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PAIKKASI LEVOLLE JA HARRASTUKSILLE
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Iso Kirja | Heikkiläntie 177,Keuruu

HOTELLI
Nukuhyvin boutique-tyylisissä

hotellihuoneissamme
tai mökeissämme

suuremmallakinporukalla.

CAMPING
Leiriydy kokoperheen voimin
monipuolisella alueellamme
saunoen,uiden ja ruokaillen

– lapset ilmaiseksi.

FRISBEEGOLF
Uudistetuilla

Iso Heitto Pro ja
Iso Heitto Am-radoilla
haastat itsesi ja kaverisi.
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KOKO KANSAN
CARAVAN-KAUPPA
Laaja valikoima uusia ja huollettuja käytettyjä
matkailu- ja retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

EDUSTAMAMME MERKIT

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
96320 Rovaniemi
020 777 2782

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

LEMPÄÄLÄ
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
020 777 2024

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590
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Uusia ympäristöjä.
Aina kotona.
Onhetkiä, jolloin ei halua tehdä
kompromisseja,vaanpelkästään
rentoutua ja nauttiamukavasti.
Päivät voivat olla seikkailuntäyteisiä ja
jopahieman rasittaviakin tai ihanvain
rauhallisia ja leppoisia. Kuinkotona,
muttauusissapaikoissasinunehdoillasi.

Ainaaskeleenedellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

TERVETULOAKABE
JÄLLEENMYYJÄSI LUO

KUULEMAAN ENEMMÄM!
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

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 2021

Juha Lemberg

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

MAJAMÄKI HINNASTO 2021 (sis.alv:n)

ALUEMAKSU SF-C JÄSEN
Ajalla 1.4. – 31.5 ja 2.9. – 31.10. sis. Saunan 12 €/ vrk Ei jäsen 18 € / vrk
Ajalla 1.6. – 1.9. sis. Saunan ja valosähkön 15 €/ vrk Ei jäsen 22.50 € /vrk
Alue on tammi-, helmi-, maalis-, marras-, joulukuun omatoimialue (ei isäntää)
SAUNAMAKSUT
Aikuinen (auto/vaunukunnan vieras) 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 25 € / pullo
Pullo + täyttö 100 €
PESUKONE / koneellinen 2 €
Kuivausrumpu / koneellinen 2 €
SÄHKÖUUNIN KÄYTTÖ / alkava tunti 3 €
VARASTOINTIMAKSU
Ajalla 1.1. – 31.5. ja 1.9. – 31.12. 24 € / kk
Ajalla 1.6. – 31.8. 30 € / kk
Seisontamaksu (ei asuttu vrk) 5 € / vrk
KAUSIPAIKAT
Paketin aloituspäivänä sovitaan isännyyden ajankohta
Paketti 1: (SFC Forssan seudun jäsenille)

12 kk isännyys 6vrk 250 €
Paketti 2: 6 kk isännyys 6vrk 210 €
Paketti 3: 3 kk voimassa 1.6. – 31.8. 240 €
Paketti 4: 1 kk voimassa ja myynnissä 1.6. – 31.8. 150 €
Talvipaketti 6kk voimassa lokakuu-maaliskuu 250 €
PITÄMÄTÖN ISÄNNYYS 150 € /vrk
Paketti 1 - 3 velvoittaa vaunun siirron kesä-heinä-elokuussa 1 kk välein
KIINTEÄ VUOSIPAIKKA (SFC Forssan seudun jäsenille)
Tontit 1 – 16 isännyys 6vrk 300 €
VUOSIPAIKKA ilman isännyyttä 500 €
Oikeudet muutoksiin pidetään.

Hei Karavaanarit!
Olette varmaan nähneet ja kuulleet
ikävät ja Majamäen mainetta mustaavat
mielipiteet, jotka ovat vain yhden
miehen sota.
Kyllä Majamäen henki on edelleenkin

hyvä ja kaikki vieraat ovat tervetulleita
kuten tähänkin asti, joten toivottavasti
kesällä nähdään.

Nim. Kauan Majamäessä olleet

Kevätterveisiä
Kevät painaa päälle ja kesän menot, on
mielessä. Korona vaan tekee suunnitelmista
hankalaa, toivottavasti rokotukset rupeavat
tehoamaan ja tilanne saadaan normaalisoi-
tumaan.
Kunnon talvikin sitten saatiin, lunta ja

pakkasta riitti, ei tarvinnut mennä pohjoi-
seen, että pääsi hiihtämään ja laskettele-
maan.
Toivottavasti ihmiset huolehtivat, ettei

lumikuormat tehneet tuhojaan telttojen ja
vaunujen kattoihin.
Tätä kirjoittaessa kevät tekee tuloaan.

Toivotaan että päästään nauttimaan oikein
mukavista keleistä.
Koronarajoitukset aiheuttivat sen, että

yhdistyksen hallitus päätti siirtää yhdistyk-
sen vuosikokouksen syksyyn, uusi ajankoh-
ta ilmoitetaan, kun tiedetään mitkä korona-
rajoitukset ovat syksyllä.
Koronarajoitusten takia hallitus päätti,

että Majamäki suljettiin 8.3.2021 alkaen,

alue toimii omatoimi alueena toistaiseksi.
Toivotaan että rajoitukset mahdollistavat
alueen avaamisen viimeistään, kun kesä-
kausi alkaa.
Seuratkaa kotisivuja, siellä ilmoitellaan,

kun alue avataan, sekä kesän tapahtumista
paremmin.

Terveisin Jussi 68097

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

Varapuheenjohtaja,
Viceordförande
Alf Boström 127349-0
040 5206948
alf.bostrom@gmail.com

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

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

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

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

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

HALLITUS 2021 /
STYRELSE 2021

SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF www.sfchankohangoudd.net

Christina Lindholm

PUHEENJOHTAJAN PALSTA ORDFÖRANDESPALT

Tervetuloa
uudet jäsenet

Välkomna våra
Nya medlemmar

Hejsan kära vänner
Vad skall man hitta på att skriva om, när
ingenting händer. Samma gamla trall från
morgon till kväll. Vi får inte träffas, vi kan
inte resa bort, ganska ointressant eller hur.
Allt ska ordnas på distans, kurser och möten
också förbundsmötet den 22.5.2021
kl.12.00 hålls som datamöte med Microsoft
Teams kontakt, från förbundskontoret i
Tavastehus.
Jag hade tur som bor med en 80+ are, då

fick jag vaccinet samtidigt med honom och
nästa spruta får vi före midsommar. Det
ändrar ju inte på rutinerna, man ska
fortfarande använda ansiktsmask och tvätta
händerna och hålla sig för sig själv.
Man kan bli smittad trots vaccinet och

man kanske inte märker det om man inte får
symptom. Så hur vi än vänder oss har vi
alltid rumpan bak.

Vi har i alla fall tänkt, att vi kanske kan
åka norrut när det våras, vi får se hur det
går. Till dess håll till höger och tappa inte
modet.

Heippa rakkaat ystävät
Mistähän kirjoittaisin, kun mitään ei ta-
pahdu. Sama vanha viisu aamusta iltaan.
Emme saa tavata toisiamme, emme voi

matkustaa pois, aika tylsää vai mitä.
Kaikki toiminta on pidettävä etänä, kurs-

sit ja kokoukset, myös liittokokous 22.5.21
klo.12.00 pidetään etänä Microsoft Teams-
yhteydellä liiton toimistolta Hämeenlinnas-
ta.
Minulla oli onni, kun asun 80+ kanssa,

sain rokotuksen saman aikaan kun hän sai ja
seuraava pistos saamme ennen juhannusta.
Eihän se tottumuksia muuta, pitää edelleen
käyttää kasvomaskia, kädet pitää pestä ja

pysyä omissa oloissa. Tartunnan voi saada
vaikka on saanut rokotteen, jollei ole oireita
niin sitä ei ehkä huomaa. Vaikka me kuinka
käännymme, niin meillä on aina perä
takana.
Olemme miettineet, että keväämmällä
ajaisimme pohjoiseen. Saa nähdä kuinka
käy.
Siihen saakka pysykää oikealle ja olkaa

rohkeita.

Hanko/Hangö 18.3.2021
Christina (Stina) Lindholm

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina
08.05.2021 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 lördagen den 08.05.2021

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

Lauantaina 08.05.2021 Kerhotalolla tapahtuu:

Kerhotalon ja pihan talkoot
klo 15:00.
Grilli on kuumana.

Det händer på Klubbhuset 08.05.2021
Klubbhusets och gårdens talko
kl 15:00. Grillen är het.

Jos koronapandemia suo on meillä ajatuksissa tehdä jokin yhteinen matka kevät – syksyn
aikana, mietintämyssyssä on jo joitakin kohteita. Mahdolliset matkustusrajoitukset ja
ulkonaliikkumiskiellot määrittelevät sekä kohteen että ajankohdan. Tätä kirjoittaessa ei
näytä kovinkaan valoisalta ja tulevat tapahtumat ovat täysin hämärän peitossa, mutta
yritämme olla valoisalla mielellä ja suunnitella mahdollista matkaa, jonka yksityiskohdista ja
ajankohdasta saat tietoa sekä e-postina että kotisivuiltamme kun ajankohta toteutumiselle
lähenee.
Om coranapandemin tillåter har vi i våra tankar att göra en gemensam resa under våren –
hösten, i tänkarmössan har vi redan några resmål. De möjliga reserestriktionerna och
utegångsförbuden definierar både resmålet samt tidpunkten. I skrivandets stund ser det
inte så ljust ut och blivande evenemang är helt i dunkel, men vi försöker vara på ett gott
humör och planera en möjlig resa, vars detaljer och tidpunkt du får uppgifter om både via
e-post och på våra hemsidor då tidpunkten för resan börjar närma sig.

Setumaan perinneruokaa,
paks pudõr ja suulliim, kama
(lanttuperuna muusi päällä kylmä
kurkkukaalikeitto,
talkkunajauhovaahto, Viro 2011
Setomaa traditionsmat,paks pudõr
och suulliim samt kama
(kålrotspotatismos med kall
gurkkålsoppa, skrädmjölsskum.
Estland 2011.

Rannamäen
leirintäalueen
isäntäpari tarjosi
meille villisian pataa,
Hiidenmaa 2010
Rannamäe
campingens värdpar
bjöd oss på vildsvins
gryta, Ösel 2010

Maistelut Tammiluodon viinitilan viinituvassa, Parainen 2008.
Provsmakning i vinstugan på Tammiluotos vingård, Pargas 2008.

Nokkakalakeittoa Kihnun saaressa Virossa 2007.
Soppa på näbbgädda på ön Kihnu i Estland 2007.

Näin rajoitusten aikana on hauska muistella yhteisiä ”makuelämyksiä” matkoiltamme.
Så här under restriktionstiden är det roligt att minnas gemensamma ”smakupplevelser” under våra resor.
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SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF www.sfchankohangoudd.net

Isäntämme Jurin keittämä gulassi odotti meitä Riian kierto-
ajelulta palattuamme, Latvia 2019. Gulashsoppan som vår värd
Juri hade kokat väntade på oss efter sightseeing i Riga. Lettland
2019.

Askon meille saamat matkaeväät, Kivikylän lihatuotteet
grillissä, Apalkalns, Latvia 2019. Färdkosten som Asko hade
fått åt oss, Kivikyläs köttprodukter på grillen, Apalkalns,
Lettland 2019.

Valmiermuizan oluen maistelu Valmierassa Latvia 2019.
Provsmakning på Valmiermuizas öl i Valmiera Litauen 2019.

Odotamme karppiateriaa Rodyba Karpyessa Liettuassa 2018. I väntan på karpfiskmåltiden i Rodyba Karpye Litauen 2018.

Valkovenäläisen sotilaan ”lihapata” ja tsaikka Minsk 2017.
Den vitryska soldatens ”köttgryta” och tsaikka Minsk 2017.

”Viinimunkki” valmistelee meille maistiaisia, Valamo 2015.
”Vinmunken” förbereder åt oss vinprovningen Valamo 2015.

Olutmaistajaiset Stallhagenin panimolla Ahvenanmaalla 2014.
Ölprovsmakning på Stallhagens bryggeri på Åland 2014.

”Julkkiskokki” Michael Björklundin ravintola Smakby
Ahvenanmaa 2014. På ”kändiskockens” Michael Björklunds
restaurant Smakby Åland 2014.

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

Tietoa meistä löydät
www.clubsolifer.fi

http://www.clubsolifer.fi
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY
www.sfchyvinkaa.net

HALLITUS 2021

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

Varapuheenjohtaja
Eloranta Petri 133580
0400 582 600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi

Sihteeri
Mäkelä Päivi 161798-1
050 587 9967
Pippe.makela@gmail.com

Arja Siren

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtaja, PR-henkilö,
Matkailuasiamies
Arja Sirén 23001
Hyttitie 11, 11910 Riihimäki
p. 040 8069076
pj@sfchyvinkaanseutu.fi

Varapuheenjohtaja
Petri Eloranta 133580
p. 040 0582600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi

Sihteeri, Jäsenkirjuri
Riitta Lempiäinen 36468
p. 040 5274428
riitta.lempiainen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen 77129
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
p. 040 5241416
miettinen.sirkka@outlook.com

Jari Lepistö 164473
jari.lepisto@gmail.com

Petra Kalteva 160200
p. 040 0483491
petra.kalteva@gmail.com

Jari Lemmetyinen 92803
p. 040 0859068
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Janne Liimatainen 81168
p. 040 0549671
millersv@gmail.com

Atte Tuomisto 106955
p. 050 3532452
atte.tuomisto@gmail.com

I varajäsen
Jari Liljeberg 70131
p. 045 3166912
japa.liljeberg@gmail.com

II varajäsen
Harri Lång 163407
p. 040 5760446
harri.lang@hus.fi

Tervetuloa
uudet jäsenet

Kevätaurinko ja pitenevät päivät kutsuvat
karavaanareita ja muutenkin liikkuvia ihmisiä,
meille kaikille yhteisen harrastuksen pariin.
Matkailuajoneuvojen myynti jatkaa edelleen
kasvuaan ja se tuo varovaisen positiivia ajatuksia
myös tulevaan kesään ja kotimaan matkailuun.
VihtiPark, matalarantainen vankkurihymiöalueel-

lamme on etenkin lapsiperheiden suosiossa. Alueel-
la on monenlaista tekemistä koko perheelle mm.
viime vuonna uusittu minigolf rata, SUP-laudat ja
aina suosittu uikkarisauna vaikkapa päivän touhujen
päätteeksi. Vihtiparkin ympärillä oleva luonto luo
miellyttävät puitteet ulkoilulle.
SFC Sääksin pitkäaikainen vuokrasopimus

Hyvinkään kaupungin kanssa mahdollistaa alueen
pitkäjänteisen kehittämisen. Pyrimme tarjoamaan
lyhtyaikaisille vierailijoillemme entistä enemmän
vierailijapaikkoja. Kausipaikkajono on tällä hetkellä

pitkä. Sääksjärvi kirkkaine vesineen ja upeine
rantoineen sekä ympäröivä Kiljavannummi ympäri-
vuotisine ulkoilureitistöineen tarjoavat vierailijoille
paljon nähtävää ja koettavaa. Uudenmaan maakun-
nan viidenneksi suurimman kaupungin, Hyvinkään,
palvelut ja tapahtumat ovat vain 20 kilometrin
päässä.
Kevätkokouksemme järjestelyissä olemme

huomioineet mahdolliset koronarajoitukset ja
pyrimme järjestään mahdollisuuden osallistua myös
sähköisesti kokoukseen.
Toivottavasti saamme järjestettyä kesällä myös

suunniteltuja yhteisiä tapahtumia. Ajankohtaiset
tiedot löytyvät yhdistyksemme sivuilta.
Karavaanialueilla voi viettää vapaa-aikaa

vastuullisesti ja turvallisesti.

Arja

SÄÄKSITOIMIKUNTA
Puheenjohtaja
Petra Kalteva
p. 0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Pasi Pääkkönen
p. 050 344 7117
pasi.paakkonen58@gmail.com

Sihteeri, Jonotuslistan hoitaja
Piia Piekkari
p. 045 101 8838
piiapiekkari@hotmail.com

Yhdistyksen edustajat, pj Arja Sirén ja vpj Petri Eloranta, vuokrasopimuksen
allekirjoitustilaisuudessa Hyvinkään kaupungin edustajien kanssa 15.2.2021.

Kota lumen keskellä.

Sääksin alueesta tuli 15.2.2021 SFC
Sääksi, joka on kaikille avoin
leirintäalue. Kevät tulee ja SFC
Sääksi uudistuu ja kehittyy kevään
ja kesän mittaan nyt, kun on saatu
vuokrasopimus seuraaviksi 15
vuodeksi. Uusille paikoille etsitään
tilaa alueelta ja vanhoja tasoitellaan
asiakkaille mukavammiksi tulla
kyläilemään heti lumien lähdettyä,
tosin käymään saa tulla aiemmin-
kin.

Alue saattaa olla kesän mittaan
muutosten vuoksi hieman melui-
sampi ja ajoittain työt voivat häiritä
asiakkaita, mutta muistetaan, että
kehitystyö tuo tullessaan myös
positiivisia vaikutuksia kausipaik-
kalaisten ja uusien vieraiden tuo-
dessa piristystä alueelle. Tervetuloa
tutustumaan uudistuvaan SFC Sääk-
siin.
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY
www.sfchyvinkaa.net

VihtiParkissa on saatu nauttia
kunnon talvesta! Lunta on riittänyt
ja järvikin jäätyi, toisin kuin viime
vuonna. Jäälle aurattiin ahkerien
kausipaikkalaisten toimesta luistin-
rata. Aurinkoiset päivät keräsivät
jäälle myös pilkkijöitä sekä hiihtä-
jiä. Alueen mäet ovat olleet lasten
suosiossa ja muutama hyppyrikin
tehtiin pulkkamäkeen.
Tapahtumien suhteen talvi on

jatkunut hiljaisena. Koronatilan-

teesta johtuen suunnitteilla oli
muutama perinteinen ulkotapahtu-
ma, jotka valitettavasti jouduttiin
kuitenkin perumaan. Pilkkikisan
perumiseen vaikutti myös olennai-
sesti heikentynyt jäätilanne. Toi-
vomme kovasti, että ensi vuonna
pääsemme taas järjestämään Tal-
viCaramban, pilkkikisan ja muita
mukavia tapahtumia.
Hiihtolomaviikolla järjestimme

alueella ulkodiscon. Paistoimme

makkaraa ja tanssimme turvavälit
huomioiden. Lapset pääsivät myös
pienelle mönkkäriajelulle. Disco
illalle sattui vesisade, mutta muka-
vaa oli silti!
Seuraamme edelleen tiiviisti

virallisia ohjeistuksia. Saunat toimi-
vat toistaiseksi ainoastaan perhe-
saunoina ja alueella jatketaan myös
tehostettua siivousta.

OSTAMME AJONEUVOJA. KYSY TARJOUS! TOIMITUS KOTIPIHAAN JA VAIHDOKIN NOUTO. KYSY TARJOUS! KUNTOTARKASTETUT JA HUOLLETUT AJONEUVOT.

PULA! PULA! PULA! PULA!
PULA! PULA! PULA! PULA!

  

   

ENSI KESÄN 
     AJONEUVOT

 

MYYDÄÄN NYT!
 

www.caravanlandia.fi

Tutustu netissä uusiin malleihin, katso uusimmat
videoesittelyt ja lue blogin uusimmat artikkelit.

Valikoimassa yli 150 ajoneuvoa!

Kokkolan 
Vuoden Yritys 2020

Ostamme koko ajan 2005 ja uudempia malleja!

Antti Tokola 040 412 8748

Kova pula

Käytetyistä matkailuautoista
ja -vaunuista.

WWW.CARAVANLANDIA.FI/OSTO

Caravanlandia Oy
Kahvitie 40, 67600 Kokkola
Myyntiryhmä 050 505 4005
Huolto /tarvike 050 505 4055

Joakim Siekkinen
040 575 4024

Kristian Niemi
050 352 1177

Janne Luokkala
040 561 7744

Anton Tokola
040 575 9972



Yhdistyksen pilkkikilpailut
1. Tomi Katela 788 g
2. Taina Katela 538 g
3. Tarja Palmgren 71 g

Talvimölkky
1. Henry Elo
2. Pia Heikkinen
3. Raimo Katela /

Åsa Stenbäck
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY
www.sfc-iu.fi

HALLITUS 2021
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Puheenjohtaja, henkilövastaava
Pentti Oksanen
041 4324037

Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795

Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974

Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663

Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693

Toimintatoimikunnan vetäjä,
kotisivut ja tiedotusvastaava
ja Kuutoset+
Petri Oksanen
050 337 2571

Hallituksen jäsen
Jari Piskonen

Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
Pia Heikkinen

Sihteeri, jäsenkirjuri,
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Pentti Oksanen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

Välkomna våra
nya medlemmar

Skepparsin alueen kesäkausipaikat
haettavissa huhtikuun aikana.
Hakemuksia saatavana kioskilta
tai hakemuksen voi tulostaa
yhdistyksen kotisivuilta.

Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan

Mauri Savolainen 040 045 6693.

Talvikausipaikka 325€ +sähkö
Kesäkausipaikka 350€ +sähkö

MUUN YHDISTYKSEN JÄSENET
Kuukausipaketti 150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk 85€ + sähkö
Vuorokausi 15€ + 2€ sähkö minimi

SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t 5/8€
EI SFC-jäsen 25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti 50€
10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille

SÄHKÖ
Mittarisähkö 0,30snt/kwh
ilman mittaria k/t 5/8€/vrk

MUUT PALVELUT
Perhesauna/50min 10€
Pyykinpesu/koneellinen 2€
Kuivausrumpu 2€
Nestekaasu 22€
Hintamuutokset mahdollisia

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

Kausipaikka edellyttää yhtä
isäntävuoroa, viikonloppuisin,
vahvuus on 1-2 vaunukuntaa

ajankohdasta riippuen.

Kevättalkoot 24.4.
Vappu 1.5.
Äitienpäivä 9.5.
Juhannus 25.-26.6.
Syystalkoot 23.10.

Isänpäivä 14.11.
Valojuhla 27.11.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Uuden vuoden
vastaanotto 31.12.

Koronapandemian takia mahdollisista tapahtuma peruutuksista
tiedotamme yhdistyksen facebook- ja kotisivuilla

Tapahtumat 2021
Treffit 2021

Hernerokkatreffit
pe-su 21.-23.5.

Possutreffit
pe-su 13.-15.8.

Tervehdys karavaanarit
Se on jo maaliskuun puoliväli, kun kirjoitan
tätä artikkelia. Kevät kolkuttelee jo kulman
takana. Vuosi sitten alkoi minun kirjoittelu
koronasta. Vuosi on kulunut ja olemme
edelleen samassa tilanteessa kuin silloin.
Monet rajoitukset rajoittaa kansalaisten ar-
kista menoa. Niin myös Skepparsissa. Ra-
joituksiin on päädytty valtiovallan suositus-
ten perusteella. Toivottavasti löytyy ym-
märrystä hallitukselle? Rajoituksiin on
päädytty meidän kaikkien jäsenten terveyttä
ajatellen.
Tapahtumia on jouduttu perumaan

rajoituksien takia. Olemme kovasti pahoil-
lamme siitä. Kevätpäivä saatiin kumminkin
vedettyä maskeja ja turvavälejä noudattaen.
Grillimestari Kiljanderin taidolla grillatut
makkarat maistui niin pilkkikilpailijoille ja
talvimölkkyläisille sekä kannustus joukoil-
le. Pete varmaan kertoo kilpailun tulokset
toisaalla.
Kun tämä lehti ilmestyy niin kevät on jo

pitkällä eli huhtikuun loppu puolella. Tässä
vaiheessa on vaikea sanoa, että miten
mennään pandemian kanssa? Toivottavasti

kun kesä koittaa niin voidaan aloittaa taas
viettää vapaampaa liikkumista.
Muistakaa hyvät jäsenet osallistua Skep-

parsissa järjestettävään vuosikokoukseen
toukokuun lopulla. Ilmoitus on tässä lehdes-
sä.
Nyt loppuu aiheet joista voisin kirjoittaa

joten toivotan kaikille jäsenille oikein hyvää
kevättä ja kesän odotusta. Ajetaan varovasti
siellä tien päällä ja moikkaillaan kun tullaan
vastaan.

Terveisin Pentti Oksanen.

Hejsan caravanare
Det är redan medlet på mars då jag skriver
denna artikel. Våren är redan bakom hörnet.
För ett år sedan började jag skriva om
corona. Ett år har gått och vi är fortfarande i
samma situation som då. Många begräns-
ningar begränsar medborgarnas vardag. Så
även i Skeppars. Begränsningar har tagits i
bruk på basen av statsmaktens rekommen-
dationer. Jag hoppas det finns förståelse för
styrelsen? Begränsningarna har tagits i bruk
med tanke på allas vår hälsa.
Vi har fått annulera evenemang på grund

av begränsningarna. Vi är väldigt ledsna för
det. Vårdagen hölls ändå, med maskar och
distans. Grillmästare Kiljanders smakliga
korvar smakade väl för både pilktävlare och
vintermölkkyspelare samt hejarklack. Pete
informerar säkert om resultaten.
Då denna tidning utkommer är vi långt in

på våren, dvs i slutet på april. Just nu är det
svårt att veta vad läget med pandemin är då?
Hoppas vi får röra oss friare redan i
sommar.

Bästa medlemmar, kom ihåg att delta i
årsmötet som ordnas i Skeppars i slutet av
maj månad.
Annonsen finns i denna tidning.
Nu finns det inte mer att skriva om, så jag

får önska alla våra medlemmar en riktigt fin
vår och väntan på sommaren. Vi ska köra
försiktigt och hälsa på varandra när vi möts.

Hälsningar
Pentti Oksanen

KEVÄTPÄIVIEN VOITTAJAT
Pilkkimestari Tomi Katela. Talvimölkkymestari Henry Elo.

Sf-Caravan Itä-Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
Lauantaina 29.5.2021 klo 14, Skeppars väentupa,

Hummelpärantie 161, 06200 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus klo 13.
Tervetuloa! Hallitus

Sr-Caravan Östra-Nyland Rfs stadgeenliga

ÅRSMÖTE
Skeppars väentupa, Hummelapärantie 161, 06200 Porvoo

lördag 29.5.2021 kl 14
Mötet behandlar föreningens lagstadgade frågor
Kaffe och medlemskort inchekning klockan 13

Välkommen! Styrelse
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY
www.sfc-iu.fi

Kesää kohti.

Merenlahti maaliskuu 2021.

myynti, huolto, korjaukset
varaosat ja tarvikkeet
pesut ja vahaukset
kaasuasennukset
ilmastointihuollot
lasinvaihdot ym...

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!
010 321 0161

KARAVAANIHUOLLOT JA
-KORJAUKSET SEKÄ PINTAKÄSITTELYT
JA SISÄPUHDISTUKSET...

Hämeentie 39, 30100 Forssa |www.forssanvankkuri.fi
PERINTEISTÄ VAUNUKAUPPAA KOKEMUKSELLA!

AVOINNAMa-Pe: 8:00-17:00Myös sopimuksenmukaan,
vaikkaviikonloppuisin.Paas poiketen!

OTAMME
MYYNTIIN!
KAIKENKUNTOISIA
VAUNUJA JA AUTOJA Matkailukeskus SOMEROMatkailukeskus SOMERO

www.hovimakicamping.fiwww.hovimakicamping.fi

Hovimäki camping

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

Tervetuloa  
viihtymään!
Mukavia ja viihtyisiä vuosi- ja kausipaikkoja saatavissa.
Vuosipaikoista tarjous, kysy!

Hovimäki



VUOSIKOKOUSKUTSU
SF-Caravan Karkkila ry:n vuosikokous pidetään Tarmomajalla Nummelassa
(Nummelanharjun Hiihtomaja, Hiidenvedentie 30, Nummela
Keskiviikkona 5.5.2021 klo 19.00
Kokouksessa käsitellään asiat, jotka säännöissä on määrätty vuosikokouksessa
käsiteltäväksi. Kokouspaikalla on nähtävissä vuoden 2020 tiliasiakirjat.
Koronatilanteesta annetut suositukset etäisyyksistä, maskien käytöstä ja
kokoontumisrajoituksista otetaan huomioon ja kokoukseen järjestetään
mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Ohjeet etäosallistumisesta erikseen.
Mikäli mahdollista keitämme kahvit klo 18.30 lähtien ennen kokousta on
esillä kuvia yhdistyksen 40-vuotisjuhlasta ja aikaisemmasta toiminnasta sekä
liittohallitusehdokas Juha Rakkola esittäytyy joko paikan päällä tai etäyhteydellä.
Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus 9.3.2021

Huomattavaa etäyhteyksin osallistumisessa
Yhdistys varautuu, että vuosikokoukseen Nummelassa Tarmon hiihtomajalla
05.05.2021 kello 19 eivät kaikki halukkaat kokoontumisrajoitusten vuoksi pääse.
Etänä osallistuminen edellyttää, että on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa ja
rekisteröitynyt yhdistyksen kotisivulle. Rekisteröityneet jäsenet pääsevät kotisivujen
jäsensivulla, jossa lomakkeella tulee ilmoittautua pari päivää aikaisemmin
etäosallistujaksi vuosikokoukseen. Ilmoittautuneelle, jonka jäsenyyden voimassaolo
tarkastetaan, toimitetaan teams-linkki, jolla osallistutaan kokoukseen.
Äänestys etänä tulee olemaan julkinen, koska ääntenlaskĳa näkee kuka antaa
äänen joko näyttämällä kämmenen tai lähettämällä tekstiviestin.

Teamsin käyttö vaatii, että olet aktivoinut Office 365-tilin. Jos sähköpostisi on siirretty
pilvipostipalveluun tai olet käyttänyt Yammeria, sinulla on jo aktivoitu Office 365 tili. Ohjeet Office
365-tilin aktivointiin. Teamsia voit käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai
mobiililaitteen sovelluksella. Millä selaimella Teams toimii?

• Microsoft 365.
• Office.
• Outlook.
• Microsoft Teams.
• OneDrive.
• OneNote.
• Windows.
• Microsoft Edge.

Oma mikrofoni ja kamera pyydetään pitämään mykistettynä ellei käytä puheenvuoroa.
Jos kaikki ovat suorassa video- ja ääniyhteydessä, niin yhteys hidastuu.
Videoyhteydessä on aina pieni viive, joten ei puhuta toisen päälle.
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SF-CARAVAN KARKKILA RY
www.sfc-karkkila.fi

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja, edustaja
lehtitoimikunnassa,
Leo Kylmä 94210-0
044 3087780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja,
Kalustonhoitaja
Veijo Vainikka 83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5 03600 Karkkila
veijo.vainikka54@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 5062 640
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

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

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

Veijo Vanhala 136046-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijovanhala@gmail.com

Aino Kylmä 94210-1
050 5014517
Mäntyrinteentie 14, 03400 Vihti
aino.kylma@kolumbus.fi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Leo Kylmä

Hyvä jäsenistö, sähköpostiosoitteista
Viime vuoden aikana on tullut ilmi, että sähköpostilähetyksistä on tullut ilmoitus ”sähköposti ei ole voimassa” ja osa jäsenistä ei

ole ilmoittanut lainkaan sähköpostiosoitetta. Yhdistys oli suunnitellut toimintaa, mutta sen toteuttamiseen
on tullut viime hetkellä este ja olemme halunneet ilmoittaa peruuntumisesta jäsenille. Jäsen voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa

tai puhelinnumeronsa yhdistyksen nettisivun etusivulla olevalla lomakkeella. (sfc-karkkila.fi)
Kuluvana vuonna kokoontumista on edelleen rajoitettu, joten tilanne voi toistua.
Haluamme käyttää yhdistyksen varat toimintaan eikä kirjeiden lähettämiseen.

Lehti ilmestyy tietyssä aikataulussa eikä sen kautta ole mahdollista tiedottaa nopeasti.
Yhteistyöterveisin Anneli 097651-0

Tervetuloa
uudet jäsenet

Kevät keikkuen tulevi ja karavaanareita
kutkuttaa lähteä liikkeelle.
Hallitus kokoontui 9.3. tai ei kokoontunut

vaan pidettiin etäkokous, koska meitä on
enempi kuin kuusi henkilöä, jos kaikki ovat
paikalla.
Keskustelimme lehtiasioista, kerroin hal-

lituksen jäsenille, kuinka kuutoset+ numero
yksi oli toteutunut lähes talousarvion mu-
kaisesti, vähän miinuksella.
Kävimme läpi lehteen tulevan aineiston.

Keskustelimme myös vuosikokouksesta,
joka pidetään 5.5. Tarmonmajalla. Keskus-
telimme myös siitä, jos joudumme pitämään
kokouksen etänä ja kuinka silloin menetel-
lään. Kokouksen alkuun valmistellaan ku-
vaesitys 40-vuotisjuhlasta otetuista kuvista.
Treffitoiminnasta sen verran, että pyritään

pitämään syksyllä treffit Vuotinaisissa
10.-12.9.2021 syyskuun toinen viikonloppu,
jos tilanne sallii. Katsomme sitten lähempä-
nä syksyä miten toimimme. Paikkavaraus
on kuitenkin jo tehty.
Sain eräänä päivänä sähköpostin, joka kä-

sitteli asiaa Esmy 2x, yllätyin, Esmy ajatus
elää vielä.
Jukka Aalto väläytti asiaaa ja ehdotti Es-

myn muuttamista etelän YT-alueeksi. Es-
myn 12 yhdistystä etelänYT-alueena, saa-
taisiin jollain tapaa saman pöydän ääreen,
jossa pohdittaisiin yhteisiä asioita ja näin
saataisiin yhteisvoimalla vietyä tärkeitä
asioita esimerkiksi liittokokoukseen. Yh-

dessä olisimme vahvoja. Yhteinen treffitoi-
minta voidaan unohtaa, jos ei tekĳöitä
löydy. Yhteinen tapaaminen yhdistysten
kesken oli piristävää keskustelua kaikista
asioista.
Tämä aikakausi viruksen varjossa alkaa

venyä liian pitkäksi. Kaipaillaan treffitapaa-
misia, ne ovat tärkeässä osassa harrastuk-
sessamme.
Muistetaan myös antaa talkooapua niille,

jotka treffejä järjestävät, yhdessä saamme
enemmän aikaan.
Toivotan hyvää kevättä ja kesää teille

kaikille. Odotellaan piikkiä ja toivotaan,
että treffitoiminta pääsisi normaalisti jat-
kumaan.

94210 Leo
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VAUNUJA NYT 
SUORAAN 

VARASTOSTA
Kattavasti varusteltuja vaunuja huippuhintaan!

NUMMELA
Hiidenmäentie 268

03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Knaus Sport 
Silver Selection
alk. 205 €/kk* 

tai 
alk. 23 420 €

Knaus  Südwind
60 Years

alk. 234 €/kk* 
tai 

alk. 26 760 €

Knaus Südwind 420 QD 60 YEARS
 ▸ Hinta alk. 26 760 € tai 234 €/kk
 ▸ Rahoitettava osuus 24 309 €
 ▸ Korko 2.99 %
 ▸ Viimeinen suurempi erä 13 380 €
 ▸ Kuukausimaksu yhteensä 245,28 €
 ▸ Luottokustannukset 3 803,47 €
 ▸ Todellinen vuosikorko 4,10 %

*Knaus Sport 400 QD Silver Selection
 ▸ Hinta alk. 23 420 € tai 205 €/kk
 ▸ Rahoitettava osuus 21 269 €
 ▸ Korko 2.99 %
 ▸ Viimeinen suurempi erä 11 710 €
 ▸ Kuukausimaksu yhteensä 216,05 €
 ▸ Luottokustannukset 3 449,28 €
 ▸ Todellinen vuosikorko 4,26 %

*

Tarjoamme ajoneuvojen etäesittelyjä 
WhatsApp-videopuhelujen avulla. 
Ota yhteyttä suoraan myyjään ja 
sovi esittelyaika - tutustuminen 
ajoneuvoihin ei voisi olla helpompaa, 
kun voit tehdä sen turvallisesti 
kotisohvalta käsin.

Ajoneuvot on mahdollista myös 
ostaa kotiintoimituksella, suoraan 
etuovellesi. Otathan yhteyttä 
myyjiimme tarkempia tietoja 
varten!

OSTAMME 
AJONEUVOJA!

Ota yhteyttä procaravan.fi/osto
tai soita 020 728 9222

Teemme tarjouksen 24 h sisällä

Noudamme tarvittaessa 
ajoneuvosi

Matkailuajoneuvo-
HUOLTO
Jarmo Pajala
www.matkailuajoneuvohuolto.net

PUH: 0400 -775 618 NOPONTIE13, HYVINKÄÄ

KAIKKIINMERKKEIHIN
-Kolarivauriokorjaukset
-Kosteusvauriokorjaukset
-Muutostyöt
-Varusteasennukset
-Vuosihuollot
-Kaasulaitehuollot

NYTKALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 1.1.2021 alkaen:
Tuntiveloitus 60,-
Vuosihuollotalk. 220,-
Kosteusmittaus 60,-

#inspiringadventures

TWIN

ADRIA.FI

Tutustu palkittuihin matkailuautoihin, joissa on vakiona Adria Exclusive Design SunRoof® taivasikkunat ja avarat asuintilat. Kaikissa 
malleissa on Adrian laadukkaat tekniset ominaisuudet sekä innovatiivisia keittiö-, kylpyhuone-, makuuhuone- ja säilytysratkaisuja. 
Supreme-, Plus- ja uusissa Axess-malleissa saatavilla laaja valikoima pohjaratkaisuja.  Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

Pakene tavanomaisuutta.



Määränpäänä 
vapaus.
Irrota itsesi ennalta määritellyistä 
reiteistä ja lähde matkalle, jonka 
suunnasta päätät sinä. Ja valitset 
sen vaikka joka päivä uudelleen.

Autenttiset luontokokemukset, 
kylät ja kaupungit tai leirintä-
alueet. Pannukahvit, sienipaikat tai 
vaikka parhaat aallot – miten nyt 
ikinä haluat aikaasi viettääkään, 
me autamme sinut sen äärelle.

bestcaravan.fi
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HALLITUS 2021
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

Jukka Uronen 040 738 3554
j-p.uronen@elisanet.fi

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

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SIHTEERIN PALSTA

Kangaslammin hinnasta, voimassa 1.1.2021
Hinnat sisältävät alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 18,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 90,00 € (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta) 25,00 €/kk

Aluemaksut muille, kuin SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 26,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 130,00 € (sis. valosähkön 1.5. - 31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta) 35,00 €/kk

Kausipaikkamaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Kuukausipaikka 1 kk 120,00 €
Kuukausipaikka 3 kk (Ei voimassa ajalla 1.5. - 31.8.) 210,00 €
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi (Voimassa ajalla 1.5. – 31.8.) 275,00 €
Kuukausipaikka 6 kk 295,00 €
Vuosipaikka 12 kk* 500,00 €
Vuosipaikkamaksun voi maksaa 1-4 erässä. Maksaessasi erissä, maksutapalisä on 15 €/maksuerä.

Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh,
ilman mittari kesällä 5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.
*) vuosipaikka edellyttää SF-Caravan Kerava ry:n jäsenyyden. Lisäksi 3 vrk isäntävelvoite.

Sähkömaksut:
Mittarilla 0,30 €/kWh (huom. minimiveloitus 2,00 €)
Ilman mittaria 5,00 €/vrk
Lämmityssähkö ilman mittaria 8,50 €/vrk
Lohkolämmitin 3,00 €/tunti

Muut maksut:
Nestekaasu 11 kg vaihtopullo 23,00 €
Tilaussauna (rantasauna) 50 min, ennen tai jälkeen yleisen saunavuoron 20,00 €
Kärrysauna 50 min (omatoiminen lämmitys) 15,00 €

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen 044 984 3245

Pankkiyhteys Nooa Säästöpankki Oy, IBAN FI44 4405 0010 3888 69

SF-C

KERAVA

SF-C

KERAVA

SF-Caravan Kerava ry
Sääntömääräinen kevätkokous

8.5.2021 klo 12.00
Paikka: SFC Kangaslampi, osoitteessa Alhaistentie 77, 15560 Nastola.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Jos haluat osallistua etäyhteydellä kokoukseen, otatko yhteyttä sähköpostitse
varapj. Päivi Kulmalaan paivi.kulmala32@gmail.com viimeistään 7.5.2021.

Hallitus

Tämän kirjoitan kotona Siuntiossa ja
toivottavasti tämän kevään viimeisiä pak-
kaspäiviä vietellään. Huomenna otankin
sitten suunnan kohti Nastolaa ja Kangas-
lampea. Lasten kanssa puuhaillen viikon-
loppu ja sitten työn ääreen.
Ajatuksena on vaihtaa huoltorakennuk-

seen uusi vesivaraaja ja siinä samalla lattian
uusinta. Näin sitten kun tuleva kesäkausi
alkaa, lämmin vesi riittää ja keittiössä, jossa
on uusittu lattia, on mukava kokkailla.
Talviaikaan alueemme on verrattain hil-

jainen, mutta aina siellä joku on paikalla ja
satunnaisia kulkijoitakin on ollut ihan mu-
kavasti. Talven aikana on rantasaunalle
vievät vanhat notkuvat kulkusillat ja huonot
liukkaat portaat purettu pois.
Niiden tilalle on syntynyt uudet portaat,

virallisine askelmineen ja tasoineen. Nyt on
paljon helpompi mennä rantasaunalle. Tämä
koronahan aiheuttaa kaikenlaista harmia
kaikkeen toimintaan, mutta näillä mennään
mitä on tarjolla.
Yhdistyksemme täyttää tämän vuoden

elokuussa 30 vuotta. Synttärikekkereitä var-
ten on perustettu juhlatoimikunta, joka jär-
jestää yhdessä muiden jäsenien avustamana
syntymäpäiväjuhlat elokuun lopulla.

Tervehdys Kangaslammelta

Toivottavasti korona on silloin helpottu-
nut, että voidaan viettää kunnon juhlat.
Tällä hetkellä Kangaslammella on vielä
täysi talvi, lunta on riittämiin. Kyllä se
kevät sieltä kuitenkin tulee. Korona on
vienyt pois myös nyt monia tärkeitä asioita,
mitä yhdistystoiminta kaipaa. Esim.
liittokokous teams-palaverina, puheenjohta-
japäivät ym. koulutustapahtumat ovat
teamsissa. Kun kaikki sosiaaliset tapaamiset
ovat jääneet pois, tämä yhdistystoiminta on
äkkiseltään hyvinkin erilaista kuin ennen.
No eiköhän vielä joskus päästä palaamaan
normaaliin arkeen, ainakin niin täytyy
ajatella.
Tervetuloa viihtymään Kangaslammelle.

T. Perttu Tiikkainen Pj.

Tämä talvi on ollut pitkästä aikaa ihan
oikean talven tuntuinen myös Etelä-
Suomessa. Lumisadetta ja pakkasta on
riittänyt vaihtelevasti. Kangaslammen
alueellakin telttakatoksen olivat koetuk-
sella äkillisten suurien lumimäärien
vuoksi. Paikalla olevat henkilöt hoitivat
toistenkin katoksien lumenpoistot, josta
suuret kiitokset heille. Nyt odotetaan, että
kyllä se kevät sieltä tulee, vaikka

keikkuen.
Alueellamme on tänä vuonna otettu

käyttöön 3 vuorokauden isäntävuorovel-
voite vuosipaikkalaisten osalta kesäkau-
della. Jos asiaan liittyy osaltasi joitain
haasteita tai epäselvyyttä, voit ottaa
yhteyttä yhdistyksen varapuheenjohtaja
Päivi Kulmalaan.
Siivoustalkoot pidetään 13.-16.5.2021,

joten tervetuloa mukaan! Myös Mutkata-

lon siivous toteutetaan tällöin, joten sitä
ennen kunkin on haettava sieltä pois omat
henkilökohtaiset tavaransa.
Kesäkausi on pian alkamassa, toivom-

me teidän tulevan tutustumaan luonnonlä-
heiselle alueellemme. Otamme vieraat
lämpimästi vastaan.
Tervetuloa Kangikselle, nähdään!

Kaĳa Salonen

Yhdistyksen
30-vuotissyntymä‐

päiväkekkerit
pidetään 27.-29.8.2021

Kangaslammella Nastolassa.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Seuraathan yhdistyksen
nettisivuja osoitteessa
www.sfckeravaanari.fi

http://www.sfckeravaanari.fi
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HALLITUS 2021
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
Itäinen Pitkäkatu 36A2, 20700 Turku
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Petri Hartman

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

SF-CARAVAN KERAVA RY
www.sfckeravaanari.fi

SF-C

KERAVA

Tapahtumakalenteri 2021
Tapahtumakalenterin lukkoon lyöminen on muodostunut

haasteelliseksi. Epävarmuus kesän tilanteesta jatkuu edelleen ja
tilaisuuksien neuvotteleminen yhteistyö kumppanien kanssa on

haastavaa. Täten olemme päättäneet olla julkaisematta vielä mitään,
koska on liian suuri mahdollisuus siihen, että joudumme perumaan

jo suunnitellun tapahtuman. Seuraa tiiviisti nettisivujamme
www.sfckristityt.net , niin löydät tulevat tapahtumat heti
niiden ilmestyessä. Kesälle on suunniteltu suunnilleen

samanlaista ohjelmaa kuin aikaisemminkin!!!

Viime numerossa lupailin, että tässä
numerossa tulisimme julkaisemaan koko
vuoden tapahtumakalenterin. Valitettavasti
olemme joutuneet tulemaan siihen tulok-
seen, että emme edelleenkään ole siihen
valmiita. Tapahtumista sopiminen eri
yhteisöjen kanssa on vielä haasteellista,
koska kukaan ei vielä pysty varmuudella
sanomaan, mihin tilanne kesän aikana
johtaa. Joudumme siis edelleen elämään
epätietoisina siitä, miten vapaasti tapahtu-
mia voidaan turvallisesti kesän ja syksyn
aikana järjestää. Tämän takia päädyimme
siihen, että on parempi olla julkaisematta
edes alustavaa kalenteria, koska on niin
suuri mahdollisuus, että joudumme sitten
perumaan jo julkaistun tapahtuman. Tämä
on valitettavaa, mutta katsoimme tämän
ainoaksi järkeväksi mahdollisuudeksi tähän
hetkeen.
Vaikka tilanne on nyt tämä, niin elämme

kuitenkin siinä toivossa ja uskossa, että
kesällä tavataan. On hyvin todennäköistä,
että varsinkin syksyllä Korona tilanne on
sellainen, että tapahtumat ovat järjestettä-
vissä. Suunnitelmissa on tuttuun tapaan
hengellisiä päiviä niin Kuturannassa kuin
Lohenpyrstössäkin. Samoin muitakin tuttuja
syksyn tapahtumia syysretkineen on suunni-
teltu, suunnilleen samoille kohdille kuin
edellisinäkin vuosina. Eli nyt olemme
tilanteessa, missä tapahtumat tulevat näky-
mään heti niiden varmistuessa nettisivuil-
lamme www.sfckristityt.net Vieraile siis
ahkerasti sivuillamme, niin ei tarvitse
puskaradioon turvautua

Niin kuin tiedämme, niin kotimaan
matkailu on lisääntynyt Koronan takia
huomattavasti. Tästä myös caravan matkai-
lu tulee saamaan osansa. Olisikin hienoa,
jos tämä mahdollistaisi uusia investointeja
leirintä alueille ja näin niiden taso entises-
tään paranisi. Tästä pienenä merkkinä
esimerkiksi Ison-Kirjan leirintä alue Keu-
ruulla, joka näkyvästi nyt mainostaa itseään
tämänkin lehden etusivulla!!!
Ystäväni, jaksetaan vielä kärsivällisesti

hetki tätä elämän vaihetta, uskotaan ja
toivotaan, että ilo on sitäkin suurempi, kun
jälleen tapaamme. Kun Israelin kansa vaelsi
luvattuun maahan, oli matka monelle
matkaajalle pitkä ja raskas. Siellä, jos missä
kysyttiin kärsivällisyyttä. Tähän kärsivälli-
syyteen ja odottamiseen Raamattu kehottaa
meitä kaikkia. Siunattua kevään odotusta.

-petri-

Voit myös tilata
äänitteitämme,
kts. sivuiltamme
TALLENTEET

Yhteiskristillinen mieskuoro
www.viestiveljet.fi

http://www.sfckristityt.net
http://www.sfckristityt.net
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ReippailuaHiitolanjoenmaisemissa.

Euroopassa 2017.

Olli suomaisemissa.

Enontekiössä 2015.

Petri hiihtoretkellä Paljakassa.

Euroopassa 2017.Euroopassa 2017.

ReippailuaHiitolanjoenmaisemissa.

Juhlaa ja arkea!
Vaikka tällä hetkellä useimmat juhlat on peruttu, niin siitä
huolimatta meidän jokaisen arjen keskellä on erityisiä
juhlahetkiä! Jo pelkän allakan selaaminen kertoo sen, miten
vuoden varrella on erilaisia juhlapäiviä, joko liputuksen kera,
tai ilman!
Oletkos huomannut, miten monet niistä kertovat kristinuskon

todellisuutta ja ovat seurassamme vuodesta toiseen, vaikka
niiden merkitys on huomattavasti vähentynyt! Se ei kuitenkaan
tee tyhjäksi, niiden sisältöä! Pääsiäisen sanoma ei löydy sen
ympärille kasatusta rekvisiitasta, vaan siitä uhrista, jonka
Jumala, Jeesuksen ristillä antoi meidän jokaisen puolesta!
Suorastaan se kuuluisa ”veret seisauttava” on Raamatun
ilmoitus tästä tapahtumasta; ”Rangaistus oli Hänen päällänsä,
että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme
paratut.
Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä

poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra pani hänen päälleen

kaikkien meidän syntivelkamme!” Siis Jeesus kantaa
ristipuulla Jumalan rangaistuksen sinun ja minun, puolesta!
Voiko tämä olla totta? Kiitos Jumalalle, kyllä voi! Sen lisäksi,
että kaiken tapahtuneen vahvistaa Raamattu, niin keskellämme
on tuhansittain ihmisiä, jotka elämänsä arjen ja juhlan keskellä
kiittävät ja ylistävät Jumalaa siitä uhrista, minkä Jeesus
ristinpuulla antoi!
Sydämen riemulla he laulavat; ”Maksettu on, velkani mun,

ylistys olkoon ristiinnaulitun!” Se ei syntynyt pääsiäisen
rekvisiitasta, vaan nöyrtymällä yksinkertaiseen parannukseen
pyytäen; ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!” Sitä
kautta käydään armahdettujen syntisten joukkoon, ylösnouse-
muksen ilosanoman todistajien kanssa riemuitsemaan
pääsiäisen sanomasta: ”Herra elää!”
Siunattua kevättä, arjen ja juhlan keskelle!

Esko Räsänen
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Eeva Ahervuo

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Varapuheenjohtaja
Jukka Aalto 157063-0
jukka@aalto.ax

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

Hallituksen jäsen,
sääksitoimikunnan yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen 24617
erkki@ejrautiainen.fi

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

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

Hallituksen jäsen
Helena Inkinen 166044
helenainkinen1@gmail.com

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

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
sfcaravan049@gmail.com

Yhdistyksen kotisivut:
www.sfcnurmijarvi.com

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

Kesän odotusta
Tätä kirjoittaessani on maaliskuu. Lunta
riittää, pakkastakin. Aurinko kuitenkin jo
hieman lämmittää ja kuiskailee hiljaisia
lupauksia siitä, ettei kesään enää ole ihan
kauhean pitkä aika.
Talvi on sujunut etäilyn ja kotoilun mer-

keissä. Etäpalaverit ovat tulleet osaksi ar-
kipäivää, ja kukaties jäädäkseenkin ainakin
joiltain osin ihan pysyväksi malliksi toimia.
On kieltämättä helppoa etänä kokouksia ja
tapaamisia hoitaa, vaikka toisaalta kaipaa-
kin ihan oikeita ihmisiä ympärilleen jo
kovasti.
Vaikka pitkin talvea hallituksemme on

yhdistyksen asioita hoitanut, ei kilometrejä
juuri ole kertynyt. Mekin olemme palave-
roineet etänä ja hyvinhän ne yhdistyksen
asiat tietokoneen ruutujenkin välityksellä
saa hoidettua. Etänä on järjestetty myös SF
Caravan ry:n puolelta lukuisia mielenkiin-
toisia Teams-koulutuksia ja kokouksia eri
aiheiden tiimoilta. Tänä vuonna oman
kevätkokouksemme lisäksi jopa toukokui-
nen liittokokous järjestetään etänä. Liittoko-
kousterveisiä laittelen keväämmällä tarvit-
taessa esille kotisivuillemme ja Facebokiin,
joten niitä seurailemalla pysyy kivasti ajan
tasalla tästäkin.

Olipa etää tai ei, on kiinnostus har-
rastukseemme kivassa nosteessa edelleen.
Kotisivujemme sisältö kiinnostaa lukijoi-

ta mielestäni kivasti – kiireisimpinä päivinä
sivuillamme on jo 140 käyntiä, joka on
meidän kokoiselle yhdistykselle oikein
mukava määrä. Facebook-ryhmässämmekin
seuraajiaa on jo yli sata – tervetuloa
sinnekin, jos et siellä jo ole.
Jäsenmäärämme nousi viime vuonna yli

viidensadanseitsemänkymmenen, ja on
siellä mukavasti nyt pysynyt. Uusia jäseniä
tulee mukaan toimintaan tasaiseen tahtiin,
lämpimästi tervetuloa kaikki uudet mukaan
toimintaamme, toivottavasti näemme pian!
Aihetta sivuten vinkkinä kaikille, joiden

tuttavapiirissä voisi olla potentiaalisia uusia
jäseniä: jokainen uuden varsinaisen jäsenen
hankkinut varsinainen jäsen saa SF Caravan
ry:ltä lahjan jokaisesta hankkimastaan
jäsenestä. Kaikkien jäseniä hankkineiden
kesken arvotaan myös yksi suurempi
palkinto kerran vuodessa. Kannattaa siis
suositella jäsenyyttä, kurkkaa lisäinfoa tästä
liiton sivuilta karavaanarit.fi.
Kenties jo silmiinne osuikin tiedotteem-

me kevään Saunakekkerit-tapahtumastam-
me. Valtakunnallinen koronatilanne oli

tapahtuman suunnittelun aikoihin sen ver-
ran epävakaa, että hallituksemme päätti
pelata varman päälle ja siirsimme tapahtu-
man syyskuulle. Kovasti toivoimme, että jo
keväällä olisimme teitä kaikkia nähneet,
mutta mikäs kiire tässä, valmiissa maail-
massa. Nähdään sitten ihan viimeistään
syksyllä ja vietetään huikean hauska
Saunakekkerit-tapahtuma Pääkslahdessa!
Lämmintä ja onnistunutta karavaanarien

kesäkautta kaikille!

Eeva Ahervuo, puheenjohtaja
SFC Nurmĳärvi ry

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

SFC jäsenetuliike

● Matkailuvaunujen vuokraus
● Vaunujen varaosat ja

lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

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

kaasupullot, sekä alumiini-
että komposiittipullot, jne.

● Sammuttimet ja niiden
tarkastukset

Olet sydämellisesti
tervetullut
Kipparimaailmaan!

Bürstner Ducato 14
2,5 diesel -88
Tilava vetokoukulla varustettu siisti Burstner
matkailuauto heti valmiina kesän rientoihin.
Pituus: 5,40 m, leveys: 2,18 m
Kokonaismassa: 3 050 kg
Vuodepaikkoja: 5
Henkilömäärä: 9

Dethleffs Nomad -89
Hyvällä Alde-lämmityksellä varustettu siisti
saksalainen, katsastettu, hyvät varusteet,
mm. etuteltta.
Pituus: 5,80 m. Leveys: 2,09 m
Kokonaismassa: 960 kg
Omamassa: 830 kg
Vuodepaikkoja: 5

Solifer Finlandia TELI 2002 -83
38-vuotias kotimainen 2-akselinen Finlandia
malli, katsastettuna ilman huomautuksia.
Kaasu+sähkölämmitys.
Pituus: 7,00 m. Leveys: 2,26 m
Kokonaismassa: 1 260 kg
Omamassa: 1 140 kg
Vuodepaikkoja: 53 999€

6 999€

4 250

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

Autot & vaunut

mattokymppiWWW.MATTOKYMPPI.FI 

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

 

omilla 
kaavoilla
mittojen
mukaan

helppohoitoiset 
valinnat

 kodikkuutta asuntoautoon - ja vaunuun!
Nature-matto alkaen 59 €/m2+kanttaus
Katso lisää helppohoitoisia vaihtoehtoja verkkosivuiltamme!

Rico

Savanna
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Mekonomen
Autohuolto

w
w
w
.m

ek
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en
.fi

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

Tervetuloa

Avoinna
Ark.  08.00-17.00 
Si l l ikuja 3 Hanko
Puh. 0400 195 598
info@tmcarservice.f i

TM-Carservice Oy

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 PORKKALA RY

HALLITUS 2021

Kari Nurminen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

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

Varapuheenjohtaja
Krister Niemimaa 80204-0
0400 794 051
Jälkimaininki 2 C 30, 02320 Espoo
krister.niemimaa@gmail.com

Hallituksen jäsen, sihteeri
Kirsi Varinen 63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com

Hallituksen jäsen,
Kuutoset+lehden yhdyshenkilö,
liittokokousedustaja
Anneli Nurminen 30987-1
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
0500 459 648
nelimumuli@gmail.com

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

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

Hallituksen jäsen, matkailuasiamies
Georg Cavonius 63401-0
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
040 526 9550
georg.cavonius@gmail.com

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

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

Onnellisen kodin resepti
Pyri varaamaan aina kotikaapistoosi alla olevia aineita:

4 kupillista rakkautta
2 kupillista lojaalisuutta
3 kupillista unohtamista
1 kupillinen ystävyyttä
5 lusikallista toivoa
2 lusikallista hellyyttä
4 kupillista uskoa
reilusti naurua

Ota rakkaus ja lojaalisuusja sekoita ne hyvin.
Sirottele joukkoon hellyyttä, ystävällisyyttä ja hitunen ymmärrystä.
Lisää ystävyys ja toivo ja sekoita nauru huolella joukkoon. Paista kakku
auringonpaisteessa ja tarjoile päivittäin auttavaisuus tarjottimenasi.
Muista, että luottamus tulevaisuuteen on se lämpö, joka saa kakkusi kypsymään.
Mikään ei ole niin ihmeellinen ja antoisa kuin elämä itse, se ihmissuhteitten
moninaisuus, jossa jokaisella meillä on oma, arvokas paikkamme.

Kevät näyttää taas monet kasvonsa.
Aurinko paistaa ja lämmittää mukavasti.

Seuraavassa hetkessä lunta ja räntää
saadaan pyryttämällä. Kesää kohti kuitenkin
mennään ja parempia aikoja odotellaan.
Karavaanari on kaikkien kaveri! Vaikka-

kin kavereita ei nyt voidakaan tavata
aiempien vuosien tapaan.
Muunmuassa SF-Caravan ry:n järjestämät

koulutus- ym tapahtumat ovat siirtyneet
nettiin ja jopa liittokokouskin aiotaan pitää
netin välityksellä!
Väkisinkin tulee mieleen ne ajat, jolloin

matkustettiin liittokokouksiin pitkiäkin
matkoja. Se oli tärkeää kokouksen itsensä
takia, mutta myös siksi, että silloin tavattiin
muita karavaanareita joka puolelta Suomea
ja yhdessä pohdittiin ”kahvipöydässä”
yhteisiä asioita.
Näin rajoitusten aikana on pitänyt keksiä

aiemmasta poiketen osin uusia tapoja
ajanvietolle. Olemme vaimoni kanssa usein
ottaneet eväät ja kahvit mukaan ja ajaneet
johonkin lähiseudulle. Autossa syöden ja
muita lenkkeilijöitä tarkkaillen on usein

muutama tunti kulunut joskus Porvoossa,
Keravalla, Järvenpäässä, Vantaalla tai
Helsingissä Vanhankaupunginkosken kuo-
huja katsellen.
Yhdistyksemme täytti 30 vuotta 28. päivä

tammikuuta. Mahdollinen juhla on edelleen
harkinnassa voimassa olevat rajoitukset
huomioiden. Asiaan palattaneen kesän
lopulla tai syksyllä.

Kari Nurminen

Nostalgiaa....

Kerran Lieksan Rekiniemestä lähtöä
tehdessämme huomasimme erään
kaisipaikkalaisen tekevän pullataikinaa.
Kertoi kokeilevansa paistaa ne kalojen
savustuspöntössä! Kiinnostuneena
jäimme seuraamaan ja odottamaan
pullien valmistumista. Hienosti ne
paistuivat ja ilman kalan
makua!Totesimme, että näinkin siis voi
tehdä! Lähtiessämme saimme
mukaamme myös maistiaiset.
Seuraavalla alueella Kuhmon
Myllyniemessä ne kahvin kanssa
maistuivat.

Hyvinkään Sääksissä
Nurmijärven uhdistyksen
”Kevätpamauksessa”
muiden ohjelmien lisäksi
paistettiin myös
tikkupullaa. Taikinan
tekeminen alkoi ainesten
sekoittamisella ja taikinan
teolla.

Vankkurimännikössä
Virroilla saimme kerran
kokeilla itse sämpylöiden
paistamista ulos
rakennetussa arinauunissa.
Uunin lämmittämisen hoiti
alueen ohjeiden mukaan
isäntä, mutta me hoidimme
asiaa siitä eteenpäin. Hyvin
paistuivat ja maistuivat
myös paikalla olleille
Virtain kaupungin kahdelle
huoltomiehelle.
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SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU RY
www.sfc-riihimaki.net

Timo Sulin

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

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

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

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

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

Alueen turvallisuusvastaava,
hämyedustaja
Olli Siiriä 082557-0
0400 408 839
olli.siiria@pp3.inet.fi

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

Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen 029327-2
044 502 9099
carita.torhonen@hotmail.com

HALLITUS 2021

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

Tervehdys karavaanarit
Kevät lähestyy vauhdilla, lehden ilmestyes-
sä on jo toivottavasti lumet sulaneet,
etuteltta haettu pesulasta ja pystytetty.
Korona ei ota laantuakseen ja talvipäivätkin
jäivät Lallulla pitämättä sen takia. Olisi
ollut hyvä keli, aurinkokin taisi pilkahdella
toisinaan. Porukkaa on ihan mukavasti
alueella oleskellut ja taudilta on vältytty
toistaiseksi. Pidetään jatkossakin etäisyydet
ja puhtaus kunniassa. Saunan käyttöönkin
on tehty väliaikaisia muutoksia, kuusi
henkeä kerrallaan ja tunnin vuoroilla
mennään. Ensimmäiset päivät ovat kokeiltu
ja hyvältä on tuntunut, saa olla rauhassa
vailla älytöntä ruuhkaa. Ehkä tästä tulee
jonkinlainen käytäntö Lallullakin, seuratkaa
lallulaiset ilmoitustaulua, facebookin sivuja
sekä yhdistyksen nettisivuja sfc-riihimaki

.net Sieltä löytyy ajantasainen tieto, miten
kulloinkin toimitaan.
Alkuvuosi on mennyt nopeasti uuden työn

opiskelussa ja Suomi.fi valtuutusasioita
hoitaessa, pari hakemusta tullut tehtyä,
koska rasti ollut väärässä paikassa.
Käsittelyaikaa on luvattu pari viikkoa,
tainnut mennä jo pari kuukautta. No onhan
tässä vielä aikaa.
Yhdistyksen hallitus on kokoustanut

watsapin välityksellä tai perunut kokoukset
kokonaan. Ei oteta turhia riskejä, jollei ole
ihan pakko. Kaikessa toiminnassa otetaan
huomioon sen hetkinen ohjeistus, eli jos on
kokoontumisrajoituksia päällä, niin silloin
ei ohjattua toimintaa järjestetä.
Yritetään pitää tassut ylhäällä ja pyörät

pyörimässä, sellaista se karavaanarin elämä

pitäisi olla. Hyvää kevään jatkoa ja kesän
odotusta kaikille tasapuolisesti, moikataan
kun kohdataan.

Timo Sulin 149527

Kevään tapahtumia Lallulla
Tarkoituksena on järjestää

jonkinlaista tapahtumaa rajoitusten
niin salliessa. Turvallisuuspäivä

pidetään jossain vaiheessa,
varmaankin toukokuussa, kun alueen

sammuttimetkin tarkastetaan.
Siivoustalkoista erillinen ilmoitus,
ruokailu järjestetään jos pystytään.

Ainakin niin että lautaset saa
täytettyä riemiksellä. Puusavottaa
riittää tekeville ja varmaan pihan
kaivuukin aloitellaan toukokuulla.

Myös lastenpäivää ja Lallu-mölkkyä
suunnitellaan. Seuratkaa facea ja

nettisivuja.

Jääkaapin vaihtoa
Eräänä kauniina lauantai-iltapäivänä
tulimme vaunulle kauppareissulta,
todetaksemme että jostain tulee pistä-
vä ja silmiä ärsyttävä haju. Haju oli
vähän kuin mädäntynyt kananmuna.
Asiaa tutkiessa selvisi, että jääkapista
oli vuotanut keltaista ainetta ulos.
Nopea tutkimus Googlesta, absorptio-
kaapissa kylmäaineena ammoniakin ja
vedyn yhdistelmä. Myrkyllinen, hyvin
veteen sekoittuva ja verenkiertoon
imeytyvä... Eli kamat kasaan pikimmi-
ten ja kohti kotia, onneksi ei ollut
yöllä tapahtunut juttu. Onneksi kaappi
oli sähköllä päällä, liemet valuivat
suoraan kaasupolttimen päälle.
Seuraavalla viikolla vanha kaappi

ulos ja tilaamaan uutta. Uusi maksoi
reilusti enemmän kuin kotiin ostamani
jää-viileä- ja pakastinkaapit yhteensä,
PR Caravanin nopealla palvelulla
kaappi saatiin nopeasti tilaukseen ja
toimitukseen. Vanha kaappi sopi juuri
ja juuri ovesta ulos. Vaunun ovi piti
irrottaa ja jääkaapista ovi ja saranat
pois. Aika kova homma, ei ihme jos
liikkeessä muutamia satasia joutuu
maksamaan. Vielä kun uuden kaapin
joku asentaisi, sähköt ja kaasut kun
joutuu muuttamaan eri paikkaan.
Kaapin koneisto oli jo kohtuu

ruosteinen ja vuoden 2005 Soliferissa,
eli aika nopeasti kuitenkin rikkoontu-
nut. Eli olkaahan tarkkana näiden
vehkeiden kanssa.

Timo Sulin 149527
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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
Kari Kivinen

0400 817 217

TUO  
VAUNUSI MEILLE 

MYYNTIIN!
HELPPOA  

JA HUOLETONTA  
SINULLE!

MATKAILUKAUSI  LÄHENEE – TERVETULOA 
TURVALLISESTI MYYMÄLÄÄMME!

KOKENUT

&
KATTAVA

TUTUSTU 
2021-MALLEIHIN

KOTI- 
SIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

LÖYDETÄÄN
SINULLE  
SOPIVIN

VAIHTOEHTO!

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

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

Voivalantie 18 • 20780 Kaarina

Puh. (02) 2749 880

Täyden palvelun
Caravan-talo
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SF-CARAVAN VÄST-NYLAND RF
www.sfcvastnyland.fi

Olof Bussman

Ordförande/Puheenjohtaja,
ESMY:s representant/
ESMY:n edustaja
Olof Bussman 19756
050 569 1511
Strandvägen 15 E 26, 10210 Ingå
olof.bussman@luukku.com

Viceordförande/
Varapuheenjohtaja
Jorma Laiho 21845
Kullobackavägen 15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi
0400 520 440

Sekreterare / Sihteeri
Gunveig Björklund 111487-1
044 286 9513
Matsgatan 25, 10300 Karis
gunveig.bjorklund@gmail.com
Stina Amnell 111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt
stina.amnell@gmail.com
Ray Björklund 111487
044 016 0016
Matsgatan 25, 10300 Karis
ray.bjorklund@gmail.com
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi
Ronny Råberg 152545-0
050 566 6345
Solhedsvägen 50, 10360 Svartå
ronny.raberg@kolumbus.fi

Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth
0400 486 311
Västerlänken 12B d 1,
02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå
sirpa.mattsson@luukku.com

Festkommitté/
Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569

Märkeskörning
Karl-Olof Grönholm 61520
0400 199 047
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

Trafikkommitté / Caramba
Olof Bussman

Tidningsansvarig / Lehtivastaava
Gunveig Björklund 111487
gunveig.bjorklund@gmail.com

PUHEENJOHTAJAN PALSTASTYRELSE 2021
HALLITUS 2021

Maggan o Ralf i Hagalund.

Långbord i Kokemäki juli 2017. Västnyländska gänget tillsammans med Kokemäkibor.

Caramba tävling i Kokemäki 2017 på transportföretaget Viinikkas plan, Caramba
ansvarige Olof Bussman agerar.

Halloween träff 2019 i Hagalund, Karis Östra uf:s
ungdomslokal. Kalle o Vonne tävlar i att sätta täcke i
påslakan.

Höstmötesträff i Påminne skidcentrum 2019.

Kuvaaja on /fotografen är Jorma Laiho. Kotisivun osoite on adress till vår hemsida http://www.sfcvastnyland.fi/
Vi finns också på facebook Sf-caravan västnyland.

Hej på er caravanare
Nu börjar vintern vara förbi och vi väntar på
sommaren och att vi får röra oss mera
normalt, vi har haft en snörik vinter så alla
har fått använda sina skidor, det är det som
har varit möjligt då pandemin begränsat alla
träffar med glatt umgänge. Jag hoppas på att
ni ändå har haft en bra vinter. Jag var senast
i oktober ut med vagnen och det är svårt i
dessa tider gissa sig till när det är möjligt att
resa normalt. Som det nu ser ut blir
sommaren lika som ifjol med inhiberade
träffar. Det är omöjligt att så fast datumar
för träffar då det är begränsningar på
deltagarantalet, för nuvarande endast sex
personer. vårt 50 års jubileum som var
planerat i början på juni är vi åtminstone
tvugna att flytta till en senare tidpunkt. Det
är också planer på att inhibera Nordiska
Caravan Träffen som var planerad att
ordnas i medlet av juli månad.
På grund av coronaviruset är vi tvingade

att flytta fram våra möten och inhibera
träffar. Det är regeringen som försöker
skydda oss från det livsfarliga viruset. Det
gäller alla sammankomster med flera än 6
personer. Kom ihåg att använda ansikts-
mask och tvätta händerna ofta,känner ni er
sjuka håll er hemma, det blir nog bättre
tider. SF-Caravan har redan inhiberat

Caravan mässan i Åbo
Vi började Caramba säsongen med att

inhibera vinter caramban. Sommarsäson-
gen är planerad att börja vid valborg i Tuuri
den 1 maj men vi får se hur corona läget är.
Är det möjligt att ordna så stor samman-
komst.
Finska mästerskapet som var planerat att

ordnas i Lahtis i slutet av maj månad i
samband med Lahtis föreningens 50 års
jubileum ordnas vid en senare tidpunkt.
Jag önskar er alla en trevlig vår och

sommar, låt hjulen rulla och sök er till säkra
platser inom landet, till exempel naturs-
kyddsområden. Var försiktiga och skydda
er.

Olof



Mestarintie 2,01730Vantaa
0300 472370•helsinkicaravan.fi

AtsoMuuronen
0500 450 735

Kari Kortesalmi
040 588 5777

Joni Peltonen
050 330 0470

Ajankohtaisiakausituotteita
hyvinesillä.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Ostanetistä, nouda
myymälästämme.

www.helsinkicaravan.fi

2021uutuudet saapuvat!

PYYDÄVÄLIRAHA-JA RAHOITUS-TARJOUS!
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