittyy mm BestCamp- varausjärjestelmän, 
johon liityimme viime vuonna, käyttöön-
otto. Tulemme järjestämään aiheesta koulu-
tuksia maalis- huhtikuun aikana. 

Muistakaa, että teistä jokainen voi jättää 
hallitukselle ideoita ja palautetta parannus-
ehdotuksista. Kioskirakennuksen seinällä, 
kentän puolella, on Ruusut ja Risut- laa-
tikko, johon voitte jättää ideanne. Käymme 
palautteet läpi jokaisessa hallituksen koko-
uksessa.  

Vuosi 2021 oli meille ennätysten vuo-
si. Tilastojen mukaan Skepparssissa yöpyi 
enemmän matkailuyksiköitä (matkailuvau-
nu tai -auto) sekä henkilöitä kuin koskaan 
aikaisemmin. Tämä yhdistettynä myöntei-
seen palautteeseen, jota olemme saaneet, 
antaa tuntuman siitä, että olemme tehneet 
asioita oikein. 

Ennätysten jälkeen emme jää kuitenkaan 
paikalleen makaamaan vaan jatkamme, 
edellä mainitun mukaisesti, kohden alka-
neen vuoden haasteita samalla entisestään 
parantaen.

Mukavaa kevään odotuksen aikaa Teille 
kaikille! 

                
 Marko 

 

Vinterhälsning Karavaner,

Vi är på väg mot ljus och sommar, 
vilket är tydligt känt och synligt 
på längre dagar. Solljus ger oss mer 

energi till dagen och får livet att kännas 
normalt igen, även tillfälligt, och glömma 
coronas och ”lidanden”.

Finns det något skrivande utan att nämna 
coronavirus? Ja, det här är! Jag kommer inte 
att skriva om det mer, än att säga att vi tar 
hänsyn till detta i allt vi gör, och jag tycker 
att vi har lärt att handla det bra.

Skeppars har varit och kommer att vara 
säkert plats att besöka.   

Vintern har också känts som en vinter 
igen och har gjort det möjligt att göra ut-
omhusaktiviteter, till exempel at gå på hav-
sis eller vinterbada. 

På vintern det bästa är Skeppars tystna-
den! Efter en hektisk arbetsvecka känns det 
himmelskt när vi kommer till Skeppars, för 
att koppla av, där tyst skogen eller en havs-
bris lugnar sinnet.

Ingen brådska till någonting, och ingen 
extra uppståndelse runt. 

Definitivt det bästa!! 
I januari granskades det kommande året i 

styrelsen, och du kan hitta en sammanfatt-
ning av dem på sidorna i denna tidning. Vi 
har ett bra set, som jag är säkert på att det 
finns något för alla. Välkommen att komma 
och delta i evenemangen!

Året går vidare enligt tidigare överens-
komna och gjord planer, som kommer att 

lägga särskild vikt, att arbeta tillsammans. 
Vi kommer att vara uppmärksamma på 
att öka komforten i Skeppars, vilket jag är 
säker på kommer att bli uppsvinget under 
våren. Områdets säkerhet kommer att sättas 
i centrum för arbetet, och i samband med 
detta kommer den allmänna belysningen av 
området att undersökas och förbättringar 
kommer att göras. 

Inte heller att förglömma tjänsten, som 
bland annat innebär införandet av Best-
Camp- bokningssystem, som vi tagit med 
i förraåret. Vi kommer att anordna utbild-
ningar med ämnet mellan Mars och April. 

Kom ihåg också, att alla er kan lämna idé-
er och ”feedback” till regeringen om förslag 
till förbättringar. På väggen i kioskbygg-
naden, vid fältsidan, finns en Ruusut och 
Risut-lådan var du kan lämna dina idéer. Vi 
granskar feedbacken vid varje styrelsemöte.  

2021 var ett rekordår för oss. Enligt sta-
tistiken bodde fler enheter (husvagn eller 
husvagn) och personer i Skeppars än någon-
sin tidigare. Med detta och i kombination 
med den positiva feedback vi har fått, ger en 
känsla av att vi har gjort, någon, saker rätt.

Står vi inte stilla och vi kommer, som 
nämnts ovan, att fortsätta att förbättra vårt 
svar på utmaningarna i början av året.

Ha en trevlig vårväntetid för er alla! 

Marko 

Talvinen Skeppars tammikuussa 2022�

SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY_OFFICIAL

Sf-Caravan Itä-Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
Lauantaina 28.5.2022 klo 11, Skeppars väentupa,

Hummelpärantie 161, 06200 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus klo 10.30. Tervetuloa!Hallitus

Sr-Caravan Östra-Nyland Rfs stadgeenliga

ÅRSMÖTE
Skeppars väentupa, Hummelapärantie 161, 06200 Porvoo

lördag 28.5.2022 kl 11
Mötet behandlar föreningens lagstadgade frågor

Kaffe och medlemskort inchekning klockan 10.30 Välkommen!
Styrelse
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Pikkujoulu tunnelmaa�

Valoteos kilpailun voittaja teos�

Valoteos kilpailun kakkossija�

Kristiina ja Jussi kokkailemassa�

Isäntäiltaa viettämässä�

Joulupukkikin kävi vierailemassa� pikkujouluissa�

KAUSIKORTTI 
ENSI TALVEKSI 
22/23

129,99€
HINNALLA!

ALLE
3 PÄIVÄN

VARAA HETI

maksa touko-

kuussa!

SAPPEE.FI/SNOWCHALLENGE2022

SnowSnow
CHALLENGE 2022

Sappee Snow Challengen tavoitteena on myydä 
4.4.2022 mennessä 8.888 kausikorttia talvikaudelle 

2022/2023 hintaan 129,99€/kpl (norm. 540€). 
Kausikortin voit maksaa kahdessa erässä: 
60€ toukokuussa ja 69,99€ marraskuussa.

 

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

Hovimäki camping

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

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

Hovimäki
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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   
041 743 8376
Paljetie 11-13 B 6, 03620 Karkkila
ikonepe@gmail.com

Jarkko Virtanen 149022-0       
044 335 1155 
Salmenkuja 16, 23260 Rautila 
jarvirtanen@gmail.com

Aino Kylmä 94210-1 
050 501 4517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi

Hallituksen ulkopuolella
Kalustonhoitaja
Aulis Ahonen 85978-0   
0400 814 503  
Seutulantie 24, 03250 Ojakkala
aulis.ahonen0@saunalahti.fi

Leo Kylmä

Tervetuloa 
uudet jäsenet

TYKKÄÄ MEISTÄ  
FACEBOOKISSA  
SF-CARAVAN KARKKILA RY

Vuosi 2022 on alkanut. Katsaus taus-
tapeiliin ja viime vuoden tapahtu-
miin.

Saimme toteutettua epidemian ajasta 
huolimatta 2 tapahtumaa, syksyn treffit 
syyskuussa ja joulukuun alussa yhdistyksen 
pikkujoulun. Molemmat tapahtumat saim-
me onnistuneesti vietyä läpi.

Mitä tänä vuonna, en osaa vielä sanoa. 
Hallitus kokoontuu vasta ensi viikolla il-
meisesti etäkokouksen muodossa. Silloin 
päätämme mitä yritämme tänä vuonna jär-
jestää. 

Vuotinainen on varmaankin paikka, jota 
jatkossa käytämme. Siellä pitäisi olla nyt 
keittiöremontti työnalla. Ehkä voitais tänä 
vuonna järjestää taas yhdistyksen omat tref-
fit.

Yhdistyksen virallinen sähköposti osoi-
te on  info@sfc-karkkila.fi, jota käytäm-
me virallisissa asioinnissa. Haluaisin vielä 
muistuttaa teitä jäsenet, että lähettäkää 
s-postiosoitteenne meille, jos ette ole sitä 
vielä tehnyt, tai osoitteenne on muuttunut. 
Saisimme paremmin yhteyksiä teihin, jos 
muutoksia tapahtuu, ohjelman- tai jonkun 
muun asian suhteen. Sen voi kätevästi tehdä 
kotisivuillamme tai lähettää jäsenkirjurille 
s-postia reijo.virtanen1@outlook.com tai 

tekstiviestillä 040 506 2640.
15.1. olin mukana teams-kokouksessa jo-

hon oli kutsuttu sellaisia yhdistyksiä joilla ei 
ole omaa aluetta. Tämä perustetun ryhmän 
(Liikkuvat yt ryhmä) tarkoitus on viedä 
yhdistyksen asioita ryhmänä eteenpäin ja 
päästä vaikuttamaan esimerkiksi liittoko-
kouksessa sellaisiin asioihin joista jäämme 
paitsi.

Yritetään nähdä tämä uusi vuosi vähän 
valoisampana. Mennään eteenpäin viruksia 
väistellen.

Hyvää alkanutta Uutta Vuotta kaikille

terv. Leo  94210

Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin
Karkkilan Työväentalolla 11.12.2021

 Q Aloitimme pikkujoulun glö-
giä maistellen, puheenjohtaja 
toivotti kaikille iloista ja hyvää 
pikkujoulua yhdessäolon mer-
keissä.

Seppo Soittila oli pyydetty 
esiintymään ja vetämään pikku-
joulun ohjelmaa. Mukavaa ju-
tustelua ja tarinoiden kertomis-
ta sekä hyvää musiikkia, näistä 
saatiin nauttia illan ajan.

Myöskin yhteislauluhetkistä.
Perinteisen jouluruokapöy-

dän antimista nautittiin, ruo-
ka oli hyvää.

Kyllä joulupukki tietää missä 
pikkujoulua vietetään, niinpä 
hän saapui  meidänkin juhlaan.

Juhlan lopuksi tanssittiin, mu-
siikista vastasi DJ Aulis Aho-
nen. 

Kiitos kaikille mukanaolosta!
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Alkuvuosi tarjoaa messuja, 
kursseja ja koulutusta

 Q SF-Caravanin yhdistystoi-
minnassa alkuvuosi on toi-
minnallisesti vilkasta aikaa; nyt 
suunnitellaan tulevaa, tehdään 
matkasuunnitelmia ja tulevan 
sesongin leirintäelämyksiä. Yh-
distystoiminnassa tuoreet luot-
tamushenkilöt lähtevät toteut-
tamaan hyväksyttyjä toiminta-
suunnitelmia ja toteuttamaan 
intomielisesti erilaisia uudistuk-
sia. Alkuvuosi on hyvä aika kou-
luttautumiseen, kurssien käymi-
seen ja vaikkapa leirintäaluere-
monttien ja vuoden tapahtumi-
en suunnitteluun. 

Pitkä pandemiajakso on hal-
vaannuttanut tapahtumien jär-
jestämisen kaikissa yhdistyksis-
sämme. Kokoontumisrajoitus-
ten helpotettua orastaa toive sii-
tä, että voimme lähiaikoina jär-
jestää kokouksiamme, talkoitamme 
ja juhliamme perinteisen menoin. 

Caravan Show avaa 
matkailukesän

Caravan-alan messuja ei ole pi-
detty kahteen vuoteen. Nyt näyttää 
vahvasti siltä, että kesän matkailu-
kausi avataan Caravan Showssa Tu-
russa 22.-24.4. 2022 upealla mat-
kailuajoneuvonäyttelyllä sekä pe-
rinteisen laajalla asia- ja viihdeoh-
jelmalla. SF-Caravan Turku ry jär-
jestää messuhallin ympärillä suurt-
reffit, jonka toivotaan palauttavan 
meidät kaikki normaalin intomie-
liseen karavaanarihenkeen ja mat-
kailun riemuun takaisin!

Messuvierailu on monille perin-
ne, jonka kautta tavataan tuttuja 
ja päivitetään harrastuksen tilan-
ne. Järjestöllemme messut tarjoa-
vat tilaisuuden kertoa toiminnasta 
monipuolisesti, tavata jäseniämme 
ja yhteistyökumppaneitamme sekä 
kutsua uusia karavaanareita jäseniksi 
joukkoomme. Messujen asiantun-
tijaohjelma ja –paneelit tarjoavat 
yksittäiselle karavaanarille mahdol-
lisuuden saada tietoa ja vastauksia 

liikenteen ja leirintäalueturvallisuu-
den kysymyksiin. Liiton asiantunti-
jat ovat valmiina palvelemaan elä-
västi ja henkilökohtaisesti sekä pie-
nissä että isoissa asioissa.

Caravan Showssa Turussa liit-
to jakaa huomionosoituksia leirin-
tämatkailun kehittämisessä ansi-
oituneille henkilöille ja yhteisöil-
le. Messujen avajaisten yhteydes-
sä 22.4. järjestettävä julkistamisti-
laisuus on hyvä paikka huomioida 
sekä järjestömme piirissä että laa-
jemmallakin tehty vapaaehtoistyö. 
Julkistamme Turussa mm. Vuoden 
2021 Caravan-alueet sekä Vuoden 
karavaanarin.

Laajaa koulutus-
tarjontaa

Liiton yhdistyksilleen tuottama 
koulutustarjonta on ollut alkuvuo-
desta erittäin laajaa. Koulutusta jär-
jestetään koko kevätkauden ajan 
vilkkaasti sekä webinaareina että lä-
hikoulutuksina. Koulutus on suun-
nattu kaikille, yhtälailla yhdistysten 
aktiiveille että ns. rivikaravaanareil-
le. Ajankohtainen koulutus on näh-
tävissä www.karavaanarit.fi-sivuilla 

sekä Caravan-lehdessä.
Koulutuksen tarkoituksena 

on antaa virikkeitä ja valmiuk-
sia erityisesti järjestötehtävissä 
toimimiseen. Myös keskuste-
lulle ja kysymysten esittämiselle 
jätetään tilaa. Lähikoulutuksis-
sa on mahdollisuus verkostoi-
tua muiden yhdistysten kans-
sa. Yhteistyö tapahtumien jär-
jestämisessä ja hyvien käytän-
töjen vaihtamisessa on erittäin 
tärkeää myös Kuutoset+ - leh-
den yhdistysten välillä.

Koulutuksia ja kursseja on 
tilattavissa myös omaan yhdis-
tykseen. 

Liiton asiantuntijat 
käytettävissä 

Mikään ei kehity ellei sitä ke-
hitetä. Määrätietoinen oman leirin-
täalueen palvelujen parantaminen, 
prosessien kehittäminen, turvalli-
suushakuisuus, asiakkaiden opas-
tus ja teknisten laitteiden säännöl-
linen valvonta ja huolto ovat lei-
rintäalueen pitäjän päivittäisiä as-
kareita. Ne ovat myös edellytyksiä 
hyvän leirintäaluekokemuksen tar-
joamiseen ainutlaatuisia elämyksiä 
hakevalle asiakkaalle. 

Kehittämisen perusta on aina 
monipuolinen tiedon hakeminen. 

SF-Caravan kouluttaa tarvittaessa 
myös paikallisesti, yhdistyskohtai-
sesti tai vaikkapa kahden yhdistyk-
sen yhteisesti järjestämänä. Liiton 
asiantuntijoita on saatavissa eri ti-
laisuuksiin puhujiksi. Toivottavaa 
olisi, että tänäkin vuonna yhdistyk-
set järjestävät vilkkaasti kurssi-ilto-
ja, tietoiskuja, teemallisia treffejä, 
ajotaitoharjoituksia, ajotaitomerk-
kisuoritustilaisuuksia ja järjestötoi-
minnan kursseja. Koulutus on par-
haita jäsenetujamme!

Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n 
toiminnanjohtaja
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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
keijo.myllykangas@luukku.com

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

Hallituksen jäsen
Tuija Maaninka
040 8383067
tuija.maaninka@gmail.com

Jäsenasiat ja lehtivastaava
Timo Raita 045 160 7447
Annikka Rakkolainen 0440 30 2425
Juho Kivimäki 040 142 7462

Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa

Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

Perttu Tiikkainen

SFC-Kangaslammen hinnasto, voimassa alkaen 1.1.2022

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Tervehdykset 
Kangaslammelta

Hyvää alkanutta vuotta kaikille lu-
kijoille.

Vuosi 2021 on historiaa. vuosi 
2022 on käynnistynyt lumisena ja koleana.

Nämä epävarmat ajat näkyvät monellakin 
tavalla. Energia kriisi näkyy kaasun toimi-
tuksissa ja sähkön hinnan nousussa. Monia 
askarruttaa myös polttoaineen hinta ja sen 
tuomat haasteet. Minä näin yhdistyksen 
puheenjohtajana pohdin mitenkä polttoai-
neen hinta vaikuttaa kotimaan matkailuun 
ja leirintäalueiden käyttöön. Mikä on sitten 
kipuraja matkailijoilla jää nähtäväksi, mutta 
kulut kasvavat huolestuttavalla tavalla joka 
sektorilla. Meilläkin Kangaslammella, niin 
kuin monella muullakin alueella on liki 
joka kesä monenlaista remonttia ja uudis-
tamisen tarvetta. Meillä muun muassa en-
sikesän haaveena on tehdä uusi leikkipaik-
ka lapsille, toimisto/vastaanotto rakennus 
pitäisi saada alueelle tulotien varteen, ros-
kakatoksen uusiminen ja alueelle tullessa 
toimiston eteen selkeä levennys, liikenteen 
sujumiseksi. Kaikenlaisia hankkeita on pal-
jon mitkä vaativat myös euroja ja talkoo 
työtä. Kulujen kasvaessa mahdollisuudet 
aina heikkenevät. Koronassa on ollut hy-
vääkin, kotimaan matkailun suosio on ollut 
nousussa ja harrastajien määrä on lisäänty-
nyt huomattavasi, joka näkyy jäsen määris-
sä positiivisesti. Näin talvikaudella Kangas-
lampi on hiljainen, mutta eipä ole tainnut 
olla hetkeä, jolloin se olisi ollut asumaton. 
Kangaslammen ympärillä kulkee liikun-
takeskuksen ylläpitämä latuverkosto, joka 
houkutteleekin hiihtäjiä. 

Yksi tämän talven merkittävämpiä tapah-

tumia on leirintämatkailun kehittämispäi-
vät, jotka SF-Caravan ry järjestää Pajulah-
den liikuntakeskuksessa. Kangaslampihan 
on siis oikein hyvä paikka tulla leiriytymään 
koulutusviikonloppuna. Kyseisenä viikon-
loppuna järjestämme kyydityksen alueelta 
koulutukseen ja takaisin. Saunat lämpiä-
vät riittävästi ja mölytuvalla puita riittää. 
Koronatupa on myös kaikkien vieraiden 
käytössä, Karaokea ja seurustelua varten. 
(toivottavasti korona antaa myöten). Lei-
rintämatkailun kehittämispäivät ovat 5-6.3 
2022. Tervetuloa alueellemme majoittu-
maan normaaleilla vuorokausimaksuilla. 
www.sfckeravaanari.fi ps. mäki on varmasti 
hyvässä hiekassa.

Puheenjohtajapäivät piti olla Tuurissa jo 
helmikuun alussa, mutta koronan vuoksi 
nekin on jouduttu siirtämään huhtikuulle, 
joten toivottavasti Pajulahden viikonloppu 
onnistuu. Kaikki tällaiset koulutukset, ovat 
tärkeässä roolissa yhdistystoiminnan kehi-
tyksessä ja ovat mitä parhaimpia paikkoja 
tutustua kanssa harrastajiin.

Yt. Terveisin Pj. Perttu Tiikkainen
ps. kuvassa ensimmäinen papatettava 

Miro poika

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

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

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

Sääntömääräinen kevätkokous
23.4.2022 klo 13.00

Paikka: SFC Kangaslampi, osoitteessa 
Alhaistentie 77, 15560 Nastola. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu

klo 12.30 alkaen. Tervetuloa!
Jos haluat osallistua etäyhteydellä 

kokoukseen, otatko yhteyttä sähköpostitse 
varapj. Päivi Kulmalaan 

paivi.kulmala32@gmail.com 
viimeistään 20.4.2022.

Kaija Salonen

 Q Kukapa olisi aavistanut, että jo kolmas tal-
vi menossa siten, että korona on puheenaiheena 
numero yksi. Sillä on ollut ja on edelleen vaiku-
tusta moniin asioihin, eikä vähiten tapahtumien 
ja treffien suunnitteluun ja toteutukseen. Kuiten-
kin täytyy yrittää jotain tapahtumia suunnitella 
ja toivoa, että piina pian päättyisi. 

Yhdistyksen ylläpitämällä Kangaslammen alu-
eella talvi on sujunut lumisissa merkeissä, kuten 
suuressa osassa Suomea. Kävijöitä alueella on ol-
lut tammikuussa vähän, mutta päivien pidetes-
sä ja aiempien vuosien kokemuksen mukaan ti-
lanne paranee. Alueella olevien telttakatoksia on 
seurattava tarkasti, että suuri lumimäärä ei pää-
se niitä rikkomaan. Vuodenaikojen vaihtelu on 
kyllä mukavaa, mutta äkilliset rankat lumisateet 
aiheuttavat paljon työtä.

Keväällä ensimmäisinä toimenpiteinä on muun 

muassa uuden roskakatoksen teko, paljun laitta-
minen kärrysaunan yhteyteen ja lasten leikkipai-
kan suunnittelu sekä sen asennusaikataulun laati-
minen. Uuden toimiston tekeminen on mahdol-
lisesti esillä kevätkesällä. Eli monenlaisia hommia 
riittää kaikille halukkaille. Kaikki hommiin ha-
lukkaat ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan tai ra-
hastonhoitajaan.

Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi on 
sovittu 23.4.2022 klo 13.00, kutsu on tässä leh-
dessä.

Toimintasuunnitelmaan on merkitty Kevättref-
fit 14.-15.5.2022, toteutumisen osalta kannat-
taa seurata kotisivujamme www.sfckeravaanari.fi

Mukavaa talven jatkoa kaikille, kevättä jo odo-
tellaan innolla ja tervetuloa Kangikselle!

Kaija Salonen, sihteeri



2524

HALLITUS 2022

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

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

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

Sihteeri
Eeva Surakka 146891-0
eeva.a.surakka@gmail.com
040 558 9629

Timo Roivainen 140953
timo.roivainen.tr@gmail.com
050 500 3666

Kjell Skogberg 97048
skubu.fi@gmail.com
050 392 6072

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

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

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

Kari Juvonen 102668
karijjuvonen@gmail.com
050 322 5651

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Juhani Hykkyrä

Tapahtumat 
ilmoitetaan 

kotisivuilla ja 
lähellä ajankohtaa, 
täsmennyksiä on 

lisäksi facebookissa.

Vuosi 2021 on historiaa kaikkine 
muistoineen, jokaiselle niitä muis-
toja on kertynyt ja niitä  voi läm-

möllä ajatella. Vaikka rajoituksien aikaa 
jouduttiinkin elämään, oli se helpompaa 
luonnon keskellä, kokea kaikki vuodenajat 
ja nauttia.

Olemme nyt kaksi vuotta toimineet rajoi-
tusten ehdoilla tapahtumien ja järjestelyjen 
suhteen, jotain olemme voineet toteuttaa, 
mutta on myös peruutettuja ja muutoin 
muutettuja asioita ja tapahtumia. 

Talviaikaa on hyödynnetty Caravan liiton 
järjestämien Teams koulutuksien muodois-
sa ja työryhmä muotoisissa työskentelyissä. 
Tavoite on hyödyntää yhdistystämme ja 
aluetta, hyvän yhteisen tekemisen ja olemi-
sen suhteen.

Loppuvuodesta saatiin uimarannan ruop-
paus tehtyä ja nyt sen on hyvä tasaantua 
talven aikana, hyvä niin. Kehitystyö jatkuu 
keväämmällä ja siitä on silloin lisää kerrot-
tavaa ja koettavaa. Riippusillalle mennessä 
on kosteikkoa, joka meren pinnan noustes-
sa vielä hankaloituu, tehdään siihen kun-
non kävelyramppi. Varusteet viedään jäitä 
myöten ja työ saadaan valmiiksi sopivasti 
sesonkiin. 

Pikkujoulua ei vietetty, mutta puurojuh-
lat voitiin järjestää, soppatykistä maittavaa 
puuroa, glögiä lisukkeineen ja tietenkin 
mukavaa yhdessä oloa, onneksi ei ollut pal-
joa pakkasta ja keli muuutoinkin suotuisa, 
jouluista mieltä jokaisella. Emännät tekivät 
jälleen hienon kattauksen ja siis tapahtu-
man. 

Jouluna rauhasta sai nauttia hienon täh-
titaivaan alla, hiljaisuuden retriitti, niille 
jotka matkailuajoneuvon Joulun viettoon 
valitsivat. 

Vuosi vaihtui iloisissa merkeissä ja edel-
leen rajoitusten mukaisesti. Monenalaisia 
ulkovaloja oli piristämässä talvista maise-
maa. Sopiva lumipeite onkin luonut kau-
nista katseltavaa alueelle, auringon saaden 
lumikiteet kiiltämään ja peurat kirmaamaan 

meren jäällä.
Tämä vuosi on hyvällä alulla ja suunnitel-

mia tehdään tapahtumien osalta, kuin rajoi-
tuksia ei olisikaan. Jos niitä kuitenkin tulee, 
niin reagoidaan sitten ohjeiden mukaisesti, 
joten ilmoitteluamme on hyvä seurata. Nyt 
on kuitenkin ravintolan kanssa tapahtu-
makalenteria rakennettu ja suunnitelmien 
mukaan ravintola aukeaa pääsiäisenä, siitä 
alkaa yhteinen taival kohti kesää. Tapahtu-
mat aloitetaan jo maaliskuussa perinteisellä 
pilkkikilpailulla 5.3, joten kairat kuntoon, 
sillä jäätilanne näyttää hyvältä. Kesäkauden 
avausta juhlistetaan toukokuussa lauantaina 
28.5, kaiken mukavan merkeissä. 

Skoldön lossi uusitaan jäätilanteen salli-
essa, uusi on isompi ja kantavuus suurem-
pi ollen nyt 150 tn. Kesän ramppityöt, 
lossivaihdot ja lossien vauriot ovat kohta 
taakse jääneitä murheita. Uusi lossi auttaa 
liikkumista mm. matkailuajoneuvoilla saa-
reen merkittävästi. Hyvää lossimatkaa tänne 
meille.

Kilpahiihtäjä Katri Lylynperän mukaan 
matkailuajoneuvossa saa parhaat unet. Sen-
hän me jokainen tiedämme, mutta kun 
kilpailijoilla kaikki mitataan, myös unen 
laatu, on se nyt sitten todistettu tieteellises-
ti. Nauititaan siis hyvistä unista vaunussa ja 
matkailuautossa.

Juhani

Kopparön perinteiset pilkkikisat
lauantaina 5.3.2022 klo 10-14 (huom säävaraus)
Lähtö kioskitalon terassilta klo 10, punnituksessa oltava 
viimeistään klo 14.15 samassa paikassa.
Tarjolla glögiä,kuumaa mehua ja kisan päättyessä myös grillimakkaraa.
Punnituksen jälkeen palkintojen jako!
Sarjat: Miehet, naiset, lapset (alle 15v)
Tervetuloa kaikki mukaan!                        Kisan järjestää SFC Kopparö ry

 ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

SFC jäsenetuliike

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

Olet sydämellisesti  
tervetullut  
Kipparimaailmaan!

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä 

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

LMC Lord Liberty 566        5 900 €

KIP DeLuxe 460 -91 3 900€

LMC Lord Liberty 5700
ALDE versio -91 6 2950€

Hobby 420 -87  3 950€

Poksi 126                              6 999 €

Ducato saunaproject -97 4 250€

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

SF Caravan Kopparö ry:n 
palveluhinnat 2022

• Asuntovaunun pesu 150€
• Asuntovaunun pesukärryn 
     lainaus 10€
• Kaasu 11kg 23€, 5kg 17€
Mahdollisuus hinnanmuutoksiin 
pidätetään.

Tapahtumia 
kevätkaudella 2022

• 5.3 Pilkkikisat
• 14.4 Ravintola avautuu  
      (viikonloppuisin)
• 25.5 Ravintola auki joka päivä
• 28.5 Kesäkauden avajaiset
• 25.6 Juhannusjuhlat
Mahdollisista muutoksista kerrotaan 
nettisivuillamme.

Hallitustyöskentelyä (Jyrki, Juhani, Harry ja Eeva)�

Talvimaisema Kopparöstä�

Puurojuhlatarjoilua�

Puurontekijöitä tauolla�

HALLITUS 2022PUHEENJOHTAJAN PALSTA

KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry www. sfckristityt.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petri Hartman

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Olimme ajatelleet hallituksessa, että 
pidämme suunnittelupäivät ennen 
Tammikuun loppua ja julkaisem-

me tulevan kauden tapahtumakalenterin 
tässä numerossa.  Katsoimme kuitenkin 
aiheelliseksi siirtää päiviä vallitsevan korona 
tilanteen takia, joten joudumme odotta-
maan ensi numeroon. Tämä on valitetta-
vaa, mutta näin voitamme hieman aikaa ja 
toivottavasti voimme suunnitella sellaisen 
ohjelman minkä pystyisi myös kattavasti 
toteuttamaan. 

Sen verran tulevaa ohjelmaa voi aukais-
ta, että tarkoituksena on palata normaaliin 
kausirytmiin. Keväällä olisi kauden avajai-
set ja vuosikokous viikonloppu. Syksyllä 
sitten perinteiset Hengelliset päivät, kauden 
päättäjäiset ja pikkujoulutkin olisi mukava 
saada taas ohjelmistoon. Kevään ”omatoi-
mimatka” Lapin perukoille ainakin kevään 
osalta peruuntuu, mutta syksyn matkaa pi-
dämme vielä mahdollisena. Toki jokainen 
karavaanari voi koota oman pienen ryhmän 
ja tehdä näitä retkiä. Ja tiedän, että näin on 
näitä retkiä meidän yhdistyksenkin sisällä 
tehty. Tähän kokonaisuuteen joutuu kui-
tenkin toteamaan, että toivottavasti Korona 

tilanne on maassamme sellainen, että se tä-
män mahdollistaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt suun-
nilleen samana ja taloudellinen tilanne on 
hyvä. Taloudellinen tilanteemme mahdol-
listi myös osallistumisen Hyvä Joulumieli 
keräykseen 300€ panostuksella. 

Toivottavasti seuraavan numeron ilmes-
tyessä Huhtikuussa olemme paremmassa 
Korona tilanteessa ja pystyisimme viemään 
kesän suunnitellut tapahtumat läpi. Seuraa 
myös nettisivujamme www.sfckristityt.net 
niin pysyt ajan tasalla.

Siunattua kevään odotusta…
-petri-

Tapahtumakalenteri julkaistaan 
seuraavassa numerossa. 

Hepokongäs, Puolanka.
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry  www. sfckristityt.net

Ruskamatkalta Kuvat: Veikko Vuorinen

Kemijärvi venesatama.Aittakuru, Pyhätunturi.

Kipuamista Liankavaaran maisemissa.

Leppäjärvellä, Enontekiö (Olli).

Perillä Liankavaaran huipulla, Marja-Leena, Olli, Erja.

Odottelua!
Jokohan tämä pian päättyy? Päästäänkö tästä virukses-

ta koskaan eroon? Nämä kipeät kysymykset kosketta-
vat  koko kansaa? Samalla kysellään, vieläkö saapuu uu-

sia variantteja ja rajoituksia niin, että kevään koittaessa ale-
taan jälleen perua kesälle suunniteltuja treffejä ja muita ko-
koontumisia! On siis suostuttava odottelijan paikalle, vaik-
ka se yhtä ja toista eritavoin koetteleekin! Odottelu löytyy 
myös siitä työkalupakista, jolla Jumala armossaan kasvattaa 
ja vahvistaa uskon tiellä vaeltavia lapsiaan! Ei se ole ihan pie-
ni joukko, joka vuosikymmenten rukousten jälkeen odottaa 

huokaillen, milloin sinä Herra vastaat? Monet vanhemmat, ukit ja mummot, 
odottavat koska sinä Herra vastaat, omien lapsien ja lastenlasten kohdalla?  
Monessa kodissa kipuillaan myös sen kanssa, kun puolisot vaeltavat eri suun-
tiin toinen seurakuntaan, toinen omiin harrastuksiin! Matkan ja iän karttuessa 
olen miettinyt usein Isonkirjan kohtaa, Jesaja 30:18, jossa ilmoitetaan; ”Sen 
tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen…!” Merkillistä, mutta 
sittenkin totta on se, että juuri näiden elämän kipujen ja koettelemusten kes-
kellä Jumala odottaa, että Hänen armonsa avautuisi meille elämän lähteeksi!  
Tämä armo on tarjolla kaikille ihmisille. Jeesuksen tähden, Jumala suostuu 
odottamaan, että meille kelpaisi se rakkaus, jonka Hän osoitti meille ristin-
puulla! Tästä odotuksesta on tehty kuva, jossa Jeesus kolkuttaa oven takana, 
odottaen kutsua päästä peremmälle! Olisiko tämä uusi vuosi kohdallasi muu-
toksen vuosi, jossa pyydät Jeesuksen astumaan sydämeesi?

Esko Räsänen 
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SF-CARAVAN NURMIJÄRVI Ry  
www.sfcnurmijarvi.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Eeva Ahervuo

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

Varapuheenjohtaja 
Jukka Aalto  157063 
jukka@aalto.ax 

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

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

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

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

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

Yhdistyksen sähköpostiosoite: 
sfcaravan049@gmail.com  
Yhdistyksen kotisivut: www.
sfcnurmijarvi.com 

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

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

Liity Facebook-ryhmäämme
Tervetuloa  

mukaan!

Kevättä päin!

ideoiden toteutukseen. Haluaisitko ideoida 
esimerkiksi varainhankintaa, lapsiperheiden 
huomioimista, somemaailman käyttöä tai 
mitä tahansa muuta? Ehdota ideoitasi meil-
le, ja osallistu vapaaehtoistyöhön kanssam-
me! - No mitä tästä vapaaehtoistyöstä sitten 
saa? Rahallista korvausta tai etuuksia, kuten 
ilmaista jäsenyyttä, ei kukaan hallitukses-
tammekaan saa. Sen sijaan osallistumalla 
yhdistystoimintaan saa mahdollisuuden vai-
kuttaa omaan harrastukseen jopa maanlaa-
juisesti. Saa uusia ystäviä, onnistumisen ko-
kemuksia ja harrastukselle lisäsisältöä.  Ja se 
on paljon se. Jos sinua kiinnostaa osallistua 
vaikka pienelläkin panostuksella yhdistyk-
semme toimintaan, ole ihmeessä yhteydessä! 
 
Mukavaa kevätkautta kaikille!

 
Eeva Ahervuo, puheenjohtaja

Talvi alkaa pikkuhiljaa luovuttamaan 
ja piakkoin on aika matkailukalus-
ton kevätsiivouksille. Ennen ensim-

mäisiä reissuja on kuitenkin vielä aikaa kur-
kistaa viime aikojen kuulumisiin. 

Syksyn puheenjohtajapäivillä ideoimme 
yhdessä niin sanotun Strategiatyöryhmän, 
johon kuuluu edustajia eri jäsenyhdistyk-
sistä sekä Liitosta. Työryhmän päämääränä 
on edistää Liiton ja jäsenyhdistysten välistä 
yhteistyötä ennen kaikkea jäsenistön edut 
edellä. Työ on jo alkanut; työryhmä on ko-
koontunut ja aloittanut suunnittelun erilai-
siin asioihin, joista tiedotamme aikanaan 
tarkemmin. Nurmijärven edustajana tässä 
työryhmässä on sihteerimme Johanna Pyl-
vänen. Suurkiitokset sinulle, Jossu, tehkää 
hyviä päätöksiä!

Toinenkin yhteistyökuvio on syntymäs-
sä. Saimme kutsun osallistua yhteistyöryh-
mään, jossa kokoontuvat sellaiset jäsenyh-
distykset, joilla ei ole omaa leirintäaluettaan. 
Ilmoittauduimme ilman muuta mukaan. 
Vaikka perimmiltään kaikkien jäsenyhdis-
tysten toiminta onkin hyvin samanlaista, on 
erojakin. Me, joilla ei omaa leirintäaluetta 
ole, toimimme osittain hieman erilaisten 
haasteiden kanssa, kuin ne, joilla alue on. 
Kun yhdistämme voimamme vastaavanlais-
ten yhdistysten kanssa ovat resurssimme ja 
tietotaitomme eri tasolla, kuin täysin yksin 
asioita pyöritellessämme. Odotamme mie-

lenkiinnolla mitä kaikkea tulemme tämän 
porukan kanssa saamaan aikaan!

Muistutanpa myös, että Liiton nettisivua 
www.karavaanarit.fi on hyvä seurailla, sillä 
liitto tiedottaa sivuillaan kulloinkin meil-
le karavaanareille ajankohtaisista asioista. 
Huomasittehan esimerkiksi tiedotteen lii-
ton järjestelmäuudistuksesta? Tästä johtuen 
kaikkien SF-Caravanin ja Caravan-lehden 
sähköisiin palveluihin kirjautuvien on ti-
lattava uusi salasana � ohjeet tuohon löydät 
Liiton sivuilta. Toinenkin tiedote tulee mie-
leeni: meitä karavaanareita oli vuoden 2021 
lopussa yhteensä 66 694 ihmistä! Tämä on-
kin uusi ennätys kautta aikojen, on meitä 
siis jo aikamoinen porukka!

Tulevasta lyhyesti. Keväällä edessä on 
niin puheenjohtajapäivät kuin liittokokous-
kin. Mukaan olemme molempiin menossa, 
joten mielenkiinnolla odotamme mitä pää-
töksiä tällä kertaa teemme. Kevätkokouk-
semme on 15.3.2022 Rajamäellä. Omat 
treffimme suunnittelimme tänä vuonna 
pidettäväksi syksyllä, mutta tätä kirjoittaes-
sani en vielä osaa koko kuviota varmuudella 
kertoa. Seuraile nettisivujamme ja Faceboo-
kiamme, näiltä löydät aina sen ajantasaisim-
man tiedon tulevasta. 

Niin ja: muistathan, että voit aina olla 
meihin yhteydessä, jos mielessäsi on kysyt-
tävää. Toivoisimme kovasti myös innok-
kaita apukäsiä erilaisien tapahtumien ja 
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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,
toiminnantarkastaja 
Simo Ahonen   41208-0
040 043 5100
Haukankäyrä 13, 02400 Kirkkonummi
simo@simoahonen.fi

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

SF-CARAVAN

HALLITUS 2022PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kirsi Varinen

Entiseltä puheenjohtajalta

Moikka, olen 01.01.2022 lähtien 
SF-Caravan Porkkala ry:n uusi 
puheenjohtaja. Nimeni on Kirsi 

Varinen, mutta minua voi hyvinkin puhu-
tella lempinimelläni Kipa. Porkkalan yh-
distyksen tienpää näytti hiipuvan loppuaan 
kohden, josta syystä otin haasteen vastaan 
ja lupauduin vuodeksi puheenjohtajak-
si. Kari Nurmiselle sydämellinen kiitos 
useiden vuosien erinomaisesta puheenjoh-
tajuudesta sekä kiitos hänen puolisolleen 
Annelille, joka on ollut vankka tuki mie-
hellensä. Iso haaste minulla onkin hypätä 
Karin saappaisiin, jotka porskuttivat vuo-
sia eteenpäin määrätietoisesti ja vankalla 
ammatillisella osaamisella. Olen toiminut 
Porkkalan yhdistyksen hallituksen sihteeri-
nä vuosina 2018-2021. Sieltä varmasti saan 
ammennettua jotakin osaamista puheen-
johtajuuteen. Kiitän myös edellisen vuoden 
hallitusta ja toivotan uuteen hallitukseen 
tervetulleiksi kaksi uutta jäsentä.  Nyt poh-
din enemmänkin sitä, miten saadaan jäse-
nemme innostumaan ja osallistumaan yh-
distyksen järjestämään toimintaan. Yhdistys 
toki sponssaa jossakin määrin järjestettävää 
toimintaa, mutta koko tiliä ei voida pistää 
haisemaan - kohtuus kaikessa. Kunkin jäse-
nen siis täytyy kaivaa osallistumisiin omaa 
kuvettaan. Kysymykseni kuuluukin, mitä te 
SF-Caravan Porkkala ry:n jäsenet kaipaisit-
te, minkälaista toimintaa te toivoisitte, että 
hallitus järjestäisi?

Ehkä teitä kiinnostaa tietää kuka minä 
olen? Olen piirua vaille 60-vuotias, nai-
misissa Joijen kanssa ja meillä on kolme 
aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi. Rakastan 
luontoa, josta ammennan voimia jaksami-
seen. Asun Kirkkonummella Meikon ulkoi-
lualueen, luonnonsuojelualueen rajanaapu-
rissa. Minulla on uskomattoman huikeat 
ulkoilumaisemat ja ihanat uimapaikat vain 
10 min kävelymatkan päässä. Olen asunut 
vuodesta 1965 asti Kirkkonummella, eli 
lähes koko ikäni.  Työskentelen Kirkko-
nummen suomalaisen seurakunnan kirk-
koherranvirastossa, jossa olen ollut toimis-
tonhoitajana 21 vuotta. Matkailu erityisesti 
kotimaassa on ollut minulle aina sydäntä 

lähellä. Omistimme mieheni Joijen kanssa 
aiemmin matkailu-auton, jolla kiersimme 
80-luvun alussa Eurooppaa, mutta enim-
mäkseen pitäydyimme kotimaan matkai-
lussa. Auto myytiin ja tuli pitkä tauko ka-
ravaanariharrastukseen, kunnes palasimme 
meille molemmille rakkaaseen harrastuk-
seen ostamalla matkailuvaunun. Luonnossa 
liikkumisen lisäksi tanssiminen on intohi-
moni ja haaveilen pääseväni kesällä tanssila-
voille ja ehdottomasti vaunulla kiertämään 
Suomea. Toivotaan, että tuo mokoma ko-
rona saataisiin aisoihin ja rajoitukset pois-
tuisivat.

Olen päivittänyt oman sähköpostini 
yhteystietoihin SF-Caravan ry:n sivuilta 
Sense-rekisteristä jäseniemme sähköposti-
osoitteita, mutta lähettäessäni jäsenistöl-
le viestejä, niin toistakymmentä viestiä ei 
mene perille.  Päivitättehän jäsenet omat 
tietonne; https://www.karavaanarit.fi/jase-
nyys/muutokset-jasenyyteen/  Olisi hienoa,  
jos pystyisimme luopumaan tai vähintään-
kin vähentämään kirjepostia.   Sähköpostiin 
tai puhelimeen tekstiviestillä viestittelyt 
tulevat olemaan ensisijaisia. Uutena asiana 
jäsenillemme olen avannut yksityisen face-
book ryhmän nimellä SF-Caravan Porkka-
la ry. Ryhmä on vain omille jäsenillemme 
siksi, koska Porkkalan yhdistyksellä ei ole 
omaa leirintäaluetta.                                                                                                      

Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle 2022! 
Tavataan ja tullaan tutuiksi! 

Kirsi “Kipa” Varinen, puheenjohtaja -

 Q Yhdistyksemme täytti 30 vuot-
ta 28.01.2021. Vuoden loppuessa 
olemme  Annelin kanssa tästä  ajas-
ta kuuluneet johtokuntaan / halli-
tukseen yli 20 vuoden ajan, minä 
puheenjohtajana, Anneli johtokun-
nan / hallituksen jäsenenä. Samal-
la hän jo alkuaikoina perusti Mat-
kamökin Naiset sekä yhdistyksem-
me Nuorisokerhon toimien myös 

niiden puheenjohtajana. Haluan 
häntä erikseen kiittää niistä yhdis-
tyksemme hyväksi tehdyistä töistä.

Jättäessämme nyt aktiivisen vai-
kuttamisen yhdistyksessä ja siirty-
essämme ”rivijäseniksi”, haluam-
me yhdessä osoittaa kiitoksemme 
kaikille, jotka ovat vuosien varrella 
käyttäneet aikaansa yhdistyksen hy-
väksi. Toivomme uudelle puheen-

johtajallemme Kirsi Variselle sekä 
uudelle hallitukselle jaksamista ja 
intoa johtaa yhdistystämme eteen-
päin. Toivokaamme, että korona 
hellittäisi; se helpottaisi myös yh-
distystoimintaa.

Moikataan, kun tavataan !

Kari ja Anneli Nurminen  
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

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

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

Sihteeri, Jäsenkirjuri, 
Lallutoimikunnan pj, 
matkailuasiahenkilö
Tuula Törhönen 029327-1
0400 765 619
tuula.torhonen17@live.com   

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski 121867-0
sfc.rmkpaikat@gmail.com 

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

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

HALLITUS 2022

Timo Sulin

Tervetuloa uudet jäsenet

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

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

 Tervehdys karavaanarit

Kevät keikkuen tulevi, ainakin toi-
voisin niin. Pahin aika talvesta taas 
selätetty, aurinko paistelee aina vaan 

korkeammalta ja pitemmän aikaa. 
Maailman tilannetta katsellessa ei voi 

muuta kuin toivoa, että olisipa tämä kii-
nan tauti jo kohta ohitse ja päästäisiin ns. 
normaaliin kanssakäymiseen ja tapahtu-
miin pikkuhiljaa. Kaikki toiminnot ovat 
päälaellaan, toisaalla on työttömyyttä ja 
toisaalla taas saisi olla satamäärin lisää työ-
voimaa. Ravintoloiden ollessa kiinni niin 
esimerkiksi postillahan töitä olisi tarjolla. 
Tarkastellessani kuljetusalan työtilannetta 
sain huomata, että sielläkin alkaa hyvistä 
kuljettajista olla pulaa. Ei mene kovin kau-

haa ja avaimet alueelle. Portti on tuonakin 
päivänä auki, joten kaikki tervetuloa pulloja 
tarkastuttamaan. Vaunujen huoltojakin 
kuulemma kannattaa ajoissa varailla, saattaa 
olla taas kesällä ”parin viikon” ruuhkat.

Toivottavasti vilkkaan matkailukesän al-
kaessa on hyvä muistuttaa kaikkia, lukekaa 
alueen järjestyssäännöt tarkasti ja ajatuk-
sella läpi, aika paljon olisi huomautettavaa 
useammallekin vaunu- tai autokunnalle. 
Kaikki asiat eivät ole valitettavasti sään-
nöissä kirjattuina, ne pitäisi sillä kuuluisalla 
maalaisjärjelläkin olla tiedostettavissa. Esi-
merkkeinä eläinten kiinnipitäminen, pissat-
taminen toisten nurkalle ja jätösten siivoa-
minen), sähköllä lämmittäminen (saattaa 
joillain mennä satoja kilowatteja, vaikka 
ei yhtään yövyttyä yötä. Erehdykset ovat 
erehdyksiä, mutta vuodesta toiseen), etu-
katosirvikuvat/telttahirvitykset (Eli kaikki 
muut kuin karavaanikaupasta ostetut mat-
kailuajoneuvokäyttöön tarkoitetut katokset 
ja teltat ovat paloturvallisuusriskejä) sekä 
näiden sisällöt (kotikäyttöön eli lämpimiin 
tiloihin tarkoitetut sähkötuotteet, esim. jää-
kaapit). Jätökset unohtuvat muiltakin, kuin 
satunnaisilta eläinten omistajilta, ei ole kiva 
katsoa ikkunasta ulos, kun joku levittelee 
lopputuotteitaan kohti vaunun ikkunaa. 
Etenkin kun vessa olisi ollut lähempänä 
kuin minun vaununi ikkuna. Kohta alkaa 
lallukin näyttämään samanlaiselta kaatopai-
kalta kuin toiminta-alueemme pohjoisosas-
sa sijaitseva camping-alue taannoin, siellä 
oli nerokkaimmat katosmaakarit peittäneet 
koko vaununsa sinne lautakatoksen alle. 
Tässä nyt muutamia ensimmäisenä mielee-
ni juolahtaneita asioita, näistä saisi varmasti 
kirjan kirjoitettua useine lisäosineen. 

Moikataan kun kohdataan, eiköhän tämä 
tästä iloksi vielä joskus muutu.

Timo Sulin 149527

aa, kun ollaan samassa jamassa englannin 
kanssa, ADR-kuljettajat uhkaavat loppua 
täältäkin. Karavaanareissa on paljon ihmi-
siä, joilla on vähintään C-luokan ajo-oi-
keus, ei ole välttämättä kovin kummoinen 
temppu päivittää ammattipätevyys voimaan 
ja päästä alalle tositoimiin. Itse toimin kou-
luttavassa yrityksessä, joten kysellä saa, jos 
tarvetta tahi kiinnostusta ilmenee. Olen 
myös hieman suunnitellut karavaanarin 
ajokortti-koulutusta C1/C1E-luokkaan, 
isot matkailuautothan alkavat vaatia ke-
vytkuorma-autokorttia(C1). Ja jos siihen 
perään lyödään vielä jarrullinen kärry, niin 
vaatimushan on tuo C1E vähintään. Auton 
rekisteriotteesta näkee ajoneuvon ajoneuvo-
luokan, jos on epäselvää. Suomenkin teillä 
liikkuu paljon autoja, joiden kuljettaja ei 
välttämättä tiedä mikä kortti pitäisi lompa-
kosta löytyä.

Lallulla kaikki tuntuu olevan suunnilleen 
hyvin, vähäluminen talvi taas jäädytti imey-
tyskentän, joten päätimme kokouksessa sitä 
vielä parannella, kunhan maa sulaa. Kustan-
nuksia se jonkin verran tuo lisää, mutta sau-
nominen on kyllä niin kivaa puuhaa, että 
siihen voi vähän sijoittaakin.  Talousarvios-
sa hyväksytty ilmalämpöpumppu on saatu 
riemikselle, kunpa tuokin olisi keksitty jo 
kymmenenkin vuotta sitten. Toivotaan, 
että sähköä saadaan tällä tavoin säästettyä. 
Alueen rakennukset ovat tiensä päässä ja 
uudempia ja paremmin eristettyjä tiloja 
kaipaillaan. Alueella on jo tämän lehden 
ilmestyessä nostettu kaasun myyntihintaa, 
eli varatkaahan kolikoitakin mukaan pa-
perirahan kylkeen.  Sähkön hintaa tullaan 
korottamaan viimeistään sitten kun nykyi-
nen sähkösopimus tulee tiensä päähän. Itse 
tämän huomasin kotioloissa, itsellä sopimus 
loppuu kesäkuussa ja taitaa sähkön hinta yli 
kaksinkertaistua. Ja tieten siirtokin siinä 
varmasti kallistuu…

Tulevia tapahtumia olemme hallituksessa 
muutamia suunnitelleet, ohessa listaa tule-
vasta keväästä. Ainoa varma on turvallisuus-
päivä äitienpäivä-lauantaina 7.5, jolloin 
ainakin sammuttimet ja kaasun koepon-
nistukset tarkastellaan. Tuttu PR Caravanin 
porukka taas saapuu paikalle aamuvarhaisel-
la. Jos haluat vaunusi/pullosi tarkastettavan, 
mutta et pääse itse paikalle, niin jätäthän ra-

Kevätkokous  9.4.2022 (erillinen kutsu)
Turvallisuuspäivät 7.5.2022

Siivoustalkoot  14.5.2022
Lastenpäivä 21.5.2022

Katso lähempänä ko. ajankohtia nettisivuiltamme ajantasainen tieto, 
muutokset ja peruuntumiset hyvinkin mahdollisia. 

Lallulla tapahtuu keväällä 2022Lallulla tapahtuu keväällä 2022
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ORDFÖRANDESPALT

Jorma Laiho

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

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

Gunveig Björklund 111487-1
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.com
044 2869513

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

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

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

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

Festkommitté / juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124-1
0400 490569

Trafikkommité
Ray Björklund 111487
044 0160016

Caramba
Olof Bussman

Tidningsansvarig/Lehtivastaava
Gunveig Björklund
gunveig.bjorklund@gmail.com

Välkomna  
våra nya 

medlemmar

God fortsättning på år  2022

Ett stort tack till alla medlemmar för 
förtroendet som er nya ordförande 
för vår förening. Även ett tack till alla 

kommittéer och värdar som har ställt upp 
under det gångna svåra året 2021 med alla 
dess restriktioner p.g.a. Covid-19. Samti-
digt önskar jag att vi i år igen orkar med 
lika mycket aktiviteter som tidigare. Vi har 
våra träffar i närområdet. Vi välkomnar nya 
och gamla medlemmar att komma med och 
träffa nya intressanta bekantskaper.

I fjol hade vi vårt 50. verksamhetsår. Ty-
värr kunde vi inte fira då restriktionerna 
satte krokben för många av våra planer men 
jag vet att vår f.d. ordförande Olof B. hade 
många tankar om hur vi skulle fira.

Halloween träffen ordnades på Meri Ca-
ravans område i Salo.  Där träffade förenin-
gen nya caravanare som blev intresserade av 
vår förening. En annan av det gångna årets 
höjdpunkter var julfesten som Olof till-
sammans med festkommittén ordnade på 
Hembygdsgården i Ingå. Vi avnjöt en god 
julmiddag som serverades av den lokala fö-
retagaren Anniina Raita från Wilhelmsdal. 

I januari satte än en gång coronarestrik-
tionerna hinder i vägen från att ordna ca-
ravan- och resemässan i Helsingfors. I skri-
vande stund vet man inte hur det går med 
Åbo mässan den 22-23.3, och den nationel-
la caravanträffen som ordnas där samtidigt.

Under våren planeras det en körövning 
på besiktningsområdet i Horsbäck. Närma-
re information kommer det att komma på 
vår Facebook sida SF-Caravan Väst-Nyland. 

Jag hoppas att många passar på och kom-
mer med och övar. I mars är det tänkt att 
föreningen har sin vinterträff i Meri Cara-
van i Salo. Vårmötet ordnas i Påminne med 
traditionsenligt lotteri.

Den 17-19 juni planerar vi preliminärt 
den försenade jubileumsträffen då vi firar 
föreningen 50 åriga existens. Slutgiltig plats 
är ännu inte bestämd men en möjlighet är 
Ingå.

I början på juli blir det Nordisk caravan-
träff i Falun, Sverige. Falun är kanske bättre 
känt som arrangörsort av svenska skidspelen 
men där finns även annat. Personligen re-
kommenderar jag en tur till Falu koppargru-
va under träffen. Anmälningsinformation 
kommer under våren i Caravantidningen, 
som alla medlemmar får hem i postlådan. 
Jag hoppas att vi blir många deltagare från 
vår förening och att våra nya medlemmar 
kommer med. Rederierna ger en liten rabatt 
på överfarten för SF Caravans medlemmar. 

Hälsningar Jorma

Halloween träff på Meri-Caravan camping i Salo�

• 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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Julfest på Hembygdsgården i Ingå�

Glada värdar� Julguben och ettriga julgumman på besök�

Olof och Gitta Bussman uppvaktades med blommor och hedersplakett som tack för mångårigt arbete för föreningen�
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Tabbert Vivaldi
Ylellisyyttä erinomaisilla 
varusteilla, hinta alk. 39 990 €

Knaus Südwind
Tyylikkyyttä lyömättömällä 
hinta-laatusuhteella,
hinta alk. 28 160 €

MYY 
AJONEUVOSI 
MEILLE

1. OTA YHTEYTTÄ

Soita meille numeroon 
020 728 922 1 
tai täytä lomake 
verkkosivuiltamme 

2. TARJOUS

Saat ajoneuvostasi 
kilpailukykyisen 
tarjouksen.

3. KAUPANTEKO
Teemme kauppakirjat ja sovimme 
sopivan luovutusajankohdan ja 
-paikan. Maksamme kauppasumman 
tilillenne ja hoidamme tarvittaessa 
mahdollisen velkaosuuden lunastuk-
sen rahoitusyhtiölle. 

4. NOUTO

Noudamme ajoneuvosi 
tarvittaessa.

www.procaravan.fi

PROCARAVAN 
NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

PROCARAVAN
YLIVIESKA

Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Uudet vaunut 
suoraan 

varastosta!



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Jan Björklöf
040 484 1403 

Joni Peltonen 
050 330 0470

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

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan tarvike-
myymäläämme tai tilaa verkosta!

Ostamme matkailuautoja ja -vaunuja. Kysy lisää myyjiltämme!

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

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi


