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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:  Arto Kosonen, Pirkko Kulju  
HANKO:  Marlene Holmström 
HYVINKÄÄ:  Raimo Kosonen, Hanna Mensola 
ITÄ-UUSIMAA:  Petri Oksanen 
KARKKILA:  Leo Kylmä, Anneli Sarkola 
KERAVA:  Perttu Tiikkainen, Timo Raita 
KOPPARÖ: Jarmo Leskinen, Kjell Skogberg 
KRISTILLISET:  Petri Hartman 
NURMIJÄRVI:  Eeva Ahervuo, Johanna Pylvänäinen 
PORKKALA:  Kirsi Varinen 
RIIHIMÄKI:  Timo Sulin, Eija Siivonen 
VÄST NYLAND:  Gunveig Björklund, Olof Bussman

Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com
Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän vuorokauden 
kuluessa laskun saapumisesta.  Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 2022: Etusivu 640,00, takasivu 460,00, 1/1 sivu 375,00, 1/2 sivua 260,00, 
1/4 sivua 200,00, 1/8 sivua 150,00, 1/16 sivua 90,00. Vuosisopimusalennus-20 %.
Mediakortti: www.sfchyvinkaa.net/162 
Jäsenten ilmoitukset: Huomionosoitukset yms. sekä teksti-ilmoitukset  
mielipidepalstalle veloituksetta.
Muut ilmoitukset 5,00/rivi, max 5 riviä/ilm.
Ilmestymisaikataulu 2022: 24.2., 28.4. 8.9. 24.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari  ISSN 1796-1432
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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Teemme todella paljon työtä kehittääksemme jatkuvasti matkailuvaunujamme ja 
autojamme, pysyäksemme aina kehityksen kärjessä ja jopa askeleen sen edellä. 
Haluamme tarjota sinulle kaikkein parasta KABEa – turvallisen ja huippulaadukka-
an matkailuvaunun tai auton, joka tuntuu ylelliseltä niin sisältä kuin ulkoa.  
Mallivuodelle 2023 KABE esittelee monta kiinnostavaa uutuutta, tule ja tutustu 
KABE:n uusiin matkailuvaunuihin ja autoihin. 

Tervetuloa kotiin omaan KABEen!

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

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

NAUTI SYKSYN 
TUNNELMASTA

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä 
020 777 2024

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

Katso lisätiedot osoitteesta RINTA-JOUPPI.COM

Rinta-Jouppi Caravan 
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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
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Puheenjohtaja
Arto Kosonen
040 576 9459
arto.kosonen@akkos.fi

Varapuheenjohtaja
Heikki Kulju
040 587 0567
hessukulju@gmail.com

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

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

Hallituksen jäsen, kotisivuvastaava
Janne Tamminen

Hallituksen jäsen
Arja Salminen

Hallituksen jäsen
Ossi Räisänen

Lehtiyhteistyöhenkilöt
Arto Kosonen, Pirkko Kulju

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

HALLITUS 2022

Arto Kosonen

Tervetuloa 
uudet jäsenet

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

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

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

Sähköauton	lataus	sähkömittarin	mukaan.
Oikeudet	muutoksiin	pidetään. 

'Tervehdys Karavaanarit

Tätä kirjoittaessa kesä alkaa jo 
pikkuhiljaa taittumaan syksyä 
kohti ja lehden ilmestyessä ol-

laankin jo syksyn tunnelmissa.
Moni karavaanari on kerennyt ke-

sän aikana reissata pitkiäkin matkoja, 
nähdä uusia maisemia, tutustua uusiin 
paikkoihin ja uusiin ihmisiin. Syksy ja 
syksyn viikonloput ovat vielä oivallista 
aikaa tehdä lyhyempiäkin pyrähdyksiä. 

Majamäki ei ole kaukana, pääkau-
punkiseudultakaan meille ei ole kuin 
reilun tunnin ajomatka. Tulkaahan tu-
tustumaan läheltä ja kauempaakin kau-
niiseen, rauhalliseen ja siistiin Majamä-
keen kauniin luonnon keskellä. 

Kaunista luontoa, marjastuspaikko-
ja, kalastuspaikkoja, pyöräily, maasto-
pyöräily, vaellus- ja retkeilykohteitakin 
löytyy vaikka kuinka paljon lähiympä-
ristöstä. 

Läheltä, melkein kivenheiton päästä 
löytyy kaksi kansallispuistoa, Liesjärven 
ja Torronsuon kansallispuistot. Saaren 
kansanpuisto on lähellä ja Hämeen Il-
vesreitille pääsee vaikka kävellen Maja-
mäestä.

Rakensimme kesän aikana muutaman 
kiinteän kausipaikan lisää Majamäkeen 
ja tätä kirjoittaessa niitä vielä muutama 
vapaana. Aluekarttamme löytyy koti-

sivuiltamme ja vapaita kausipaikkoja 
kannattaa kysellä Kausipaikkavastaaval-
tamme. Tutustukaa myös uusittuihin 
Facebook-sivuihimme.

Tämä kevät ja kesä olivat myös paluu-
ta uuteen normaaliin. Kevät alkoi kun 
saimme vieraiksemme 13-15.05 Club 
Solifer Finland ry:n kevättreffeille. 

Lauantaina 21.05 meillä oli perintei-
set kevättalkoot. Yhdistykselle hankit-
tiin defibrillaattori ja kausipaikkalaiset 
saivat myös tähän perusteellisen käyttö 
koulutuksen kevättalkoissa.

Perinteiset kaivojuhlat kahden vuo-
den tauon jälkeen ovat 12-14.08, johon 
odotamme paljon vanhoja ja uusia ka-
ravaanareita.

Mukavaa syksyn alkua kaikille kara-
vaanareille!

Terveisin
Arto Kosonen

ALOITA MATKASI 
MEILTÄ Huippuvalikoima uusia ja käytettyjä matkailuajoneuvoja 

alan parhaimmilta merkeiltä!

Tarvikkeet matkallesi verkkokaupastamme 24/7! 
Valikoimassamme yli 7000 tuotetta.

Varaosat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä! Knaus, 
Tabbert, Weinsberg, Rapido, Ci, Rimor ja Itineo.

NUMMELA
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2

84100 Ylivieska

Weinsberg CaraBus
Useita pohjaratkaisuja 

suoraan varastosta
Hinta alk. 63 078 €

Knaus Van Ti Plus
Neliveto MAN-alustalla

Hinta alk. 89 990 €

Knaus Südwind 60 YEARS
Useita pohjaratkaisuja suoraan varastosta

Hinta alk. 28 160 €

Olemme mukana 
Lahden Caravan 

-messuilla 
22.-25.9.2022
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  ORDFÖRANDESPALT

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

Varapuheenjohtaja 
Viceordförande       
Stig Öhman     139918-0
040 579 5840
Hanko

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

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

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

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

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

HALLITUS 2022 / 
STYRELSE 2022

Christina Lindholm

Tervetuloa 
uudet jäsenet

Välkomna våra 
nya medlemmar

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

Nå nu börjar det hända. När jag 
skriver detta är det två veckor 
till vår resa norrut.

Jag ser fram emot intressanta platser 
och trevligt umgänge i glada vänners 
lag.

När tidningen utkommer är vi re-
dan hemma och i fullgång att planera 
för vår sedvanliga höstträff, i år igen på 
Silversand de 16-18.9.22. På program-
met denna gång Caramba. Hoppas, att 
många ställer upp.

På tal om att ställa upp, stod vi en tis-
dag i april i snö och storm på gården 
och övade brandsläckning,med filt och 

pulversläckare. Mycket bra övning, inte 
så lätt som man trott.

Vi var fyra från styrelsen plus två 
“närmast sörjande”. Där stod vi med 
förvåningens finger i häpnadens mun, 
föreläsaren var bra och skulle säkert ha 
lärt några fler.

Vi tar gärna emot förslag om vad ni 
vill att vi ska ta upp på våra tisdagskväl-
lar, hör av er.

Till slut önskar jag er alla en lång och 
varm höst. På återseende i Silversand!

Christina (Stina) Lindholm

Nyt alkaa tapahtua. Nyt kirjoit-
taessani, on kaksi viikkoa mei-
dän pohjoiseen suuntautuvalle 

matkallemme. Odotan innolla mielen-
kiintoisia paikkoja ja iloisten ystävien 
yhdessäoloa.

Lehden ilmestyessä olemme jo koto-
na ja täydessä vauhdissa järjestämässä 
perinteistä syystreffiämme, tänä vuonna 
taas Silversandissa 16-18.9.22. Ohjel-
massa tällä kerralla myös Caramba. Toi-
vomme paljon osallistujia.

Osallistumisesta puheen ollen, sei-
soimme eräänä tiistaina huhtikuussa 
lumessa ja myrskyssä pihalla. Harjoit-
telimme sammuttamista, huovalla ja 
jauhesammuttimella. Oikein hyvä har-
joitus, eikä ollenkaan helppoa. Olimme 
neljä hallituksesta plus kaksi puolisoa. 
Siellä seisoimme sormi suussa ihmetel-
len osaavatko kaikki muut jäsenemme 
sammutuksen alkeet. Ohjaaja oli erit-

SYYSKAUDEN OHJELMA 
KERHOTALOLLA:

Syystalkoot 2.10.2022. klo 14:00. 
Griili kuumana.

TIISTAITAPAAMISET ovat;
04.10.2022 19:00 
Katselemme yhdistyksen kesä-
matkan valokuvia.
01.11.2022 klo 19:00 
Ohjelman ilmoitamme Västra Ny-
landin tiistai lehdessä 25.10.2022 
sekä Etelä-Uusimaan torstai 
lehdessä 27.10.2022.   
  .

VÅRENS PROGRAM  
PÅ KLUBBHUSET:

Hösttalkot 2.10.2022 kl 14:00. 
Grillen är het.

TISDAGSTRÄFFAR tidpunkt är
04.10.2022. kl 19:00
Vi ser på bilder från föreningens 
sommarresa.
01.11.2022 kl 19:00 
Vi meddelar om programmet i 
Västra Nylands tisdagens tidning 
25.10.2022 samt i Etelä-Uusimaas 
torsdagens tidning 27.10.2022.

YHDISTYKSEMME SYYSTREFFIT  16 – 18.09.2022 uudistuneessa SILVERSANDISSA
Aarne Karjalaisentie 15, Hanko. Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, ohjelman ja kalapaellan.
Ohjelmana Caramba, leikkimielisiä kilpailuja, arpajaiset, luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja Malle Holmström puh. 040-5759503.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset 12.9.2022 mennessä puh: 040-5759503, malle.holmstrom@gmail.com.
Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi.
Tervetuloa treffeillemme UUDISTUNEESEEN SILVERSANDIIN.

FÖRENINGENS HÖSTTRÄFF 16 – 18.9.2022 på den förnyade SILVERSAND, 
Aarne Karjalaisentie 15, Hangö. Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström, program samt fiskpaella.
Som program bl a Caramba, lekfulla tävlingar, lotteri, naturstig och muntert samvaro.
Tilläggsuppgifter Malle Holmström tel. 040-5759503.
Bindande förhandsanmälan senast den 12.9.2022 tel. 040-5759503,
malle.holmstrom@gmail.com.
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig tack vare matserveringen. 
Välkommen på vår träff till den FÖRNYADE SILVERSAND

Länsirannikon matkan muistoja, kesä 2021
Minnen från resan till Västkusten, sommaren 2021

Kukka- ja 
eläinpuisto 
Escurial: 
Sebright 
kanoja�
Sebright 
hönor i 
Kukka- och 
eläinpuisto 
Escurial�

Arktisen 
museo 
Nanoqin 
kirkon 
alttaritaulu�
Kyrkans 
altartavla 
i arktiska 
museet 
Nanoq�

Kukat ja matto 
sävy vävyyn�
Blommorna 
och mattan 

i matchande 
färger�

täin hyvä ja olisi varmaan opettanut 
useammallekin.

Otamme mielellämme vastaan ehdo-
tuksianne siitä, mitä haluaisitte tapah-
tuvan tiistai iltoina, ottakaa yhteyttä.

Lopuksi toivotan kaikille pitkää ja 
lämmintä syksyä. Tapaamisiin Silver-
sandissa!
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SF-CARAVAN HANKONIEMI Ry
HANGÖUDD Rf   www.sfchankohangoudd.net

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

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

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

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!

Merimetsoja Hailuodossa�
Skarvar i Karlö�

Oulun vanhat suolamakasiinit�
Uleåborgs gamla saltmagasiner�

Hailuodon leirintäalue� Campingen i Karlö�

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI: WWW.ADRIA.FIADRIA.FI

*Vuonna 2021

TULOSSA PIAN. Pysy kuulolla.
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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

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

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

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

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

Sihteeri
Miia Kivelä  169748
050 388 4115
miia.k.johansson@gmail.comKaravaanareiden lisäksi meillä käy myös 

telttailijoita� 

Lauantai-iltana tansseja tahditti 
tuttuun tapaan bailubändi 
Autoradio ja herkkuja pääsi 
ostamaan Dogs&Delin 
grillivaunusta.

Kesä on ollut VihtiParkissa 
kaiken kaikkiaan oikein mukava. 
Vierailijoita meillä on käynyt 
paljon ja  haluammekin kiittää 
kaikkia meillä vierailleita!

Kultamitalistit lahjoittivat mitalinsa 
Lions joukkueen nuorimmille pelaajille 
Ennille, Jonnelle ja Vilholle� 

Juhannuksena saimme nauttia 
lämpimästä ilmasta, Chily Mint- 
bilebändin musiikista, hyvästä seurasta, 
karaokestaja Happy Days Street foodin 
grilliherkuista� 

VihtiParkin pullorahat menevät lasten 
ja nuorten toimintaan� Tänä kesänä 
saimme näillä rahoilla hankittua 
alueelle uuden SUP-laudan sekä 
kahden istuttavan polkuauton� Uudella 
polkuautolla voi pienetkin karavaanarit 
ajella vanhemman kyydissä� 
Alueellamme on nopeusrajoitus 10 
km/h ja tämä rajoitus koskee myös 
polkuautoja� Ajellaan polkuautoillakin 
maltillisesti ja niille sallitulla alueella� 

Keväällä yöpakkaset jatkuivat melko 
pitkälle� Uikkarisaunan ja kesävedet 
saimme käyttöön toukokuun puolen 
välin tienoilla� Molempien saunojen 
lauteet uusittiin suunnitellusti 
keväällä� Uikkarisaunan takkatupa 
sai kevään aikana myös uutta ilmettä� 
Näiden projektien aikaan saimme taas 
huomata, miten mahtavaa porukkaa 
meillä on, kiitos kaikille projekteihin 
osallistuneille! Vielä on kesää jäljellä ja syksyä 

odottaen. Kesä on mennyt no-
peasti, mutta reissuunkin pääs-

tiin. Kierrettiin viikko eri alueilla ja 
saatiin hyviä vinkkejä yhdistyksemme 
/ alueidemme kehittämiseen. Niinhän 
sitä sanotaan, että tyytyväisyys tappaa 
kehityksen. Mielestäni meidän tulee 
luoda uusia ajatuksia / kokemuksia 
toimintaan ja sillä haastankin kaikki 
mukaan kehittämään ja rakentamaan 
paremman yhdistyksen. Tämä ei ole 
vain hallituksen, vaan kaikkien jäsenten 
asia. Oli hienoa kuulla ja nähdä miten 
muutuimme alueilla, kun alueet olivat 
tupaten täynnä ja vielä pyrittiin järjestä-
mään lisää paikkoja vieraille. Myös kesä 
näytti suuntaa missä tilassa matkailu 
on täällä. Ajetaan lyhyempiä matkoja 
ja viivytään pidempään. Sen mitä itse 
huomasin kiertäessä, niin kyllä siellä 
puhutaan ja kerrotaan toisille alueiden 
tilasta, mitä hyvää ja huonoa niissä on. 
Siksi meidän tuleekin olla koko ajan 
hereillä ja luoda uusia kokemuksia vie-
raillemme. Isäntä velvoitteet hoidettiin 
hyvin ja sainkin siitä paljon positiivista 
palautetta. Sääksissä vielä opeteltiin vie-
raiden vastaanottamista ja sekin hoidet-
tiin mallikkaasti.

Oli hienoa osallistua VihtiParkin ran-
tatreffeille ja kokea hieno tapahtuma. 
Näyttää siltä, että urheilu kokoaa ih-
miset, vaikka olikin vain leikkimielistä 
järvilentopalloa. Illan tapahtumat oli 
hyvin järjestetty ja niihin osallistui pal-
jon paikallaolleita. Kiitos toimikunnalle 
hyvin järjestetystä tapahtumasta!

Saimme Liittokokouksessa hienon 
kunnian olla vuoden yhdistys 2021 ja 
siitä vielä kaikille kiitos!

Tämä onkin jokaiselle jäsenellemme 
kunnia. Tätä myös juhlistettiin Sääk-
sissä 5.-7.8 järjestetyillä treffeillä kakun 
kera ja hienojen kokemuksien lisäämi-
sellä. Vaikka itse en päässytkään osal-
listumaan, niin sain paljon positiivista 
palautetta järjestelyistä. Kiitänkin kaik-
kia osallistuneita sekä järjestäjiä. Näitä 
tapahtumia on hyvä järjestää myös jat-
kossa! 

Alueiden osalta voin vain todeta ti-
lanteen olevan ennallaan ja toivottavasti 
syksyn aikana saadaan lisää tietoa. Sääk-
sissä kehitys jatkuu ja olemme palkan-
neet suunnittelijan alueelle. Nämä ovat 
pitkiä projekteja mitä ei saada valmiiksi 
sormea napsauttamalla. Ne vaativat ai-
kaa, päätöksiä ja hyvää suunnittelua. 

Yhdistyksemme pitää syyskokouksen 
16.11.2022 Hyvinkään uudessa lukios-
sa Kipinässä.

Siellä tullaan taas päättämään yhdis-
tyksemme suuntaviivoista tulevaisuu-
teen. Kutsunkin omalta osaltani kaikki 
jäsenet tervetulleeksi kokoukseen!

Toivon kaikille hyvää ja rauhallista 
loppu kesää!

Terveisin Pertti Sarkkinen

PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 16.11.2022 KLO 18.30
PAIKKANA HYVINKÄÄN KIPINÄ,  

KENKÄTEHTAANKATU 1, 05900 HYVINKÄÄ.
JÄSENYYKSIEN TARKASTUS KLO 18 ALKAEN.

KÄSITTELEMME KOKOUKSESSA SÄÄNTÖJEN MUKAISET 
SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT, SEKÄ 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS VUOSIKOKOUS- 
MENETTELYYN SIIRTYMISESTÄ.

SEURAA TIEDOTUSTA KOTISIVUILLA WWW.SFC-HYVINKAA.NET

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

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

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

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

Kotorannantie 45,  
05250 Kiljava  
p. 050 526 4897

Kesä on ollut Sääksissä 
uudistamisen aikaa, työt jatkuvat 
pikkuhiljaa. Vierailijoita on 
riittänyt koko kesän hienosti. 
Vihdoinkin pystyttiin järjestämään 
koronavuosien tauon jälkeen 
Sääksin Säpinät 5.8.-7.8.22 ja 
kyllä oli mukavaa pitkästä aikaa 
treffata karavaanareiden kesken.

Kisailuja, tanssia ja muuta ohjelmaa Säpinöillä�

Vuoden 2021 yhdistyksen kakkukahvit 
Säpinöillä

Yhdistyksen Varapuheenjohtaja Harri Lång ja kunniapuheenjohtaja 
Raimo Kosonen�

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

– Matkailuauto, -vaunu ja telttapaikkoja,  
leirintämökkejä, hirsihuviloita 

– Kysy talvikausipaikkoja
– Caravanmessut Lahdessa 22.-26.9.2022.  

Varaa paikkasi ajoissa!
– Laivakuljetus Messilästä Lahden satamaan.

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

Hovimäki camping

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

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

Hovimäki

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

Tietoa meistä löydät 
www.clubsolifer.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
ORDFÖRANDESPALT

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja,henkilövastaava
Marko Ketvel
050 393 5304

Varapuheenjohtaja, 
tapahtumavastaava
Jussi Eskola
0400 549 699

Taloudenhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795

Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974

Turvallisuusvastaava 
Jouni Kuusimäki
040 503 0200

Tapahtumavastaava, 
tiedotusvastaava ja kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571

Muut vastuuhenkilöt
Alueisäntä
Mauri Savolainen
0400 456 693

Sihteeri, jäsenkirjuri, 
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Ensiapuvastaava
Pia Heikkinen
Berith Lönnroth

Marko Ketvel

Tapahtumat 2022
Syystalkoot		 29.10.
Isäntäilta		 05.11.
Isänpäivä		 13.11.
Valojuhla		 26.11.
Itsenäisyyspäivä		 06.12.
Uuden	vuoden	
vastaanotto		 31.12.
Koronapandemian takia mahdollisista 
tapahtuma peruutuksista tiedotamme 
yhdistyksen facebook- ja kotisvuilla.

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra
nya medlemmar

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

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

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

Kwh mittari on pakollinen kausi-
paikkalaisen matkailuajoneuvossa!

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

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

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

Sähkö 
– mittari 0,30 cnt/kwh

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

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

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

Loppukesäinen tervehdys 
Karavaanarit,

Kulunut kesä on ollut meille kai-
kille varmasti mieleenpainuva. 
On ollut helteitä, joidenkin 

mielestä jopa liiankin kuumaa, toisaalta 
ukkosia ja myrskyjä siellä välissä. Voi-
daan siis sanoa, että Suomen kesä on 
todella antanut meille parastaan. 

Miten mennyt kesä on näkynyt meil-
lä? Varmasti monellakin tavalla. Kevääl-
lä käyttöönotetut, maksupääte- sekä 
varausjärjestelmä, osalta voidaan tode-
ta, että olette omaksuneet uudet järjes-
telmät loistavasti. Nykyisellään niiden 
molempien käyttö on erittäin sujuvaa ja 
niiden kautta olemme saaneet niin ta-
louden- kuin käyttöasteseurannan aivan 
uudelle tasolle. Tuloksia voidaan sitten 
katsoa yhdessä syksyllä. 

Kevään ja kesän aikana olemme yh-
dessä parannelleet paikkoja, kevättal-
koissa sekä päivittäisessä tekemisessä, 
kuin myös remonttien muodossa. Peh-
toorintuvankin remontti saatiin lopulta 
maaliin ennen huippusesonkia ja siitä 
saatu palaute on olut poikkeuksetta 

positiivista. Kiitos Teille jokaiselle ah-
keruudesta ja innokkuudesta yhteisen 
hyvän eteen. 

Nyt alkavaa syksyä vasten on suun-
nitelmissa jatkaa alueen edelleen pa-
rannukseen liittyviä töitä. Tulossa on 
syystalkoot sekä erillisiä talkoosessioita, 
joista ilmoitetaan erikseen ja toivotaan 
aktiivista osallistumista.  

Onneksi näin elokuussakin riittää au-
rinkoa ja lämpöä, joka pistää varmasti 
matkajalkaa vipattamaan. 

Mukavaa syksyn odotusta, Skeppars-
sissa oleskeleville ja turvallisia kilomet-
rejä, teille, joilla veri vetää vielä tien-
päälle.  

Nähdään ja kuullaan!
Marko

Sensommarhälsningar Caravanare,

Den gångna sommaren har verk-
ligen varit minnesvärd för oss 
alla. Eller hur? Det har varit 

värmeböljor, en del tycker att det är för 
varmt, och åskväder och stormar där i 
mellan. Så man kan säga att den finska 
sommaren verkligen har gett oss sitt 
bästa på många sätt. 

Hur har den gångna sommaren varit 
synlig för oss? Säkert, på många sätt. 
När det gäller betalning-/ kassa-, och 
bokningssystemen, som infördes i vår, 
kan man säga att ni har ”implemente-
rat” de nya systemen på ett briljant sätt. 
För närvarande är användningen av 
dem båda mycket smidig, och genom 
dom har vi tagit både ekonomisk och 
beläggningsövervakning till en helt ny 
nivå. Resultaten kan sedan ses tillsam-
mans under hösten. 

Under våren och sommaren har vi 
förbättrat Skeppars tillsammans, tidigt 
på våren och i vår dagliga verksamhet, 

samt i form av renoveringar. Reno-
veringen av Pehtoorintupa slutfördes 
äntligen, just, före högsäsongen, och 
responsen från den har varit helt posi-
tivt. Tack, till Er alla, för era jobb för 
det gemensamma bästa.

Med tanke på hösten, som nu inleds, 
finns också planer på att fortsätta arbe-
tet med ytterligare förbättringar på om-
rådet, Skeppars. Det kommer att finnas 
höstlov och separata volontärsessioner, 
som kommer att meddelas separat, och 
aktivt deltagande önskas. 

Lyckligtvis, även i augusti, finns det 
tillräckligt med sol och värme, vilket sä-
kert gör att du har ”vipinää kintuissa”.

Fint förväntan på hösten, för dom 
som stannar i Skeppars, och säkra kilo-
meter, på vägarna där blodet fortfaran-
de dras till vägs ände.  

Vi ses och hörs!
Marko

SKEPPARSIN KESÄTYÖNTEKIJÄ ESITTÄYTYY
Nimi: Sandra Forsberg
Kotipaikka: Loviisa

Kerrotko itsestäsi lyhyesti?
– Olen 34-vuotias peruspo-

sitiivinen ja energinen tapaus. 
Haastan itseni aina tekemään 
kaiken täysillä ja ilon kaut-
ta. Negatiivisuus ei kuulu 
sanavarastooni. Sosiaalisen 
luonteeni ansiosta olen ko-
kenut kaiken näköistä niin 
kesäteatterissa sekä oikeas-
sa elämässä. Rakastan uusia 
kokemuksia sekä vapautta 
tavoitella asioita mitä muut 
eivät aina uskaltaisi.

Mikä sai sinut hakemaan töi-
tä Skepparsista?

– Uuden kokemuksen saaminen 
oli syy numero yksi. Eihän tällaista 
tilaisuutta voinut jättää väliin.

– Olen tätä ennen työskennellyt ravin-
tola/kaupanalalla 17 vuotta, ja koin että 
nyt on aika kokeilla jotain aivan muuta. 
Ja tämähän on todellakin sitä. Työnku-
vaus oli niin mielenkiintoinen ja positii-
vinen, että en voinut olla kokeilematta 
onneani, joten irtisanoin itseni vakitui-
sesta työsuhteesta ja ajattelin että ei se 
mitään jos ei nyt tällä kertaa nappaa, niin 
eiköhän sitten joku muu. Onneksi tärp-
päsi ja täällä on ollut elämäni paras työ.

Mitä työtehtäviä sinulle kuului? 
– Olen ollut vähän joka paikan tou-

hutäti. Kioskilla, vastaanottanut vierai-
ta, siivonnut sekä ohjannut ihmisiä. Siis 
siellä missä kaivataan, siellä olen ollut.

– Pääsinpä kokeilemaan jopa isännöinti 
viikonloppua kun esitettiin pyyntö avus-
ta, ja se oli hauskaa ja avasi paljon sil-
miäni alueen suhteen. 

Mikä oli parasta kesätyössä ja mitä 
työstä ja Skepparsista jäi mieleesi ke-
sän jälkeen?

– Parasta ehdottomasti ihmiset. Tämän 

takia halusinkin tänne. Olen tavannut 
niin paljon erilaisia ihania ihmisiä että 
kyllä työtä tulee ikävä. Onneksi täältä 
jäänyt elinikäisiä ystäviä joita varmasti 
tapaan jatkossakin.

– Mieleeni jäi ryhmähenki, se miten 
täällä autetaan vilpittömästi apua tarvit-
sevia. Kauniit lämpimät kesäillat ehkä 
kauneimmissa Etelä-Suomen maisemissa.

Omat terveiset karavaanareille:
– Kiitos tästä kesästä. Olen oppinut 

niin paljon tästä elämäntavasta, ja po-
sitiivisesti pelkästään. Minunkin puri 
tämä kärpänen, ja voin jo kertoa sen 
verran että minua varmasti tapaa näis-
sä kuvioissa jatkossakin. Ilman teitä, ei 
olisi ollut mahdollisuutta tällaiseen ko-
kemukseen, ja se on arvokkaampaa kuin 
mikään materia tai raha. Se on elämän 
mittainen kokemus ja seikkailu, minkä 
muistan vielä kiikkutuolissa vanhanakin. 
Te olette kultaa. 

Pysähtyneet vankkurit

Tomi Piela
075822-0

	20.08.1936
	21.07.2022

Pitkäaikaisen	jäsenemme	
muistoa	kunnioittaen	
SF-C	Itä-Uusimaa	Ry
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Vapun juhlintaa�

Vuoden karavaanariperhe Maiju ja 
Petri Luostarinen�

Hernekeittotreffit�

Yhdistyksen vuosikokous� Juhannustanssit� 

Juhannus ruokailu kalliolla�
Tikkamestari Markku Kaunonen, 
33 pistettä� Tikkamestari Pia Heikkinen, 32 pistettä

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

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

ja lisäksi noin 300 luonnonmukaista telttapaikkaa.

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

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

Tervetuloa

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

TM-Carservice Oy

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

BD-Auto
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HALLITUS 2022 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Puheenjohtaja, edustaja 
lehtitoimikunnassa,
Leo Kylmä 94210-0   
044 308 7780
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka 83613-0        
0400 817 590
Närönkatu 5, 03600 Karkkila
vainikka.veijo54@gmail.com

Sihteeri,  edustaja lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola  97651-0    
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3, 03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi

Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen  34477-0      
040 506 2640
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

Taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 075990-0     
0400 599 911
Lillikuja 1 A 33, 03100 Nummela
s.lehtola@elisanet.fi

Pekka Ikonen   172888-0   
ikonepe@gmail.com

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

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

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

Leo Kylmä

Tervetuloa 
uudet jäsenet

TYKKÄÄ MEISTÄ  
FACEBOOKISSA  
SF-CARAVAN KARKKILA RY

Syksyinen tuulahdus 
Karkkilan suunnasta!

Karkkilan yhdistyksellä ei ole 
tänä kesänä ollut minkäänlaista 
toimintaa, johtuen monestakin 

syystä, ensinnäkin Vuotinaisten leirikes-
kuksen saaminen on ollut vaikeampaa 
kuin me olisimme toivoneet. Toinen 
asia on se, että pelkästään hallituksen 
kapasiteetilla ei oikein rahkeet riitä. 
Kumminkin viimein onnisti.

Yhdistys järjestää syystreffit 30.9. - 
2.10.2022 Vuotinaisten leirikeskukses-
sa. Toivotaan hyvää säätä vielä. Tulkaa 
mukaan! Toivoisin, että oman yhdistyk-
sen jäsenetkin tulisivat mukaan tapah-
tumaan. Me tarvitsisimme ainakin 2 
henkilöä apujoukkoon mukaan, jos olet 
valmis tulemaan mukaan, ilmoitathan 
etukäteen, yhdistys on valmis antamaan 
treffeille ilmaispaikan avustajille. Työt ei 
ole vaikeita ja ne tehdään porukalla.

Yleensä ne jotka ovat käyneet Vuo-

tinaisissa, ovat tykästyneet paikkaan. 
Jos et ole ennen käynyt, tule mukaan. 
Ja Sinä joka olet käynyt, yllätyt myös, 
siellä on tapahtunut paljon positiivista.

Saunat remontoidut, keittiö uusittu, 
portaat uusittu, laituri uusittu ja myös 
maisemointia parannettu.

Treffit ovat vähän myöhään syksyllä, 
mutta uskoisin sään olevan vielä suotui-
sa meille.

Tervetuloa Vuotinaisiin, pidetään 
hauskaa yhdessä!

Leo 94210

SF-
CARAVAN

KARKKILA
Vuodesta 1979

Vuotinaisten syystreffit 2022Vuotinaisten syystreffit 2022
SFC-Karkkila ry toivottaa kaikki tervetulleiksi yhdistyksen perinteikkäille 
treffeille Vuotinaisten luonnonkauniisiin ja syksyisiin maisemiin.
Treffit järjestetään tänä vuonna 30.9. - 2.10.2022.
Tarkempi treffiohjelma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla myöhemmin 
syksyn aikana, mutta jo nyt voi paljastaa, että saunat lämpiävät tuttuun 
tapaan tarjoten lempeitä löylyjään syksyn viileneviin iltoihin.
Lisäksi luvassa on ainakin karaokea, tanssit, bingoilua sekä tietysti 
luontopolku. Ruokatarjoilussa luvassa on keittoa ja pullakahvit.
Treffimaksu netistä ennakkoon varanneille ja maksaneille 55€/treffikunta. 
Paikan päällä maksettuna 60€.

OSOITE:
Vuotinaisten Leirikeskus
Vuotinaisten 561
03600 Karkkila
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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,-

• 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

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



2322

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN KERAVA RY 
www.sfckeravaanari.fi

SF-C

KERAVA

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja,
Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen 114208-0
044 984 3245
piha.rakennus@icloud.com

Varapuheenjohtaja,
hämyedustaja
Päivi Kulmala
044 533 7117
paivi.kulmala32@gmail.com

Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen 100634-0
040 648 2822
kaija.salonen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas 39707-0
0400 494 161
keijomyllykangas@luukku.com

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

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

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

Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa

Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

Perttu Tiikkainen

SFC-Kangaslammen hinnasto, voimassa alkaen 1.1.2022

Tervetuloa 
uudet jäsenet

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

Vuosipaikan hintaan sisältyy 4 vrk:n isäntävuorovelvoite, jonka voi tehdä 
1-4 vrk:n jaksoissa. Mikäli ei halua tehdä isäntävuoroja, vuosipaikka 
muuttuu 6 kk:n paikaksi, eli 400,00/6kk. Kausipaikkojen (1-6 kk) 
hintoihin ei sisälly isäntävuorovelvoitetta.
Kausipaikkojen hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh. 
Ilman mittaria kesällä  5,00/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.
VAUNUN SÄILYTYS:    25,00 €/kk  tai  150,00 €/12 kk.  
EI SISÄLLÄ ASUMISOIKEUTTA.
SÄHKÖMAKSUT:   Mittarilla   0,30 €/kWh, minimimaksu 2,00 €.  
Ilman mittaria  1.5. – 31.8.   5,00 €/vrk. 
Ilman mittaria 1.9.-.30.4.   8,50 €/vrk.
Muut maksut:
Nestekaasu 29,00 €/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:  044 984 3245

SF-Caravan Kerava ry:n  
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään 29.10.2022 klo 13.00  

SFC Kangaslampi,  
Koronatupa, osoitteessa  

Alhaistentie 77, 15560 Nastola.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  

määräämät asiat, sekä sääntömuutos,  
jolla tarkennetaan nimenkirjoituslauseketta.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien  
tarkastus alkaa klo 12.30.

Tervetuloa!

Tervehdys Kangaslammelta

den. Toivoisin, että löytyisi uusi luotsi 
jatkamaan yhdistyksemme ja alueemme 
kehitystyöhön. Iso kiitos kaikille yhteis-
työstä.  

T. Perttu Tiikkainen

Näin se taas kesä on pian tapu-
teltu ja syksyä kohden men-
nään kovaa vauhtia.

Hiekkakentän lokerointi nytkähti 
eteenpäin ja kentällä on nyt 8 laatoitet-
tua paikkaa.

Tekonurmi paikat rakennamme vielä 
kun ehdimme.

Uusi roskakatos on niinikään hyväl-
lä alulla. Syksy ja syyskokous lähestyy. 
Minä olen erovuorossa joten saattaapi 
olla, että tämä on viimeinen pj:n palsta 
mitä kirjoitan tältä erää. Olen ollut Ke-
ravan yhdistyksen hallituksessa vuodes-
ta 2008 ja pitänyt vain yhden välivuo-
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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.

Tulevat tapahtumat syyskaudelle 2022:
- Ohjattu ruskakävely luontopolulla 24.9.
- Joulupuuro 26.11.

Lehden ilmestyessä kesä on jo 
loppusuoralla, matkailijoille säät 
ovat olleet suotuisat ja alueet 

ovat päässeet toimimaan normaalisti. 
Kulurakenteen kallistuminen on ollut 
monessa keskustelussa päällimmäisenä 
vieraillessa muilla alueilla, mutta ka-
ravaanari on aina positiivinen, ”on tää 
hienoa hommaa” asenteella.

Kesän aikana oli mahdollisuus osal-
listua muutaman yhdistyksen vuosi-
juhlaan, niitähän on paljon rajoitusten 
takia taannehtivasti pidettäväksi. Tun-
nelma niissä on ollut todella hyvä ja on 
saanut vaihtaa ajatuksia muiden kans-
sa. Myös lomamatkan vierailut useissa 
kohteissa on omiaan yhdistämään meitä 
ja miten mukavaa se olikin.

Kopparössä on järjestetty monta ta-
pahtumaa, on vietetty kesäkauden ava-
jaiset, jossa pääsi kokeilemaan taitojaan 
monessa lajissa, tämä kannattaa tulla 
aina kokemaan. Juhannuksen juhlin-
taan liittyi jo perinteiseksi muodostu-
nut jalkapallo-ottelu saarelaisia vastaan 
ja se oli nautinnollista, tosin kaikille 
kovan helteen takia jopa tukalaakin, 
varsinkin pelaajille. Kalakilpailut tarjo-
sivat tuomareille töitä, koska kalaa meri 
antaa aina, hieno tasokas kilpailu. On 
järjestetty monta muuta mukavaa het-
keä, musiikki-iltoja, bändejä ja ravin-
tolan tapahtumia, ne ovat tarjonneet 
viihdykettä alueella. Ravintola terassei-
neen on ollut oiva paikka seurusteluun 
ja ruokailuun.

Uudet ajoneuvopaikat varattiin sa-
man tien, kun saatiin valmiiksi, meri-
allas otettiin käyttöön juhannukseen 
mennessä ja se on tarjonnut upeita au-
rinkoisia nautintoja ja onpa siinä joku-
nen lapsi oppinut uimataidonkin, sekin 
hyöty koettu. Nyt on menossa uuden 
traileripaikan rakennustyöt. Alue kehit-
tyy siis joka vuosi ja koko ajan.

Kopparö onkin ollut kovin suosittu, 
josta olemme ylpeitä ja pyrimme tarjo-
amaan elämyksen, merellisen luonnon 
kauniine ympäristöineen, jonka kruu-
na luontopolku. Lintulajit ovat myös 
ominen tapoineen mukavaa seuratta-
vaa, kohta alkaa joutsenet opettamaan 
poikasi lentämään ja se on äänekästä 
menoa. Kaikkea seuraa uteliaat peurat 
syöden kukat, jos niitä on hankittu vau-
nujen vierelle. Saaristomeri alkaa ran-
nasta, tarjoaa kalaa ja kaunista katselta-
vaa. Yhdistys on ottanut huolehtiakseen 
soutuveneiden vuokrauksen ja huolehtii 
niistä, soutelemalla pääsee kauemmas.

Meillä oli mahdollisuus tarjota Anne 
ja Olli Rusille luonto hetki Koppärös-
sä. Helteinen sää ei hiljentänyt kulkua 
luontopolulla, lämpö antoi mahdolli-
suuden viihtyä ulkona maisemista ja 
ruuasta nauttien.

Tapahtumien suhteen Venetsialaiset 
ovat 27.8. ja toivottavasti silloin on lupa 
polttaa myös kokkoa.

Vuosikokous pidetään 3.9. joten ter-
vetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan, 
paikka on Kopparö takkatupa.

Ohjattu ruskakävely järjestetään 
24.9., joulupuuro tarjotaan 26.11., jo-
ten merkitse allakkaan ja lukitse päivä-
määrät. Seuraa ilmoitteluamme.

Kopparössä nähdään, tervetuloa viih-
tymään. Juhani

Arja VIITALA
15804

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

9.7.2022 Kopparön ranta- 
ongintakisan tulokset.
Lapset:
Sisu 1380 gr. Elias 810 gr. Lilja 750 gr.
Naiset:
Ulla Ni. 1770 gr. Ulla Nu. 1330 gr. 
Leila U. 110 gr.
Miehet:
Ilkka O. 2400 gr. Pertti V. 2110gr. 
Niko U. 1940 gr. 

Kesä 2022 on ollut aikaa kohti periteisempää toimintaa myös Kopparössä� 
Tapahtumia on pystytty jo jossain määrin järjestämään ja osallistujia on ollut 
mukavasti mukana� Kopparön saatiin myös uusi uimalaituri mikä Palvelee sekä 
kesällä auringosta nauttivia että myös talviuimareita� Merivartiosto esiintymässä kevätpäivätapahtumassa�

Palokunta ja tuote-esittelyä läsnä�

Karavaanarit luontopolun kunnostus puuhissa 11�6�

Perinteeksi muodostunut SF Caravan 
Kopparö ry:n ja paikallisten välinen 
Juhannusjalkapallo-ottelu, jonka 
paikalliset voitti niukasti 2–3�

Grillien siivous ja pesupäivä 15�7�

On ollut mukavaa huomata, että Kopparön 
leirintäalue on herättänyt aina enemmän 

ja enemmän kiinnostusta karavaanareissa 
ja alueella onkin ollut mukavasti vieraita 

pitkin kesää, joukossa myös SF-Caravan ry:n 
puheenjohtaja Olli Rusi�

Kevätpäivätapahtumasta 28�5� Sammuttimen käyttöopastusta, tuote-esittelyä taustalla
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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 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 sydä
mellisesti

  

 tervetu
llut  

Kipparim
aailmaan!

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä 

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

 Granduca Auto Roller -98 9 730 €  Hobby 420TM DeLuxe -87  3 430 €

 Piccolo Holicamp 520 CT 
 ALDE -89  3 200 €

 Solifer Artic
 40 T Artic RETRO -80  3 430 €

Syksyn tapahtumat ovat jo käyn-
nissä ja hyvillä mielin voin todeta, 
että ainakin tähän saakka olemme 

pystyneet toteuttamaan koko kauden 
tapahtumat suunnitellusti. Siitä taitaa-
kin olla jo tovi, kun tämä on onnistu-
nut, kiitos sen viheliäisen kaikkien tun-
teman viruksen.  Toivotaan, että tilanne 
pysyy sen kaltaisena, että myös kaikki 
tulevan syksyn tapahtumat voidaan tur-
vallisin mielin toteuttaa…

Seuraava odotettu tapahtuma koittaa 
syyskuun puolessa välissä, kun tapaam-
me pitkästä aikaa Lohenpyrstön Hen-
gellisillä treffeillä. Viime vuonnahan 
nostimme kädet pystyyn aivan kalkki-
viivoilla, mutta nyt uskon tapahtuman 
toteutuvan. Varsinaisen ohjelman näet 
sitten lähempänä tapahtumaa netti-
sivuiltamme. Syksyn ”omatoiminen” 
syysretki toteutetaan tänä vuonna juu-
ri ennen Lohenpyrstöä ajalla 12.09-
15.09 Oronmyllyn kurssikeskuksessa 
Parikkalassa. Vietämme aikaa yhdessä 
patikoiden ja Hengellisestä ohjelmas-
ta nauttien. Ohjelmasta vastaa pääosin 
Oronmylly, mutta meillä yhdistyksenä 
on myös ohjelma vastuuta. Tervetuloa 
mukaan vaikka koko viikoksi.

Kauden päätös on tarkoitus viet-
tää Kiponniemen kurssikeskuksessa 
lokakuussa. Kun tähän lisätään vielä 
mahdollinen pikkujoulu, niin tämän 
vuoden paketti olisikin valmis. Pikku-
joulujen osalta toivonkin keskustelua, 
jotta pystymme päättämään paikan 
missä tapahtuma olisi järkevää pitää. 

Karavaanareiden 

Hengelliset Treffit
Lohenpyrstö 16.09. -18.09.2021
os. Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki (Raahe)

Järjestäjinä SF-Caravan Lohenpyrstö ry
Kristillinen karavaaniyhdistys ry

TERVETULOA

Evankelistakotihan on loistava paikka, 
mutta jos meitä tulee kovin iso ryhmä, 
niin hieman ahdas. 

Ilokseni voin todeta, että jäsenmää-
rämme on taas nousussa. Meillähän 
oli esittelypöytäkin Ison-Kirjan juhan-
nus juhlilla ja myös tällä näkyvyydellä 
uskon olevan merkitystä. Isot kiitokset 
kaikille, jotka viettivät pöydän takana 
aikaansa ja esittelivät toimintaamme.

Jäsen tarramme ovat olleet jo tovin 
loppu, mutta nyt on uusia tulossa. Laa-
dun pitäisi olla myös nyt kohdallaan 
joten auton/vaunun uskaltaa taas pestä 
ja jättää aurinkoon☺ Kaikille uusille 
jäsenille lähetämme tarrat heti niiden 
saapuessa.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on 
vakaa ja mahdollistaa toimintamme.

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jä-
senemme mukaan syksyn tapahtumiin. 
Ja vaikka et olisikaan jäsenemme niin 
tule tutustumaan treffeille meihin ja 
toimintaamme. Eihän sitä tiedä vaikka 
jäisit koukkuun…☺

Siunauksin                               -petri-

TERVETULOA Kauden päätökseen Kiponniemeen 21.10-23.10.2022
Kiponniementie 84, 41940 Jyväskylä

Tutustu toimintaamme www.sfckristityt.net
Löydät tulevat tapahtumat ja niiden ohjelmat!!!

 
&

Neliökuja 5, 04300 TUUSULA ark. 9-17, la 10-14
Täyden palvelun matkailuajoneuvoliikewww.kkkivinen.fi

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

CARAVAN MYYNTI
Karo Kivinen
0400 439 579

CARAVAN MYYNTI
Jari Hakkarainen

040 7660 362

MESSUT  
JATKUVAT  

TUUSULASSA 
KOTINÄYTTELYLLÄ 

30.9-2.10.2022 
TARJOLLA HODAREITA  

JA LETTUJA!

UUTUUS- UUTUUS- 
MALLISTOT 2023!MALLISTOT 2023!

HOBBY  HOBBY  
BEACHY JA MAXIABEACHY JA MAXIA

MATKAILUKAUSI JATKUU  
YMPÄRI VUODEN

OLEMME MUKANA 
LAHDEN 

CARAVAN MESSUILLA  
22.-25.9.2022 

(Hobby, Fendt, Kabe ja  
Poksi osastoilla)

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

KOKENUT

&
KATTAVA
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS Ry  www. sfckristityt.net

       

 Q Kesä on jo kääntymässä 
loppu kohden, mutta ei sitä 
tarkoita, että pyörät pitäisi 
lakata pyörimästä, vaan hie-
noja matkoja voi tehdä läpi 
vuoden, jos siihen vaan on 
edellytyksiä ja intoa.

Eräässä laulussa lauletaan 
”Olen matkalla vain laulan 
kulkiessain, laulun aiheena on 
mulla Vapahtajain.”  Tämä 
on hieno laulu, joka kertoo 
mielestäni myös sen, että jat-
kukoon meidän matkamme 
kristittyinä eteenpäin kohti 
päämäärää, vaikka välillä on 
aikamoisia esteitä tai asioi-
ta, jotka saavat meidät su-
rumieliseksi. Tärkeintä on 
kuitenkin, että ulkonaisis-
ta ja sisäisistä olosuhteista 
huolimatta kaikukoon meis-
sä laulu Vapahtajasta, anta-

en voimaa  eteenpäin, kohti 
Taivaan kotia. Lopuksi vie-
lä Raamatusta sanat Filip-
piläiskirjeestä 4:4-9

Iloitkaa aina Herrassa! Vie-
läkin minä sanon: iloitkaa! 
Tulkoon teidän lempeyten-
ne kaikkien ihmisten tie-
toon. Herra on lähellä. Äl-
kää mistään murehtiko, vaan 
kaikessa saattakaa pyyntön-
ne rukouksella ja anomisel-
la kiitoksen kanssa Jumalalle 
tiettäväksi, ja Jumalan rauha, 
joka on kaikkea ymmärrys-
tä ylempi, on varjeleva tei-
dän sydämenne ja ajatuksen-
ne Kristuksessa Jeesuksessa.

Hyvää matkaa ja iloitaan 
kohdatessa!

Jarmo Ojanperä

Reijolta aamun sana Hirsikirkossa� Anulle kiitos kirjanpitäjänä�

Musiikista vastaavat Päiväkummussa� Iloista juhannusväkeä Keuruulla�

Infopiste juhannuksena Veikko ja Heikki�

Päiväkummussa vaahtokarkkien grillausta, Tauno ja Lauri�Vuosikokous Isossa Kirjassa Keuruulla�

hyotyajoneuvokeskus.com

Uudistusta vaunuusi!
Asennamme nyt lisävarusteet myös  
matkailuautoihin ja -vaunuihin. 

Korin ulkopuoliset varusteet
• Markiisit • Ikkunat ja kattoluukut • Pyörätelineet
• Tikapuut • Moverit • Hydrauliset nurkkatuet 
• Jousitus ja alustanparannus • Peruutustutkat 
• Kojelautakamerat • Moottorinlämmittimet Defa, Calix

Asunto-osan varusteet
• Lämmitys- ja viilennys • Mikrot • Jääkaapit  
• WC:t • Lisäksi verhoilujen korjaukset ja 
  kaikki verhoilutyöt

Sähkö varusteet
• Invertterit • Aurinkopaneelit • Multimedialaitteet  
• Wi-Fi yhteydet • Ylläpitolaturit • Maasähkö ja 
  lisäpistorasiat • Valot: lisävalot, työvalot, sisävalot 
  (myös katon verhoilu ja valaistuksen suunnittelu)

Palvelemme caravan-  
asiakkaita nyt nimellä  
H Caravan
Hyötyajoneuvokeskus laajensi liike
toimintaa caravanasennuksiin. 
Yrityksellämme on kymmenen vuoden 
kokemus autovarustelusta ja työmme 
jälki on ammattitaitoista. Palvelemme 
Lahdessa ja Vantaan Koivuhaassa. 
Kauttamme saat kaikki asennukset 
matkailuautoosi ja vaunuusi. Myöhem
min palveluvalikoimaan tulee myös 
asuinosan huollot ja verkkokauppa.

www.hcaravan.fi

@hcaravan.fi

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!
myynti@hcaravan.fi  |  puh. 010 505 2571  |  www.hcaravan.fi
Viilaajankatu 2, 15520 Lahti  |  Sinikellontie 12, 01300 Vantaa

Tervehdys hyvät 
karavaanarit!
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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. 045 231 0610

Varapuheenjohtaja 
Jukka Aalto 157063 
jukka@aalto.ax 

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

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

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

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

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

Yhdistyksen sähköpostiosoite: 
sfcaravan049@gmail.com  

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

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

Liity Facebook-ryhmäämme
Tervetuloa  

mukaan!

Ajokausi se vaan jatkuu 
 

Syksy on jo aluillaan, mutta pyö-
rämme eivät pysähdy. Vielä on 
useita tapahtumia ja mukavia reis-

suja edessä niin meillä, kuin varmasti 
monella teilläkin. 

Kesäloman pidempi reissu kesti meil-
lä pari viikkoa. Kiertelimme kaunista 
kotimaatamme ristiin rastiin ja tutus-
tuimme moniin meille uusiin leirintä-
alueisiin ja nähtävyyksiin, ajellen tänä 
vuonna Suomussalmen korkeudelle ja 
takaisin. Harrastimme myös lähimat-
kailua vieraillen yhteistyöyhdistyksem-
me SFC Hyvinkään Seutu ry:n alueella 
Sääksissä, joka on saanut lukuisia uusia 
vieraspaikkoja tänä vuonna. Suosittelen! 
Sääksin mukava porukka ja tietenkin ai-
van mahtava uimaranta on kyllä näke-
misen arvoinen. Muistutuksena heille, 
jotka pohtivat kausipaikkaa Nurmijär-
ven seudulta: SFC Hyvinkään Seutu ry 
ja SFC Nurmijärvi ry ovat aikoinaan 
solmineet yhteistyösopimuksen koski-
en Sääksin aluetta: Nurmijärven jäsenet 
saavat kausipaikan Sääksistä samoilla 
ehdoilla kuin Hyvinkäänkin jäsenet. 
Tämä on todella kiva juttu, meillä kun 

ei omaa leirintäaluetta ole. Kausipaikat 
ovat Sääksissä tasaisen haluttuja, joten 
jonoa on, mutta tarkempia tietoja ai-
heesta saatte jonotuslistan hoitajalta – 
tiedot löytyvät Hyvinkään yhdistyksen 
kotisivuilta sfchyvinkaa.net.

Sääksissä kausipaikoilla olevat jäse-
nemme Lasse Orrberg ja Tapio Repo 
lupautuivat yhdistyksemme uusiksi 
Sääksin yhteyshenkilöiksi. Lasse ja Ta-
pio kertovat hallituksellemme kulloin-
kin ajan kohtaiset terveiset Sääksistä ja 
edustavat yhdistystämme Sääksin pääs-
sä. Kiitokset heille!

Yhdistyksemme syyskarkelot lähesty-
vät. Lehden ilmestyessä ennakkoilmoit-
tautuminen on jo aivan oven suussa, jo-
ten jos et vielä ole ilmoittautunut, tee se 
saman tien – olisi mukava saada runsas 
porukka meitä ”nurtsilaisia” Pääkslah-
teen 16.-18.9.2022. 

Marraskuun puolella vietämme pik-
kujouluja ja pidämme sääntömääräisen 
syyskokouksemme. Tarkemmat tiedot 
näistä löydät kotisivuiltamme sfcnur-
mijarvi.com. Syyskokouksessa valitsem-
me jälleen uusia jäseniä hallitukseen. 

Kannustan jokaista kohdallaan pohti-
maan omaa mahdollisuuttaan osallistua 
hallituksemme jäseneksi. Työmäärä ei 
ole suuren suuri, porukka hallitukses-
samme on todella mukavaa ja autamme 
toisiamme enemmän kuin mielelläm-
me. Joten nyt vaan rohkeasti mukaan! 
Ehdottakaa toisianne hallitukseemme 
seuraavassa syyskokouksessamme, olisi-
pa ihan mahtava saada kaikki hallitus-
paikat käyttöön! 

Mukavaa syksyä, 
nähdään tapahtumissamme!

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

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

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

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

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

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

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

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

Varatoiminnantarkastaja 
Anne-Mari Ekström

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

SF-CARAVAN

HALLITUS 2022PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kirsi Varinen

Kesään on mahtunut paljon kai-
kenlaista ja toivottavasti vank-
kurit ovat olleet liikkeellä so-

pivasti suhteitettuna bensan ja naftan 
hintoihin. Olemme saaneet osaksemme 
kylmiä, tuulisia päiviä, sateita ja helteitä. 
Sellainen se Suomen kesä on – koskaan 
ei ole varmuutta ilmojen suhteen. Jär-
vivedet olivat alkukesästä 15-17 asteisia 
ja niihin lukemiin ne ovat palanneet 
elokuun alussa. Mutta uiminen kuuluu 
kesään, olipa ne vedenlämpötilat mitä 
tahansa. Suomen kesä tarjoaa matkaa 
taittaville erilaisia mahdollisuuksia, ku-
ten luonnonsuojelualueilla patikointia, 
ulkopelejä, museoissa käyntejä, kau-
pungilla kiertelyä, kesäteattereita, festi-
vaaleja, lavatansseja ja ihan vain rentoa 

campingin elämää ym. Syksyn kynnyk-
sellä ollaan tämän lehden ilmestyttyä ja 
on aika nauttia ruskasta. Hyvää syksyä 
kaikille!   

 Q Porkkalan karavaanareiden 
viikonloppu 3.-5.6.2022 koh-
distui Kasnäsin leirintäalueel-
le. Osallistujia oli 30 ja yöpy-
minen tapahtui omilla vaunuil-
la/autoilla sekä muutama yöpyi 
Kylpylähotellissa. Osa nautti 
Kylpylän tarjonnasta, uimal-
la, rentoutuen porealtaissa tai 
kuntoillen videolla skriinillä 
pyörivän vesijumpn tahtiin ja 
saunoen joko höyrysaunassa tai 
tavallisessa saunassa. Iltaa vie-
tettiin ulkona kierrelen vau-
nuilla ja autoilla ja tutustuttiin 
toisiimme pienissä ryhmissä.
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 Lauantaina 4.6.2022 ryhmämme lähti 
yhden päivän retkelle risteilyaluksella Ro-
salan Viikinkikylään. Rosalassa opas kertoi 
meille lyhyesti viikinkien elämästä. Viikin-
kinaiset huolehtivat kodin tehtävistä sillä ai-
kaa kun miehet viipyivät kaupparetkillään. 
Naiset viljelivät pellavaa, keritsivät lampaat, 
pesivät villan ja karstasivat sen. He kehräsi-
vät, kutoivat kangaspuilla ja ompelivat vil-
lavaatteita, sillä talvella piti olla lämmintä 
yllä. Lapset auttoivat talon töissä. Emän-
nän apuna olivat myös vanhukset ja orjat. 
Emäntä piti itsellään kaikki talon avaimet, 
ne olivat hänellä vyötäisillä arvon merk-

kinä. Pimeinä talvikuukausina jouduttiin 
elämään varsin eristäytyneenä. Tulisija oli 
talon keskus. Siinä paistettiin leivät, paah-
dettiin lihapalat ja keitettiin rautapadassa 
puurot. Se antoi valoa ja lämpöä. Sen ää-
ressä valmistettiin vaatearkut, vuoltiin kir-
veenvarret, paikattiin kalaverkot ja pelat-
tiin tammi- ja kuulapelejä. Tulen loimus-
sa vanhukset kertoivat menneistä ajoista ja 
jumalista, kuten Torista, joka taivaankant-
ta vasaralla paukuttaen synnytti salamoita 
ja ukkosmyrskyjä. Hän on antanut nimen-
sä yhdelle viikonpäivistä; Torstai, torsdag, 
on Torin päivä. Myös tiistai (tisdag), kes-
kiviikko (onsdag) sekä perjantai (fredag) 
ovat saaneet nimensä jumalilta Tyr, Oden 
ja Frigg. Lisää Rosalasta löytyy osoitteesta 
https://rosala.fi/fi/vikingabyn/

Oppaan kertomusten jälkeen saimme seu-
rata esittelyvideon viikinkien maailmasta. 
Videolla esitettiin yksittäisistä kertomuk-
sista, koostuvia kokonaisuuksia, jotka ku-
vasivat alkuperää ja taustoja. Videolla sel-
vitettiin kuvin ja kertomuksin, miksi asiat 
ovat siten kuin ne meidän koettavissamme 
ovat. Kertomukset sisälsivät myyttisten al-
kuaikojen merkittäviä tapahtumia sekä ju-
malten ja sankareiden tuolloisia tekoja, jot-

ka johtivat maailman ja sen ilmiöiden muo-
toutumiseen. Ne ovat edustaneet aikansa 
tiedettä, ja osoittaneet uskonnollisia arvo-
ja sekä normeja. Videon jälkeen saimme 
opaskartat, jonka jälkeen oli omatoimista 
tutustumista viikinkikylään ja sen näytte-
lyihin. Rosalassa meille tarjottiin lounaaksi 
herkullista kalakeittoa/kasviskeittoa saaris-
toleivän kera. Keiton jälkeen saimme vielä 
nauttia kahvista/teestä.

Rosalasta matkamme jatkui Bengtskärin 
majakalle. Bengtskärissä opas kertoi meille 
lyhyesti majakan historiasta. Suomenlahden 
edustalla, 25 km Hangosta lounaaseen ko-

hoaa Pohjoismaiden korkein majakka 52m 
merenpinnan yläpuolelle. Majakka sijaitsee 
Saaristomeren uloimmalla luodolla Pohjoi-
sen Itämeren itäosassa. Saari kuuluu Turun-
maan saaristoon ja se on Suomen eteläisin 
asuttu paikka. Ennen majakan rakentamista 
ympäröivät karikkoiset vedet koituivat mo-
nen laivan tuhoksi ja itse majakka joutui 
molemmissa maailmasodissa hyökkäyksen 
kohteeksi. Toisen maailmansodan aikana 
majakalla käytiin suuri taistelu, kun venä-
läiset hyökkäsivät saareen tarkoituksenaan 
vallata majakka ja räjäyttää se maan tasalle. 
Vuonna 1874 valmistui Hankoon Suomen 

ensimmäien talvisatama. Bengtskärin vesillä 
rupesi sattumaan onnettomuuksia. Pimeäl-
lä, sumussa ja lumisateessa laivat usein ek-
syivät reitiltä ja ajoivat karille saaren poh-
joispuolella. Uuden vuoden päivänä 1905 
uusi höyrylaiva S/S Helsingfors haaksirik-
koutui Bengtskärin pohjoispuolella. Tä-
män jälkeen tehtiin päätös pystyttää saarelle 
majakka. Piirustukset laati arkkitehti Flo-
rentin Granholm, joka edusti kansallisro-
manttista tyylisuuntaa. Sisätilat hän suun-
nitteli jugend-tyylisiksi. Majakan rakenta-
minen kesti vain yhdeksän kuukautta. Työt 
aloitettiin kevättalvella 1906 ja joulukuus-

sa majakka oli valmis. Valo sytytettiin en-
simmäisen kerran 19.12. Enimmillään ra-
kennustyömaalla työskenteli 124 miestä ja 
naista. Tiilet tuotiin Hangosta, mutta pe-
rustaa ja seinien päällystämistä varten tarvit-
tavat graniittikivet louhittiin saaren omas-
ta kalliosta. Luodolla oli Haahkojen pesiä 
noin 550.  Meillä oli aikaa omatoimiseen 
majakkaan ja näyttelyihin tutustumiseen. 
Bengtskärissä saimme nauttia myös kahvi-
on antimista. Bengtskärin majakasta ja sen 
historista voit lukea lisää osoitteessa https://
www.bengtskar.fi/nae-ja-koe/majakan-dra-
maattinen-historia/

Bengtskäristä palattuamme Kasnäsiin osa 
kävi jälleen Kylpylässä, osa kävi leirintä-
alueen saunassa ja jäi vielä pieni hetki ai-
kaa ottaa rennosti ennen yhteistä illallista 
ravintolassa. 

Maittavan buffetin tarjonnan jälkeen jo-
kainen esitteli itsensä ja vietimme yhdes-
sä iltaa seurustellen ja nauttien ravinto-
lan juomista.

Sunnuntaina 5.6. jokainen nautti omista 
aamupaloistaan ja kierreltiin sanomassa kai-
kille heipat. Pikkuhiljaa porukat kasasivat 
omat vankkurinsa ajokuntoon ja suunnis-
tivat kotimatkalle tai jatkoivat lomailemis-
ta. Hallituksen puolesta kiitän retken idean 
antajaa Kari Levää ja kaikkia osallistujia. 

pj Kirsi ”Kipa” Varinen -
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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 Suomiv 035099-0
0500 528 307
suomirai@gmail.com 

HALLITUS 2022 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Timo Sulin

Tervetuloa 
yhdistykseemme 

liittyneet uudet jäsenet

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

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Tervehdys karavaanarit

Retkeilyautoillen 
Kreikkaan ja takaisin halki 
Euroopan. Matkapäiväkirja 
unohtumattomasta kuuden 
viikon reissusta.

 Q Toukokuun 16. päivä matkamme alkoi 
Vuosaaren satamasta Finnlinesin Finnla-
dylla, vähän tavallista myöhemmin, sillä 
saimme s-postia laivan myöhästymisestä. 
Onneksi oli aurinkoinen päivä, tuulinen 
niin kuin usein on meren äärellä. Normaa-
listi laiva lähtisi klo 15.15, nyt noin 5 tun-
tia myöhässä.

Kun lähtöselvitys avautui, riitti passien 
tai henkilökorttien esittäminen. Siirryimme 
seuraavaan jonoon odottamaan laivaan ajoa. 
Etuauto ohjasi sokkeloisen sataman läpi lai-
vaan. Siellä saimme tietää myöhästymisen 
syyn; ahtaajat Saksassa olivat olleet lakossa.

Pakatun repun kanssa nopeasti pois kan-
nelta etsimään hyttiä. Löytyi helposti, kii-
tos hyvän viitoituksen. Sitten salaatille ja 
viinille, maistui hyvältä ja oli riittävästi. 
Tällä välin laiva oli jo lähtenyt kohti Tra-
vemundea vain noin neljä tuntia myöhäs-
sä. Jo aiemmin olin varannut Travemunden 
sataman läheisyydessä olevalta campingalu-
eelta paikan meille, soitin sinne ja ilmoitin  
arvioidun tuloajan, asia ok. Eli avainkortti 
olisi nimelläni respan ikkunassa.

Yö meni ja aamu tuli ja aamupalan aika. 
Keitin meille omat kahvit ja kävin osta-
massa toastit kahvilasta. Sitten jaksoi läh-
teä ulos katsomaan kuinka meri lainehti, 
sillä jopa minä havahduin, kun laiva yöllä 
keinui. Aurinko paistoi pilvien lomasta ja 
merikin oli jo tyyntynyt aika lailla.

Aika tahtoo kulua ainakin meillä tosi hi-
taasti, kun ei ole oikein tekemistä. Jo sa-
tamassa juttelimme erään toisen matkai-
luautoilijan kanssa, he olivat ensimmäistä 
kertaa liikkeellä autolla. Heidän kanssaan 

juttelimme ja kerroimme parista aiemmasta 
matkasta. He juttelivat omista matkoistaan 
tai mies lähinnä veneilyharrastuksestaan.

Tapasimme eilisen pariskunnan ja jat-
koimme jutustelua, aika kului ihan mu-
kavasti. Sitten he lähtivät syömään ja nau-
timme juomia. Laivan kauppa avautui ja 
kävin ostamassa vettä meille. Samalla tuli 
kuulutus, joka kertoi, että laiva saapuu 
vain tunnin aikataulusta jäljessä satamaan, 
hyvä juttu.

Palasimme hyttiin huilaamaan ja juo-
maan omat kahvit. Taisi unikin tulla het-
keksi. Sitten jälleen ylös baariin syömään 
salaattia juomien kera.

Tuttavatkin tulivat ja juttelimme lisää 
veneilystä ja matkoista. Kävimme pakkaa-
massa tavarat ja palasimme baariin katsele-
maan kun hiljalleen saavuimme Travemun-
den satamaan illan hämärtyessä. Kuulutus 
ilmoitti, että hetken kuluttua saavumme sa-
tamaan ja autokansi avautuu heti kun laiva 
on kiinnitetty laituriin.

Ajoimme ulos pimeään yöhön toisten au-
tojen perässä. Kukaan ei kysellyt mitään, jo-

ten jatkoimme ulos satamasta ja suunnis-
timme Ivendorf-campingalueelle. Oli tosi 
hiljaista puolen yön aikaan, kun ajoimme 
leirialueelle. Kortti oli sovitusti ikkunassa 
ja ajo-ohje yöpaikalle. Piuha kiinni ja päät 
tyynyihin.

Rauhallinen yö ja hyvä aamupala, sitten 
normaalit aamutoimen. Piuha irti ja ajo 
respaan maksamaan yöpymisemme (35 €). 
Ilma oli mukavan näköinen eli puolipilvi-
nen, vähän tuulinen.

Navigaattoriin suunnaksi Füssen eli tie 
nro 7 etelään. Liikennettä oli mutta sujui 
oikein jouhevasti, kun ajoin muiden muka-
na. Ehdin katsella kuinka sireenit ja ome-
napuut olivat kukassa. Puolen päivän ai-
koihin auton mittari näytti ulkona olevan 
24 astetta. Auton järjestelmä ilmoitti, että 
olisi tankattava aDBlue’ta joten seuraavalta 
tankkauspisteeltä ostimme 10 litraa, meil-
lä kyllä oli kanisteri mukana mutta kaikki 
tavarat olisi pitänyt purkaa. Oli helpompi 
käydä ostamassa astia (30 €).

Kun on paljon autoja liikkeellä, niin sat-
tuu ja tapahtuu. Onneksi tapahtuma oli vas-

Taas on se aika vuodesta kun 
huomaa iltojen pimenevän ihan 
yllättäen, vasta hetki sitten vie-

tettiin ikimuistoisia juhannusjuhlia 
lallulla. Siellä taas tuli huomattua kara-
vaanareiden monimuotoisuus, jokaisel-
la on oma mielipide ja jos ei ole mitään 
mieltä mistään, kaverit kyllä avustavat 
mielipiteen saamiseen. No, kaikki on-
neksi selvisivät ja löytyivät, perusasiat 
siis kunnossa. 

Lallulla ei tänä vuonna ole isompia 
remontteja tehty, puuliiterin kattopel-
lit esimerkiksi vielä odottavat saunan 
nurkalla. Pirkko sentään on ahkeroinut 
huoltomaalaamalla rakennuksia. Ja kii-
toksia muillekin työmyyrille, nurmikot 
ovat siistit, vessat ja sauna puhtaat, kla-
peja riittää, kaikki toimii kuin junan 
vessa niin sanotusti. Joitain tapahtu-
miakin ehdittiin järjestämään , kuvat 
kertonevat enemmän kuin sanat. 

Kesän reissut tuli tehtyä, polttoaineen 
hinta saneli oman osansa reissun kul-
kuun. Samassa paikassa oltiin useampi 
yö kerrallaan, mutta tulihan sitä kuiten-
kin 1300 kilometriä suomea ihmetel-
tyä. Kävimme mm. Loviisa campingilla, 
Leininrannassa ja Kunkulla, unohta-
matta rengasliikettä Kausalassa ja tuu-
lilasikorjaamoa Lempäälässä. Käytiin 
myös kokeilemassa sitä kuuluisaa pus-
kaparkkihommaa, vähän joutui mietti-

mään laskeeko tassuja maahan vai ei. Ei 
tullut nurinoita, ainoastaan useamman 
kymmenen euron säästö per yö. Kyllä-
hän yksi yö siirtymien välissä menee, 
mutta kyllä se (sfc-)alue palveluineen 
kuuluu mielestäni tähän hommaan. 
Joillakin alueilla on kesäviikoillakin 
sauna vain tiettyinä päivinä lämpimänä, 
henkilökohtaisesti ainakin se sauna on 
se ykkösjuttu.

Ohessa on ilmoitukset loppuvuoden 
tapahtumistamme, olkaahan aktiivisia 
ja osallistukaa. Edelleen kaikki lallun 
tapahtumat ovat kaikille jäsenille avoi-
mia, portin pitäisi olla auki. Syyskoko-
uksessahan on tänä vuonna puheenjoh-
tajan valinta, vaalityö käy jo kuumana, 
tulkaahan katsomaan kuka paikan nap-
paa. Myös hallituspaikkoja on vapaana 
aktiivisille tekijöille.

Pidetään pyörät pyörimässä vaikeista 
ajoista huolimatta

Timo Sulin 149527

Suuntana 
Kreikka

SF-Riihimäki ry SYYSKOKOUS 5.11.2022
Jokelan VPK,  
Opintie 5,  
Jokela

Tilaisuus alkaa 12.30
kahvilla ja kokous 13.00.

Esillä sääntöjen määräämät
asiat, mm. Puheenjohtajan valinta

Tervetuloa! T. Hallitus

Lastenpäivän ponit� Sankoruisku kovassa käytössä, kiitos Jokelan VPK�
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Jorma Laiho

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

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

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

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

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

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

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

Festkommitté / juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124-1
0400 490569

Trafikkommité
Ray Björklund 111487
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Caramba
Olof Bussman
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Gunveig Björklund
gunveig.bjorklund@sfcvastnyland.fi

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

Trevlig fortsättning  
på sensommaren

Så var den sommarn undanstökad, 
sa förra gubben. Som alltid går 
sommaren fort och jag hoppas att 

alla medlemmar har njutit av allt vad 
den finska sommaren erbjuder i form 
av evenemang och nya platser att upp-
täcka. När tidningen kommer ut är det 
september. Nu får vänta på höstträffen 
i Påminne och Haloweenträffen i Ha-
galund.  I medierna har caravanlivet 
fått en större synlighet än normalt. Ca-
ravanlivet har behandlats såväl ur den 
enskilde individens perspektiv som ur 
campingägarens. Alla är överens om att 
körsträckorna minskat och man stan-
nar längre på samma plats jämfört med 
tidigare år. Men den positiva caravant-
renden håller i sig trots stigande driv-
medelspriser och en orolig omvärld. 

I mitten på juni hade vi ett förse-
nat 50 års kalas på Raseborgs slotts-
parkering. Vi var många deltagare i 
jubileumsveckoslutet. Under helgen 
premierades aktiva medlemmar med 
brons-, silver- och guldmärken. För-
bundets ordförande Olli Rusi höll ett 
tal och överräckte en vas med anledning 
av föreningens jubileum.  Vi hade även 

uppvaktning från föreningarna Hyvin-
ge, Hangö och Helsingfors. Förutom 
sedvanligt program fick vi även njuta av 
musik i skymningen vid Slottsknektens 
stuga.

Efter midsommar var det dags för den 
nordiska caravanträffen i Falun, Sverige. 
Totalt var det 161 ekipage från Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Finland 
representerades av 19 ekipage varav hela 
10 stycken var från SF Caravan Väst 
Nyland. Det Nordiska mästerskapet 
i Caramba dominerades totalt av fin-
ländare i både husvagns- och husbils-
klassen. Programmet som ordnades var 
mångsidigt och Falun är en trevlig liten 
stad. Att få träffa nya människor med 
samma hobby är alltid givande. Nästa 
år står vackra Arendal i Norge på tur att 
ordna träff.

SF-Caravan Väst-Nyland kallar sina  
medlemmar till ordinarie

HÖSTMÖTE
lördagen den 15 oktober kl 16.00.

Påminne skidcenter
Brunkom strandvägen 1, 10410 Åminnefors.

Stadgeenliga ärenden behandlas.
Kaffe och lotteri.

Vinster tas emot med tacksamhet.
Medlemskorten granskas fr.o.m. kl. 15.30

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
SF- Caravan Väst-Nyland, styrelsen

Föreningen	hedrar	minnet	av	

Johan 

NORDSTRÖM
1602-1

Ekipage som stannat

taantulevien kaistoilla; savuavan rekan jään-
teet näkyivät loivassa ylämäessä eli ruuhka 
oli melkoinen. Arvelin että kymmenisen 
kilometriä kolme kaistaa täynnä autoja ja 
rekkoja. Pidimme kahvitaukoja ja nautim-
me aurinkoista ja aika lämpimästä ilmasta.

Kun vain Pentti ajaa, oli katseltava yö-
paikka ajoissa. Mieleeni jäi viime syksyn 
matkalta Tauberromantik-niminen leirin-
täalue läheltä 7-tietä. Osoite navigaatto-
riin ja ohjeiden mukaan pääsimme perille. 
Vaikka oli paljon väkeä liikkeellä jo näin 
aikaisin toukokuussa, saimme paikan sopi-
van läheltä saniteettitiloja.

Piuha kiinni ja suihkuun, vaikka autos-
samme on ilmastointi, kyllä tuli raikas olo. 
Ei kun syömään, alueella on oma ravintola, 
jossa oli sopivan hintaisia ruokia ja juomia. 
Söimme tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
ulkona ja kyllä ruoka ja juoma maistuivat.

Vielä oli pestävä tuulilasista ötököiden 
jäämät pois ennen kuin voimme laittaa 
päät tyynyihin.

Torstaiaamu valkeni vähän viileänä mut-
ta lämmitystä ei tarvittu. Aamupala ja -toi-
met tavalliseen tapaan, sitten piuha irti ja 
menoksi. Yö maksoi 27,20€ (sisälsi jäte-
maksun 1,50€/2 hlöä) ja samalla lunastin 
tilaamani sämpylät.

Navigaattori ohjasi meidät ihan pikku-
teille, joten otimme manuaalikartan käyt-
töön. Tunsimme aiemmilta kerroilta aluet-
ta, oli mukava ajella vähän pienempiä tei-
tä. Tien varrella oli myyntikojuja, joissa oli 
mansikoita ja parsaa myynnissä, myös kas-
tanjat kukkivat.

Eräällä parkkipaikalla oli koju, josta os-
timme ns burgerit joissa oli paikallista mak-
samakkaraa välissä, hyvää oli ja riittävästi. 
Aurinko paistoi ja oli todella ”loma” tun-
nelma, eläkeläisillä kun ei ole oikein lomaa 
vaan vapaata aikaa.

Iltapäivällä noin klo 14 ajoimme Itäval-

lan puolelle, ei huomaa lainkaan, kun on 
vain kyltti tien varrella ilmoittamassa maan 
vaihtuneen. Juttelimme keskenämme ostam-
meko Vignette-tarran (oikeuttaa ajamaan 
moottoriteillä Itävallassa, noin 10€ ja voi-
massa 10 päivää), emme ostaneet kun pää-
timme jälleen ajella pikkuteitä. Brennerin 
solatien ajoimme tosi mukavaa tietä, jolta 
näimme siltojen varassa kulkevan solatien 
(maksullinen), tuolla tiellä ei saa ajaa perä-
vaunun kanssa eikä yli 3,5 tonnisella mat-
kailuautolla. Maisemat ovat kauniita, en 
osaa kuvailla niitä, joten ne on itse nähtävä.

Ajo kesti reilu pari tuntia ja olimmekin 
jo Italian puolella. Tankkasimme auton 
vielä Itävallan puolella, kun aiempina ker-
toina polttoaineiden hinnat Italiassa oli-

vat olleet kalliimpia. Vaan eipä nyt 
ollutkaan. No ainetta kuluu, maksoi 
mitä maksoi.

Alkoi tuntua että oli istuttu ja ajettu 
paljon, siis yöpaikkaa etsimään. Vii-
mesyksyinen paikka oli muistissa ja 
ajoimme portille, vaan oli suljettu. 
Ohikulkija näki meidän ja tuli kerto-
maan, että noin kilometrin päässä oli 
toinen alue, joka oli avoinna. Ajoim-
me ohjattuun suuntaan, sieltä löytyi 
Cortina-camping, joka oli avoinna 
ja paikkojakin oli vapaana. Paikka-
kunta, jossa alue sijaitsee, on Cor-
tina d’Ampezzossa eli vuoden 1956 
olympialaisten pitoalue. Ilma vaih-
teli päivän aikana aurinkoisesta 27 
asteesta puolipilviseen 15 asteeseen.

Alue on pitkäaikaisasutukseen suun-
niteltu alue eli siellä vaunujen etutel-
tat olivat puisia ja vaunujen katot oli 
suojattu puukatoilla, joissa oli savu-
piiput. Löysimme ihan mukavan pai-
kan tällaisten vaunujen välistä. Alu-
eella ei ollut ruokailumahdollisuuk-
sia, joten Eijan ravintola palveli pas-

taruoalla kuskia. Vatsa täytenä menimme 
suihkuihin ja sitten nukkumaan.

Aamulla kiertelimme aurinkoisessa säässä, 
mutta aika vilpoisassa, katselemassa aluetta, 
paikkoja oli paljon ja vaunuja. Osa oli ollut 
asumattomana jo jonkin aikaa, kun portaat 
olivat aika heikossa kunnossa. Osassa vau-
nuja oli asukkaita, meitä turisteja oli joku-
nen matkailuauto ja -vaunu. Alueen vieressä 
virtasi aika vuolas joki, jonka vesi oli kristal-
linkirkasta ja joka oli ”padottu” uomaansa.

Maksoin yöpymisemme (35€) ja tällä vä-
lin Pentti oli laittanut navigaattoriin osoit-
teeksi Fusina-camping Venetsiassa. Alue 
on ihan sataman vieressä, josta laivamme 
Kreikan Igoumenitsaan lähtee. Nyt ajoim-
me vähän isompaa tietä, josta piti maksaa 
tiemaksua 8,30€. Täällä oli liikennettä ja 
teitä jopa neljä kaistaa vierekkäin. Hyvin 
navigaattori neuvoi meidän alueelle, pait-
si aivan lopussa oli tietyö jota navigaatto-
ri ei ”tiennyt”.

Tämäkin alue on tullut tutuksi vuosien 
varrella kun olemme menneet saman lai-
vayhtiön laivoilla Kreikkaan. Alue on aika 
laaja, jossa on myös vuokrattavia ”mökke-
jä” eli konttien mallisia taloja. Löysimme 
paikan puiden siimeksestä kun aurinko 
lämmitti ihan oikeasti. Paljon oli erilaisil-
la kulkuvälineillä liikkeellä olevia ihmisiä; 
polkupyöräilijöistä ihan linja-auton kokoi-
siin matkailuautoihin. Oli saksalaisia, hol-
lantilaisia, ranskalaisia, englantilaisia jopa 
ruotsalaisia.

Pidin kirjaa, kuinka paljon olemme aja-
neet ja tähän asti on tullut noin 1400 ki-
lometriä ja päiviä viisi.

Eija
Jatkuu seuraavassa numerossa...

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

SF Caravan Riihimäen Seutu ry
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Välkomna  
våra nya 

medlemmar

Nordisk caravanträff i Falun

Körövningsträff i Horsbäck 13. - 15.5.
Vi tackar sponsorerna: A- katsastus och Pro Caravan

Jubileums träff. Föreningens 50+ jubileum 
invid Raseborgs slott 17. - 19.6.

Raseborgs slott�

Grannföreningen från Hangö uppvaktar� Glada lottförsäljare drar många vinster�Förbundet uppvaktade med en vas�

Vädret var inte det bästa, men humöret var på topp�

Jorma Laiho talade till publiken� 
Olli Rusi uppvaktade föreninge�

Grannföreningar uppvaktade� 

Stormästare fortsättning: Ray Björklund, Olof 
Bussman, Eero Mustonen�

Brons: Anne Mustonen� Mästare: Leif Ström� Stormästare 
fortsättning: Olof Bussma  n, Elis Bussman, Ray Björklund, 
Eero Mustonen�

SM i Caramba 17.9. kl 10 i Hangö, 
Mästarvägen.

Träff på Silversand tillsammans med 
Hangö caravanarna. 16.-18.9.

Hej bästa 
caravanare !

 Q Nordiska Camping träffen i Falun ord-
nades i början av juli månad, deltagar an-
talet blev under tvåhundra ekipagen. Plat-
sen var fin och bekant för sportintressera-
de, Lugnets skidstadion.

SF-Caravan Väst-Nyland hade de flesta 
finländska deltagarna på plats. Kanske det 
berodde på att de flesta Carambaförarna 
kom härifrån.

Tävlingen hade en stor publik då den ord-
nades på området. Tävlingen gick utmärkt 
för våra förare. I Husvagnsklassen var Elis 
Bussman klar segrare med Bror-Erik Ny-
holm som god tvåa före bästa svensk Jo-
han Salomonsson, Eero Mustonen följde 

upp med en fin fjärde plats.
Husbilsklassen hade endast deltagare från 

Finland, segrare var Kari Härkönen med 
Juhani Peteri som tvåa och Simo Taipalus 
trea. Endast en dam från Sverige Madelei-
ne Salomonsson deltog i tävlingen, önskar 
att vi i Finland också får några damdelta-
gare i caramba.

Oldboysklassen vann Anders Friis från 
Sverige med Olof Bussman som tvåa och 
Harald Högnell från Sverige på tredje plats. 

Jag hoppas att Norge har förare med näs-
ta år då träffen ordnas i Arendal i Södra 
Norge, eventuellt har vi också Danmark 
igen med på träffen. Vi får vänta och se 
vad som händer.    

Vi ses igen Olof



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

Tervetuloa tutustumaan harrastuksen moniin mahdollisuuksiin!

2023 Uutuuksien viikko 1.-7.10.
la 10-15, su 11-15, ma 8-18, ti-pe 8-17

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 

OSTAMME MATKAILU-AUTOJA JA -VAUNUJA!

Ota yhteyttä!

Tarvikemyymälän löytökoreissa 
poistohintaan kesäkalusteita ja 
paljon muuta mielenkiintoista. 


