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Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy  0300 472 370  www.helsinkicaravan.fi 
• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy   (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 
• Lahti J. Rinta-Jouppi Oy 020 7881310 www.rintajouppi.fi

• Lappeenranta J. Rinta-Jouppi Oy     020 7881340 www.rintajouppi.fi
• Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy  (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.fi 
• Vantaa J. Rinta-Jouppi Oy (09) 25257500 www.rintajouppi.fi

Aina askeleen edellä…
www.kabe.se/fi

Muutosten maailmassa eletään 
nyt arvovalintojen aikaa. 
Turvallisuus ja yhdessäolo on 
perheiden mielessä, kun 
lähdetään Kabella laadukkaan 
vapaa-ajan viettoon. Samalla 
tehdään hyväksyttäviä 
ympäristötekoja. 
Tervetuloa tutustumaan 
Premium-luokan Kabeen ja 
tekemään arvovalintoja.

Kaben uusi 2021-mallisto on taidolla 
rakennettu ja hiottu brändi. 
Pohjoismainen design, asumisen tyyli ja tasokkuus ovat Kaben ominta 
identiteettiä. Kabe on luokkansa ylintä primustasoa.
Kaben vastuullinen ote ja yhtiöön juurtunut laatuperinne määrittävät 
Kaben arvomaailman, joka näyttää suuntaa kestävän kehityksen tiellä.
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Laaja valikoima uusia, huollettuja ja käytettyjä matkailu- ja  
retkeilyautoja sekä matkailuvaunuja.

KOKO KANSAN  
CARAVAN-KAUPPA

    

ESPOO
Koskelontie 21
02920 Espoo
020 777 2695

KEMPELE
Kuokkamaantie 155
90440 Kempele
020 777 2552

JYVÄSKYLÄ
Merasin 2
40320 Jyväskylä
020 777 2203

KOKKOLA
Indolantie 7
67600 Kokkola
020 777 2590

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

PORI
Hyväntuulentie 2 
28100 Pori
020 777 2307

TERVAJOKI
Olkitie 7
66440 Tervajoki
020 777 2011

RAUMA
Nortamonkatu 17 
26100 Rauma
020 777 2752

TURKU
Piiskakuja 10 
20380 Turku
020 777 2402

EDUSTAMAMME MERKIT
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nro 3/2020 
15. 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 Nurmijärvi ry 
• SF-Caravan Porkkala ry 
• SF-Caravan Riihimäen seutu ry 
• SF Caravan Väst-Nyland rf

Päätoimittaja:  Raimo Kosonen, puh. 045 344 5560, kosonen.raimo@gmail.com
Toimitussihteeri: Ulla Sorvisto, puh. 040 7332107, ulla.sorvisto@gmail.com  
Toimituskunta: 
FORSSA: Juha Lemberg, Jani Tamminen 
HANKO:  Marlene Holmström 
HYVINKÄÄ:  Raimo Kosonen, Katri Punnonen 
ITÄ-UUSIMAA: Petri Oksanen 
KARKKILA:  Leo Kylmä, Anneli Sarkola 
KERAVA: Perttu Tiikkainen, Timo Raita 
KRISTILLISET:  Petri Hartman 
NURMIJÄRVI: Eeva Ahervuo 
PORKKALA:  Anneli Nurminen, Kari Nurminen 
RIIHIMÄKI: Timo Sulin 
VÄST NYLAND:  Anne Backman, 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 2020: 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 2020: 20.2., 24.4. 10.9. 26.11. Aineistot 4 viikkoa ennen
Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

SF
-CARAVAN

FO
RSSA N  SE UTU R

Y.

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

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Hämyedustaja
Jani Tamminen 144961
040 511 4180
jani.tamminen@autokeidas.fi

Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen 37867
0500 485 348
ismo.airaksinen@surffi.net

Hämyedustaja
Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen  39719-1
040 821 4429

Jäsen
Seppo Olkkonen 28636
045 340 6300

Jäsen
Arja Salminen 43465
050 563 0054

Jäsen
Ossi Räisänen 62787
0400 857 984

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen

Kotisivuvastaavat: 
Pasi Penttilä, Janne Tamminen

HALLITUS 2020

MAJAMÄKIMAKSUT (sis.alv:n)

ALUEMAKSU SF-C JÄSEN
Ajalla 1.3. – 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 – 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
Ilmastointi 6€/kerta

KAASU 
Teräspullo 25€/pullo

PESUKONE/koneellinen  
sis.kuivausrummun 4€
SÄHKÖUUNIN KÄYTTÖ/alkava tunti 3€

VARASTOINTIMAKSU
Ajalla 1.1 – 31.5 ja 1.9 – 31.12 26 € /kk
Ajalla 1.6 – 31-8 30 €/kk
Seisontamaksu (ei asuttu vrk) 5€/vrk

KAUSIPAIKAT
Paketin aloituspäivänä sovitaan 
isännyyden ajankohta
Paketti 1   12 kk  250 € 
+ 1 vl. isän.talvella + 4 vrk. Kesällä
Paketti 2    6 kk  210 €
+ 1 vl. isän.talvella + 4 vrk. 
Kesällä
Paketti 3    3 kk voimassa 1.6. – 31.8.
 240€
Paketti 4    1 kk voimassa ja 
myynnissä  1.6. – 31.8. 150 €

PITÄMÄTÖN ISÄNNYYS 150 € /vrk
Paketti 1 - 3 velvoittaa vaunun siirron 
kesä-heinä-elokuussa  1 kk välein

KIINTEÄ VUOSIPAIKKA
Tontit 1 – 16  Isäntävelvoite 1 
vl.talvella ja 4 vrk kesällä 300 €
VUOSIPAIKKA ilman isännyyttä 500 €
Oikeudet muutoksiin pidetään.               

HINNASTO  2020

Juha Lemberg

Tervetuloa uudet jäsenet

Kesä alkaa olla takanapäin, lo-
mat pääosin pidetty.

Syksy tekee tuloaan, marja- 
sekä sieniaika alkaa olla lopuillaan.

Majamäessäkin huomaa, että innok-
kaimmat ovat saaneet hyvin saalista 
talven varalle.

Kesän aikana Majamäessä tehtiin 
uudet invapaikat,  joten se helpottaa 
kulkemista sosiaalitiloihin.

Majamäessä on ollut kohtuullisesti 
vierailioita, tilaa on ollut ja kelit suo-
sineet.

Taisi tänä vuonna pohjoisen koh-
teet olla lomalaisten suosiossa, aina-
kin uutisoinnista päätellen.

Nyt kun koronan vuoksi perinteiset 
Kaivojuhlat jouduimme perumaan, 

järjestämme syystreffit 11.–13.9.2020.
Tervetuloa runsain joukoin viettä-

mään sitä kanssamme.

Syysterveisin JUSSI  68097

Reino Antero  
TALVITIE
★ 25.4.1950
★ 17.3.2020

 Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Forssan seutu Ry

Pysähtyneet vankkurit/ 

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA
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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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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  ORDFÖRANDESPALT

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

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

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

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

Yhdistyksen puhelinnumero 
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

HALLITUS 2020 / 
STYRELSE 2020

Hej Igen 10 år senast!

Christina Lindholm

Hei taas 10.v.  
sitten viimeksi!
On tapahtunut yhtä sekä toista 

sen jälkeen. Viime kerralla is-
tuin Espanjassa kirjoittamas-

sa ja nyt istun kahden kivenheiton 
päässä kerhotalolta ja siitä olen hy-
vin iloinen. Tarkoitus oli lähteä vii-
me syksynä, mutta kuudes aisti sanoi 
EI! Paras päätökseni. Viime kevätko-
kous valitsi minut puheenjohtajaksi. 
Yritän parhaani. Ja hyvin pätevän sih-
teerimme tuella onnistun varmaan.

Kesä saapui, korona tapaukset vä-
henivät, kiellot poistettiin ja moni lo-
petti käsien pesun ja etäisyyden pi-
tämisen. Nyt olemme taas siinä, että 
suurin osa kielloista astuu uudestaan 
voimaan. Se on hyvä asia, olen koko 
ajan ollut sitä mieltä. Ärsyynnyn kun 
ihmiset eivät kunnioita muita. Voim-
me vaan toivoa, että kaikki menee 
hyvin ja saamme pitää kalatreffit Ek-

näsissä, Kemiössä. Seuraavaksi läh-
demme Itä-Suomeen ajelemaan ryh-
män uskollisien jäsenien kanssa, toi-
vottavasti sää pysyy aurinkoisena ja 
lämpimänä.

Turvallista matkaa kaikille maan-
teillämme ajaville.

Terveisin
Christina (Stina)

Det har hänt en hel del sedan 
dess, förra gången jag skrev 
satt jag i Spanien. Nu sitter 

jag två stenkast från klubbhuset och 
är väldigt glad för det. Det var nog 
meningen att vi skulle åka förra hös-
ten, men mitt sjätte sinne sade NEJ! 
Mitt bästa beslut. På senaste vårmö-
te, valde medlemmarna mig till ord-
förande. Jag skall försöka mitt bästa 
och med vår duktiga sekreterare som 
stöd ska det nog gå bra.

Sommaren kom och corana fallen 
minskade, restriktionerna lättade och 
många slutade tvätta händerna och 

att hålla avstånd. Nu är vi i skrivan-
de stund där att det mesta stramas åt 
igen. Jag tycker det är bra, har tyckt 
det hela tiden och blir nog väldigt 
sur när mänskor inte respekterar an-
dra. Nu får vi hoppas, att allt går väl 
och vi får hålla vår fiskträff i Eknäs, 
Kimito. Nu ska vi åka en tur till Öst-
ra Finland med en grupp trogna fö-
reningsmedlemmar, hoppas vädret 
håller i, för nu är det sol och varmt. 

Trygg resa åt alla som åker på våra 
vågar.

Hälsningar
Christina (Stina)

YHDISTYKSEMME SYYSTREFFIT
18. – 20.9.2020 (jos korona suo) EKNIEMEN LOMAKYLÄSSÄ

KEMIÖNSAARESSA, LEIRINTÄALUEENTIE 55. Sisäänajo klo 14:00 jälkeen.
Treffimaksu 50 € sisältää sähkön, saunan sekä kalapaellan.
Ohjelmana kalan narrausta, kilpailuja, tanssia, arpajaiset,  

luontopolku ja hauskan pitoa.
Lisätietoja Malle Holmström puh. 040-5759503.

Sitovat ennakkoilmoittautumiset 13.9.2020 mennessä puh: 040-5759503,  
malle.holmstrom@gmail.com.

Tieto henkilömäärästä on tarpeellinen ruokatarjoilun vuoksi.
Tervetuloa treffeillemme Kemiönsaaren Ekniemeen.
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Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra  
nya medlemmar

FÖRENINGENS HÖSTTRÄFF
18. – 20.9.2020 (ifall korona tillåter) PÅ EKNÄS SEMESTERBY  PÅ 

KIMITOÖN, CAMPINGVÄGEN 55. Inkörning efter kl 14:00.
Träffavgiften 50 € inkl. ström, bastu samt fiskpaella.

Som program bl a prova fiskelyckan, tävlingar, dans, lotteri,  
naturstig och munter samvaro.

Tilläggsuppgifter Malle Holmström tel. 040-5759503.
Bindande förhandsanmälan senast den 13.9.2020 tel. 040-5759503,

malle.holmstrom@gmail.com.
Uppgiften om antal deltagare är nödvändig tack vare matserveringen.

Välkommen på vår träff till Kimitoön Eknäs.

”Syysmatka” Itä-Suomeen

Spektroliittilouhos -  Spektrolitbrott

Yogaa ”Paratiisipuutarhassa”  -  yoga i ”Paradisträdgården”

 ■ Matkalaiset, 6 vaunu/
autokuntaa, kokoontuivat 
perjantaina 14.8.2020 Pyh-
tään Ahvenkoskelle, josta 
jatkoimme matkaa Vaali-
maalle, uuteen outlet-ky-
lään Zsar´iin. Pettymys oli 
suuri.  Oliko syynä korona, 
mutta vain muutama liike 
oli auki ja tyhjiä liiketilo-
ja löytyi paljon. Yövyimme 
Vaalimaan leirintäalueella.

Lauantaina ensimmäinen 
kohde oli Ylämaan Jalokivi-
kylä ja ohjattu kaivoskäyn-
ti. Oppaamme ei ilmesty-
nyt sovittuna aikana, mutta 
korumyymälän rouva soit-
ti aviomiehensä paikalle 
ja saimme hyvän opastuk-
sen niin kaivosmuseossa 
kuin myös ”elämyskaivok-
sessa”. Jatkoimme matkaa 
kassit täynnä spektroliitti-
kiviä. Parikkalan patsas-
puiston ”paratiisipuutarhas-
sa” pidimme tauon. Luston 
metsämuseossa tutustuim-
me metsiemme antamaan 
elinkeinoon. Pistäydyimme 
myös taidenäyttelyssä Pun-
kaharjun aseman ”kotimu-
seossa”. Yövyimme Punka-
harju Resortissa.

Sunnuntaina kohteena oli 
mm. maailman suurin puu-
kirkko, Kerimäen kirkko, 
johon ehdimme tutustua 

papin opastuksella ennen 
jumalanpalveluksen alkua. 
Ilomantsissa kävimme lu-
terilaisessa kuvakirkossa, 
Sadan Enkelin Kirkossa ja 
Suomen suurimmassa or-
todoksisessa puukirkossa, 
Pyhän Elian Kirkossa. Orto-
doksiseen uskontoon mei-
dät perehdytti sympaatti-
nen kreikkalainen ortodok-
sipappi, joka oli avannut 
kirkon vain meitä varten. 
Hänen ortodoksiseurakun-
nan avustajansa Janne mah-
dollisti meidän pääsymme 
kuvakirkkoon. Ekumeenis-
ta yhteistyötä. Hermannin 
Viinitornissa ihailimme kau-
nista metsämaisemaa aina 
naapurimaahan asti. Jotkut 
maistoivat myös Herman-
nin Viinitilan valmistamaa 
koivunmahla kuohuviiniä. 
Jatkoimme matkaa vielä lä-
hemmäksi rajaa, Suomen 

itäisempään kylään, Möh-
köön, joka tunnetaan vuon-
na 1837-1907 toiminees-
ta ruukista ja joka on osa 
kaikkien tunteman Wärtsi-
lä Oy alkujuuria. Yövyimme 
Petkeljärven kansallispuis-
ton leirintäalueella.

Maanantaina oli vuoros-
sa Paateri ja Eva Ryynäsen 
ateljee. Näimme kauniita, 
taidokkaita puuveistoksia 
sekä Evan toteuttaman tun-
nelmallisen Paaterin kir-
kon. Matka jatkui Nurmek-
sen Rukajärvi-keskukseen ja 
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SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF   www.sfchankohangoudd.net

”Höstresa” till Östra Finland

tutustuimme Rukajärvitien 
sodanaikaisiin tapahtumiin. 
Pidimme pienen kahvi/ruo-
katauon Bomban karjalais-
kylässä. Yövyimme Loma 
Kolin leirintäalueella.

Tiistai aamuna ”kuntokä-
vely” Ukko-Kolille. Todella 
upea  näkymä, nk. Kansal-
lismaisema. Söimme maitta-
van lounaan Outokummun 
ravintola Kummussa ennen 
siirtymistä ”Vanhaan Kai-
vokseen”. Siellä meitä opas-
ti lupsakka ”kaivosopas”. 
Saimme monet naurut sekä 
seikkaperäisen selvityksen 
raskaasta kaivostyöstä. Me-
kaanisen musiikin museo 
Varkaudessa on todella tu-
tustumisen arvoinen paik-
ka. Kaikenlaiset lisälaitteet 
ovat korvanneet orkesterit, 
niin viulut, harmonikat kuin 
pianot ovat soineet ilman 
soittajia mm. paperirullien 
tai ilman avulla. Juvan lei-
rintäalue oli viimeinen yö-
pymispaikkamme.

 Juvalta lähdimme kukin 
omaan suuntaan kuka poh-

Sympaattinen ”oppaamme”  - vår sympatiska ”guide”

joiseen jatkamaan kiertä-
mistä, kuka etelään kotiin. 
Iltaisin kokoonnuimme pit-
kän pöydän ääreen vaihta-

maan mielipiteitä päivän 
ohjelmasta. Matka oli kaik-
kien mielestä onnistunut, 
mielenkiintoista nähtävää 

paljon, vaihteeksi kotimaas-
sa, kiitos koronan.

Eva Ryynäsen puutaidetta – träkonst av Eva Ryynänen

 ■ Resenärerna, 6 ekipa-
ge, samlades fredagen den 
14.8.2020 vid Abborfors i 
Pyttis och fortsatte sin resa 

till Vaalimaa, till den nya 
outlet-byn Zsar. Besvikel-
sen var stor. Kunde orsa-
ken vara corona, men en-

dast några affärer hade 
öppet och tomma affärsut-
rymmen fanns det gott om. 
Vi övernattade på Vaalimaa 

Camping.
Som första mål på lördag 

hade vi Ylämaa Jalokivikylä 
och en guidad tur i brottet. 
Vår guide uppenbarade sig 
inte på den bestämda tiden, 
men frun i smyckeaffären 
ringde sin man på plats och 
vi fick en fin guidning både 
i gruvmuseet som även i 
”upplevelsegruvan”. Vi fort-
satte vår resa kassarna ful-
la med spektrolit stenar. I 
”paradisträdgården” vid Pa-
rikkalas statypark tog vi en 
paus.  I Lusto skogsmuse-
um bekantade vi oss med 
näringsgrenen våra skogar 
har gett oss. Vi stack in oss 
även på konstutställningen 
på ”hemmuseet” vid Punka-
harju station. Vi övernatta-
de på Punkaharju Resorts.

Våra mål för söndagen var 
bl.a. världens största träkyr-
ka, Kerimäki kyrkan, som 
vi hann bekanta oss med 
före gudstjänsten guidad 
av prästen. I Ilomants be-
sökte vi den lutheranska 
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bildkyrkan, Sadan Enkelin 
Kirkko och Finlands störs-
ta ortodoxa träkyrka, Py-
hän Elian Kirkko. Vi blev 
insatta i den ortodoxa tron 
av den sympatiska grekiska 
ortodoxprästen, som hade 
öppnat kyrkan enbart för 
oss. Ortodoxförsamlingens 
medhjälparen Janne gjorde 
det möjligt för oss att även 
besöka bildkyrkan.  Eku-
meniskt samarbete. På Her-
mannin Viinitorni beundra-
de vi det vackra skogsland-
skapet ända till grannlan-
det. Somliga smakade även 
på skummande vin gjort av 
björksav, tillverkad av Her-
mannin Viinitila. Vi fortsat-
te vår resa ännu närmare 
gränsen, till Finlands mest 
östliga by, Möhkö, som är 
känd för bruket som var 
verksam åren 1837-1907 
och där Wärtsilä Ab, som vi 
alla känner, har en del av 
sina rötter. Vi övernattade 
på campingen i Petkeljärvi 
Naturpark.

På måndagen var i tur 
Paateri och Eva Ryynä-
nens ateljé. Vi såg vackra, 
skickligt gjorda träskulptu-
rer samt den stämningsful-
la Paateri kyrkan Eva hade 
förverkligat. Resan fortsatte 
till Nurmes, till Rukajärvi-
centralen och vi bekantade 
oss med de krigstida hän-
delserna vid Rukajärvivä-
gen. Vi höll en liten kaffe/
matpaus i Bomba karelska 
byn. Övernattningen sked-
de på Loma Koli camping.

Tisdag morgon ”mo-
tionspromenad” till Ukko-
Koli. Sannerligen vacker 
utsikt, s k national vy. Vi 
intog en smaklig lunch på 
restaurant Kumpu i Outo-
kumpu innan vi körde till 
”Vanha Kaivos”. Där blev vi 
guidade av en humoristisk 
”gruvguide”. Vi fick mån-
ga skratt och en noggrann 
insyn om det tunga gruvar-
betet. Museet för den me-
kaniska musiken i Varkaus 
är sannerligen värt ett be-
sök. Tilläggsapparater av 
alla slag har ersatt orkest-
rar, både violiner, harmoni-
kor som pianon har spelat 
utan musikanter med hjälp 
av pappersrullor eller luft. 
Juva campingen var vår sis-
ta övernattningsplats.

Från Juva for vi alla åt 
var sitt håll, någon fortsat-
te sin resa till norr, någon 
hem till södern. På kvällar-

Mekaanista musiikkia – mekanisk musik

Pitkäpöytä Punka-
harjulla – långbord 
på Punkaharju

na samlades vi vid lång bor-
det för att diskutera dagens 
program. Resan var lyckad 
enligt allas tycke, mycket 

intressant att se på, för om-
växlings skull i hemlandet, 
tack vare coronan.

Kuvat/Foto: Stig Lundell, 
Göran Holmström 

Teksti/Text:  
Malle Holmström

Ryhmämme Ukko-Kolilla – vår grupp på Ukko-Koli
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY
www.sfchyvinkaa.net

HALLITUS 2020
Puheenjohtaja, PR-henkilö, 
matkailuasiamies  
Arja Sirén 23001  
040 806 9076
Hyttitie 11, 11910 Riihimäki 
puheenjohtaja@sfchyvinkaanseutu.fi 

Varapuheenjohtaja  
Petri Eloranta 133580 
040 058 2600
petri.eloranta@elorantalogistics.fi 

Sihteeri, jäsenkirjuri 
Riitta Lempiäinen 36468 
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com 

Rahastonhoitaja 
Sirkka Miettinen 77129 
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa 
miettinen.sirkka@outlook.com 

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

Petra Kalteva 160200 
0400 483 491
petra.kalteva@gmail.com 

Virva Letto 150162 
050 525 3127
virva.letto@edu.hyvinkaa.fi 

Janne Liimatainen 81168 
0400 549 671 
millersv@gmail.com 

Jari Nurmi 104590 
0400 508 441
puheenjohtaja.saaksi@
sfchyvinkaanseutu.fi 

I varajäsen 
Atte Tuomisto 106955 
050 353 2452 
atte.tuomisto@gmail.com 

II varajäsen 
Antti Östman 68803 
045 808 1008
ostman.antti@gmail.com 

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Arja Sirén

Istuskelen Sääksjärven rannalla elo-
kuisena päivänä. Aurinko paistaa 
lämpimästi, ilmassa kuitenkin on 

jo pieni häivähdys syksyä.
Kevään aikana yhdistyksemme jä-

senet noudattivat hyvin epidemian 
tuomia rajoituksia ja pystyimme pi-
tämään alueemme avoimena kausi-
paikkalaisille.

Erilainen ja yllätyksellinen kesä kai-
ken kaikkiaan on takana. Kevään uh-
kakuvista poiketen karavaanimatkaili-
joiden määrä kasvoi. VihtiParkissa ja 
Sääksissä on ollut aiempaa enemmän 
kuukausipaikkalaisia ja vierailijatkin 
ovat löytäneet alueemme. 

Perinteiset yleiset tapahtumat jou-
duttiin jättämään tänä kesänä väliin 
ja mm. yhdistyksemme 45-vuotisjuh-
lat peruttiin kokonaan.

Yhdistyksemme hallitus päätti yh-
distää kevät- ja syyskokouksen ja yh-
distetty kokous pidetään marraskuus-
sa. Kokouksen järjestelyissä on otet-
tava jälleen huomioon sen hetkinen 
koronaepidemian tilanne.

Elokuun alussa vietimme yhdistyk-
sen alueiden yhteisen kesätapahtu-
man VihtiParkissa. Sää suosi ja aurin-
koisella Vihtijärven rannalla oli mo-
ninaista ohjelmaa nuorille ja lapsille 
sekä perinteinen ”leikkimielinen” ve-

silentopalloturnaus. Illan ohjelmasta 
vastasi vauhdikas Arvovieraat-bändi. 
Suuret kiitokset tapahtuman järjeste-
lijöille ja osallistujille onnistuneesta 
yhteisöllisestä tapahtumasta.

VihtiParkin Infran suunnittelu on 
tehty ja toteutustyöt aloitetaan syk-
syn aikana. Neuvottelut Sääksin ca-
ravanalueen jatkosopimuksesta jat-
kuvat Hyvinkään kaupungin kanssa. 

Turvallisuus on toimintamme perus-
ta ja syksyn tullen joudumme varmas-
ti tarkastelemaan uudelleen koronae-
pidemian vaikutusta toimintaamme. 

Nautitaan syksyisestä luonnosta ja 
kotimaan matkailusta!

Arja

Ajotaitotapahtuma

Ratissa tällä kertaa Suurmestari Jari Nurmi 
Onnea!

Rataa harjoittelemassa Timo Punnonen.

 ■ Sf-caravan Hyvinkään Seutu ry jär-
jesti yhdessä SF-Caravan ry:n kans-
sa ajotaitotapahtuman la 8.8.2020 
Rajamäellä.

Tapahtumassa opastamassa oli SF-
Caravan ry asiantuntija Lauri Nie-
minen. 

Ajotaitotoiminnassa tärkeintä on 
osallistuminen, kokeilu, harjoittelu 
ja itsensä kehittäminen.

Tapahtumassa panostetaan opasta-
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TAPAHTUMAT 
VIHTIPARK

• Syystalkoot 10.10  
• Halloween 31.10 

• Tonttutalkoot 5.12
Tarkempi ohjelma ja 

aikataulu täydentyy aina 
lähempänä tapahtumaa. 

Seuraa nettisivuja  
www.sfchyvinkaa.net ja  

www.facebook.com/vihtipark 
sekä alueen ilmoitustaulua. 

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

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

Sihteeri 
Sorjolahti Susanna 151140-1
050 585 5542
susanna.sorjolahti@hotmail.fi

Timon harjoitus tuotti tulosta. Paltinaa rin-
taan Onnea!

maan vaunun käsittelyä aloittelijoille 
ja kokeneemmallekin.

Harjoittelemalla itsevarmuus kasvaa 
ja saa tuntumaa, miten vaunu käyttäy-
tyy auton perässä. Näin kynnys läh-
teä vetämään vaunua varmasti piene-
nee. Ajotaidon kehittäminen on ka-
ravaanarille elämänikäistä oppimista.

Jatkossa kaikki rohkeasti mukaan, 
aloittelijat ja kokeneet. 

Tapahtumassa voi halutessaan suo-
rittaa Ajotaitomerkkejä. Ajotaitomerk-
kien suorittamisessa liitolla on pitkät 
perinteet. Ajotaitomerkkisuorituksis-
sa on kysymys henkilökohtaisen ajo-
taidon parantamisesta ja ylläpidosta, 
jonka mittarina käytetään kuvioitua 
rataa. Radalla käsitellään matkailuajo-
neuvoa ohjeiden mukaisesti. 

Lisää tietoa löytyy SF-Caravan ry:n 
nettisivulta sekä tulevista tapahtumi-
en ajankohdista. 

www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/
asiantuntijat/ajotaitomerkit/

Sääksin ja VihtParkin koko 
perheen tapahtuma 8.8.2020

 ■ VihtiParkissa järjestettiin rantalen- 
tis-turnaus, jossa haastettiin Sääksi-
läiset alueiden väliseen turnaukseen. 
Sää helli osallistujia ja turnaus saa-
tiin pelata täydessä auringonpais-
teessa upeassa hellesäässä. Tunnel-
ma rannalla oli iloinen ja joukkuei-
den kannattajat pitivät huolen pelaa-
jien tsemppaamisesta. Turnaus eteni 
tiukkana kisailuna joukkueiden välil-
lä ja yleisö sai ihastella pelaajien hie-
noja suorituksia ja hurjia venymisiä 
pallon perässä. 

VihtiParkin junnutiimi piti rannalla 
kioskia ja he huolehtivat yleisön sekä 
pelaajien evästarpeista. Molempien 
alueiden kausipaikkalaisten lapsille 
tarjottiin ilmainen eväspaketti. Kaup-

pa kävi hienosti ja kioskin tuotosta 
saadut rahat tullaan käyttämään las-
ten toivoman hämähäkkikeinun han-
kintaan. Lämmin kiitos talkoisiin osal-
listuneille junnutiimiläisille ja muille 
tukijoukoille.

Lapsille oli hankittu pomppulinna ja 
sieltä saattoikin päivän mittaan kuul-
la riemukkailta kiljahduksia lapsilta 
sekä lapsenmielisiltä. Iloisena yllä-
tyksenä rannalle saatiin myös teltta-
sauna, jossa saattoi käydä ottamas-
sa lisälämpöä päivän mittaan. Peli-
en päätyttyä käytiin vielä keppariki-
sa, jossa nähtiin tyylikkäitä suorituk-
sia kaikilta osallistujilta. Alueeltahan 
löytyy kepparirataa varten vapaasti 
käytössä olevia estetarpeita kaikille 

keppareista kiinnostuneille.
Turnauksen voittokisa käytiin Sääk-

sin ja VihtiParkin joukkueiden välil-
lä ja voittajaksi ylsi VihtiParkin Pep-
sodentit. Erityiskiitos Sääksin Grey 
Zone joukkueelle, joka rohkeana otti 
haasteen vastaan ja tarjosi kovan vas-
tuksen VihtiParkkilaisille. Loppuillan 
kruunasi Arvonvieraat orkesteri, joka 
viihdytti karavaanareita hyvän musii-
kin merkeissä. Illan aikana saatiinkin 
nauttia myös hienoista tanssisuorituk-
sista elävän musiikin tahtiin. Paikal-
la oli myös grilliauto, josta sai tilat-
tua makoisat purtavat. 

Teksti Maria Pylkkä

Voittajajoukkue Pepsodent.

>
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Seuraa tulevia mahdollisia tapahtumia ilmoitustaululla ja  
nettisivuilla www.sfchyvinkaa.net

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY
www.sfchyvinkaa.net

Sääksin joukkue venyy verkolla.Pepsodentin pelillä mentiin tällä kertaa 
voittoon.

Tanssikatoksella gillivaunun herkut maistui 
monelle.

Junnutiimin laittamat Hodarit maistui ran-
nalla. 

Lapsilla pomppulinna

Kepparikisalaiset.  

Kolmanneksi sijoittui Delfiinit.Toiseksi tuli Grey Zone.
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SÄÄKSITOIMIKUNTA
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava  
p. 050 526 4897

Puheenjohtaja  
Jari Nurmi 104590 
0400 508 441 
puheenjohtaja.saaksi@
sfchyvinkaanseutu.fi 

Varapuheenjohtaja, 
turvallisuuspäällikkö, 
tietosuojayhteyshenkilö 
Jari Lepistö 164473 
jari.lepisto@gmail.com

Sihteeri  
Petra Kalteva 160200 
0400 483 491 
petra.kalteva@gmail.com 

Jonotuslistan hoitaja, kausipaikat  
Antti Östman 68803 
045 808 1008 
ostman.antti@gmail.com

Kesä Sääksissä meni mukavasti 
 ■ Keväällä remontoitiin sauna ja suih-

kutilat talkooporukalla, joten kesä 
saatiin nauttia rantasaunan löylyistä 
uudistuneissa tiloissa. 

Marjoja ja sieniä löytyi hyvin tänä 
kesänä. Varsinkin herkkutattien mää-
rä yllätti. Mustikkaa oli ympäristös-
sä hyvin, joita alueen asukkaat ovat 
ahkerasti poimineet. 

Sääksin ympäristössä järjestettiin 
kesän aikana triathlon kisoja, joita 
alueen asukkaat olivat hyvällä ko-
koonpanolla seuraamassa ja kannus-
tamassa. Alueelta kisoihin osallistui 
Veera Putkonen. 

Remontoitu sauna.                                                        

Triathlonkisat.

Mustikassa. Triathlonkisaan osallistunut Veera.

Sääntömääräinen yhdistetty

KEVÄT-ja SYYSKOKOUS
Pidetään keskiviikkona 18.11.2019 klo 18.30

Hyvinkään kaupungintalon aula.  
Kankurinkatu 4-6, 05801 Hyvinkää

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä  
määritellyt asiat. Ota jäsenkortti mukaan!  

Kahvitarjoilu alkaen klo 18.00.

HALLITUS 18.8.2020      TERVETULOA 
Noudatamme korona epidemian mukaisia suosituksia. 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

HALLITUS 2020
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo                                                                              
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Puheenjohtaja, henkilövastaava
Pentti Oksanen
041 4324037

Varapuheenjohtaja, 
rahastonhoitaja
Kari Salojärvi
040 736 5761

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

Toimikunta
Jari Piskonen
050 311 4373

Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin

Sihteeri, jäsenkirjuri, 
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra  
nya medlemmar

Pentti Oksanen

Tapahtumat 2020
Syystalkoot la 24.10.
Isänpäivä su 8.11.
Valojuhla la 28.11.
Itsenäisyyspäivä su 6.12.
Uusi Vuosi  to 31.12.

Tervehdys teille  
SFC Itä-Uusimaa jäsenet

Hej på er medlemmar av SFC Östra Nyland

Nyt kun kirjoittelen tätä palstaa, 
niin ollaan jo elokuussa. Au-
rinko paistaa ja mielestäni on 

ollut ihan kelvollinen kesä.
Viime palstakirjoituksessa käsittelin 

covid-19 pandemiaa. Meilläkin Skep-
parsissa on ollut erilaisia kokoontu-
misrajoituksia. Olemme saaneet niin 
vierailta kuin omalta jäsenistöltä pal-
jon kiitosta toimenpiteistä, joita olim-
me tehneet, jotta meillä kaikilla oli-
si ollut turvallista oleskella alueella. 
Nyt on viranomaiset alkaneet poistaa 
rajoitteita. Ollaan kuitenkin vielä va-
rovaisia ja pidetään turvavälejä, kun 
liikumme ulkona.

Meillä on jäänyt muutamat yhteiset 
puuhailut tekemättä mutta alueel-
la sitä ei huomaa. Kiitos teille, jotka 
olette osallistuneet alueen siistinä pi-
tämiseen omaehtoisesti. 

Alueelle on hankittu uusi trampo-
liini koska vanha tuli tiensä päähän. 
Samaten hankittiin 2 SUP-lautaa ja 
niille pelastusliivit. SUP-laudat onkin 
saanut suuren suosion.

Tämä korona kesä on tehnyt sen, 
että kotimaan matkailu on suuressa 
suosiossa ja mekin olemme saaneet 

nauttia vie-
raista Skep-
p a r s i s s a . 
Paljon on 
käynyt uusia 
karavaana-
reita ja toi-
v o t t a v a s t i 
kipinä syttyy 
heissä jatkamaan uudessa harrastuk-
sessa.

Kesäkuussa pidimme Skepparsissa 
vuosikokouksen. Kokous pidettiin ul-
kona, johon oli tuotu penkkejä ja tuo-
leja, jotta voitiin noudattaa turvaväle-
jä. Kokous osanottajia oli mukavasti 
ja tilaisuus sujui mukavissa merkeis-
sä. Yhdistyksen tilanne on hyvä ja va-
kaa. Kokous pöytäkirja on luettavissa 
kioskilla. Uutena hallituksen jäsenek-
si valittiin Pia Heikkinen ja allekirjoit-
tanut valittiin toiselle 2 vuotiskaudel-
le. Kiitos luottamuksesta.

Nyt toivotan teille oikein hyvää syk-
syn jatkoa ja turvallisia kilometrejä 
tien päällä.

Pentti Oksanen 
puh. johtaja

Då jag nu skriver denna spalt 
så är vi redan inne på augusti. 
Solen skiner och det har varit 

en riktigt skaplig sommar, tycker jag.
I förra ordförandespalten behand-

lade jag covid-19 pandemin. Även i 
Skeppars har vi haft diverse mötesbe-
gränsningar. Vi har fått ett stort tack 
av både gäster och egna medlemmar 
för de åtgärder vi tagit för att det skall 
vara tryggt för oss alla att vistas på 
området. Nu har myndigheterna bör-
jat avlägsna begränsningar. Vi skall 
ändå ännu vara försiktiga och hålla 
skyddsavstånd då vi rör oss ute.

Vissa av våra gemensamma projekt 
har blivit ogjorda, men det märker 
man nog inte. Tack till er som har 
frivilligt deltagit i att hålla området 
snyggt.

En ny trampolin har skaffats i stäl-
let för den gamla. Två sup brädor 
har skaffats och livvästar till dem. 
Sup brädorna har varit jättepopulära.  

Denna coronasommar har lett till att 
turismen i hemlandet har blivit väl-
digt populärt och även Skeppars har 
fått njuta av gästerna. Många nya 
caravanare har besökt området och vi 
hoppas att ivern föds att de fortsätter 
med den nya hobbyn.

I juni hölls årsmötet i Skeppars. 
Mötet hölls ute och stolar och bänkar 
sattes på skyddsavstånd från varan-
dra. Antalet mötesdeltagare var bra 
och mötet hölls i god anda. Förenin-
gens situation är bra och stabil. Mö-
tesprotokollet kan läsas i kiosken. Pia 
Heikkinen valdes till ny medlem och 
undertecknade valdes till följande 
tvåårsperiod. Tack för förtroendet.

Nu önskar jag er en riktigt god 
fortsättning på hösten och trygga ki-
lometrar på vägen.

Pentti Oksanen 
Ordförande
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Skepparsin talvikausipaikat haetta-
vissa syyskuun aikana. Hakemuksia 
saatavana kioskilta tai hakemuksen 

voi tulostaa yhdistyksen kotisi-
vuilta. 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)

Ajalla 1.10.2020-30.04.2021 
alennettu leirintämaksu  
sis. valosähkön  12€
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. 

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA  
SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY_OFFICIAL

Puutalkoot. Vuosikokouksen kahvitarjoilu.

Vuosikokous käynnissä aurinkoisessa säässä.

Juhannuskokkotalkoot käynnissä.
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY
www.sfc-iu.fi

Pitkästä aikaa kokon sai polttaa juhannusaattona. Uuden vesipisteen asennus yläkalliolle.

Yhdistyksen suuren suosion saavuttaneet SUP-laudat.
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Neliökuja 5, Tuusula WWW.KKKIVINEN.FI
CARAVAN-MYYNTI

Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

2021-JUHLAMALLISTOT!

Uusi design!

50-vuotisjuhlamallisto!

Matkailuajoneuvojen erikoisliike esittelee:

Neliökuja 5, Tuusula WWW.KKKIVINEN.FI
CARAVAN-MYYNTI

Karo Kivinen
040 043 9579

CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen

050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Kari Kivinen
0400 817 217

TOIMISTO
Nina Kivinen
040 5333 619

TILAA NYT UUSI VAUNUSI - SAAT SEN SILLOIN KUIN HALUAT!
HOBBY: Uusi design ja uusia malleja

FENDT: 50-vuotisjuhlamallisto!

 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
Juuri katsastettu valoisa Burre ja vieläpä siisti.  
Vetokoukku. Jakohihna vaihdettu.
Pituus: 5,40 m, leveys: 2,18 m
Kokonaismassa: 3 050 kg
Vuodepaikkoja: 5
Henkilömäärä: 9

Pallas 5500 -90
Kevyt, näppärä ja persoonallinen suomalainen 
erikoisvaunu Matkaaja Pallas 5500 E. Primus-
keskuslämmitys + sähkölämmitys vakiona. 
Vaunun sisätilat tuunattu persoonallisesti ja 
kauniisti.
Pituus: 5,90 m, Leveys: 2,11 m 
Vuodepaikkoja: 4

Solifer 450 Artic -83
Kevyt Soliferin 450 Artic katsastettu laitteet  
toimii. Primus keskuslämmitys ja kevyt on vetää.
Pituus: 6,06 m, leveys: 2,09 m
Kokonaismassa: 820 kg
Omamassa: 680 kg
Vuodepaikkoja: 41 599€

5 250€

2 740€

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
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HALLITUS 2020 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Puheenjohtaja, 
edustaja ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä  94210-0
044 3087780
Mäntyrinteentie 14 03400 Vihti
leokylma@kolumbus.fi

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

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

Jäsen
Keijo Kaukelin 23818-0
050 598 2710
Koikkalantie 66,03400 Vihti
keijo,kaukelin@kolumbus.fi

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

Edustaja ESMY:ssä
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

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

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Leo Kylmä

Saimme vuoden alusta Karkkilan 
kaupungilta uuden vuokratilan
yhdistyksen käyttöön, jossa hallitus 
työskentelee uutterasti ja hyvässä 
hengessä.

Oikein havahduin, kun huo-
masin aineistopäivän olevan 
lähellä.

Pj on ollut vapaalla, kun ei ole ollut 
mitään toimintaa yhdistyksen puit-
teissa. Nyt meillä lähestyvät treffit, 
jotka pidetään Vuotinaisten leirikes-
kuksessa 11.-13.9.2020 ja se meinaa 
töiden alkamista.

Hallitus ei ole kokoontunut ollen-
kaan kevään ja kesän kuluessa.

Edessä on ensin pidettävä hallituk-
sen kokous, jossa valmistamme tref-
fien ohjelmistoa ja meidän vuosiko-
kouskin on vielä pitämättä.

Vuosikokous pidetään tiistaina 
29.9.2020 klo 19.00. Tässä lehdessä 
on virallinen vuosikokouksen ilmoi-
tus. Seuraavassa hallituksen kokouk-
sessa käydään läpi vuosikokouksessa 
käsiteltävät asiat.

Tervetuloa jäsenet vuosikokouk-
seemme keskustelemaan yhdistyk-
semme tulevaisuudesta ja tulkaa mu-
kaan toimintaamme.

Yritetään yhdessä kehittää Karkki-
lan yhdistys vireämmäksi ja toimivak-
si yhdistykseksi.

Kiertäessämme suomenmaatamme, 

oli ilo huomata, kuinka karavaanarit 
olivat aktiivisesti liikkeellä. Kotimaan 
matkailu on nyt ykkösasia. Matkailu-
autojen ja vanujen kauppa on lisään-
tynyt, uusia karavaanareita on tullut 
mukaan. Se kyllä näkyy alueilla ja 
liikenteessä. Hyvä asia harrastuksel-
lemme.

Toivon teille kaikille mahtavia elä-
myksiä reissuilla joita teette nyt lop-
pukesällä ja syksyllä. Pyritään liikku-
maan turvallisesti.

Terveisin Leo 94210

Pysähtyneet vankkurit/ Pysähtyneet vankkurit/ 

Otto TURUNEN 
SFC 11163

★ 25.5.1937
✝ 17.4.2020

Muistoa kunnioittaen  
SF-Caravan Karkkila ry.

Matti MOILANEN 
SFC 43648

★ 9.12.1961
✝ 20.3.2020

Muistoa kunnioittaen  
SF-Caravan Karkkila ry.
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SF-Caravan Karkkila ry:n 
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Nummelanharjun 

hiihtomajalla (Tarmon maja) 
Hiidenvedentie 30, Nummela  

maanantaina 29.09.2020 klo 19.
Kokouksessa käsitellään 

säännöissä määrätyt 
vuosikokousasiat.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien  
tarkastus alkaa kello 18.30

TERVETULOA      Hallitus

 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...

AIDOT SUOMALAISET 
KÄRRYSAUNAT! 
KATSO SIVUILTAMME! KOTI-MAINEN UUTUUS!

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

AVOINNAMa-Pe: 8:00-17:00Myös sopimuksen mukaan,
vaikka viikonloppuisin.Paas poiketen!

OTAMME
MYYNTIIN!

KAIKENKUNTOISIA 
VAUNUJA JA AUTOJA



HIILIJALANJÄLKI
   hyvitetty

    tämän auton matkojen

bestcaravan.fi/co2



HIILIJALANJÄLKI
   hyvitetty

    tämän auton matkojen

bestcaravan.fi/co2
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN KERAVA RY 
www.sfckeravaanari.fi

SF-C

KERAVA

HALLITUS 2020
Puheenjohtaja, 
Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen  114208-0
040 148 3757
piharakennus@icloud.com

Varapuheenjohtaja,
lehti, lehtivastaava
Timo Raita
045 160 7447
timo@raita.org

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

Somevastaava
Seppo Koli
0400 144 363
seppo.koli@luukku.com

Muut hallituksen jäsenet:
Raija Loiva 040 534 1674
Annikka Rakkolainen 0440 302 425
Jukka Uronen 040 738 3554
Hannu Virtanen 045 625 5653

Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa

Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

Perttu Tiikkainen

Kangaslammin hinnasto Voimassa alkaen 1.1.2020
Hinnat sisältävät alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu  18,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä)  90,00 € (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)  25,00 €/kk

Aluemaksut muille, kuin SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 26,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä)  130,00 € (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta)  35,00 €/kk

Kausipaikkamaksut SF-Caravan ry:n jäsenille
Kuukausipaikka 1 kk  120,00 €
Kuukausipaikka 3 kk  210,00 €
(Ei voimassa ajalla 1.6.-31.8.)
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi  275,00 €
(voimassa ajalla 1.6.-31.8.)
Kuukausipaikka 6 kk ajalle 1.9.-31.5.  295,00 €
Vuosipaikka 12 kk  480,00 €
Vuosipaikkamaksun voi maksaa 1-4 erässä.
Jos maksaa useammassa erässä, maksutapalisä on 15 €/maksuerä.
Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh, 
ilman mittaria kesällä 5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.

Sähkömaksut:
Mittarilla (veloitus kuitenkin vähintään 2 €)  0,30 €/kWh
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

Tervehdys  
Kangaslammelta

Alkukesä oli mielenkiintoista 
aikaa, korona jylläsi ja leirin-
täalueilla rauhallista.

Kun se kesä sieltä sitten vihdoin 
saapui, saapuivat myös karavaanarit 
vaunuineen ja autoineen.

Vapaa-ajan tilan rakennus projekti 
on loppu suoralla Kangaslammella, 
eiköhän siellä sitten tulevana talvena 
karaokea laulella ja pikkujouluja vie-
tellä.

Itse tänä kesänä jonkin verran kier-
rellessä huomasin sellaisen erikoisen 
muutoksen vivahteen aikaisempiin 
vuosiin nähden, että kaikki suuret 
paikat olivat ihan tupaten täynnä, 
Autoja ja vaunuja jonoksi saakka por-
teilla, mutta pienemmät paikat olivat 
hyvinkin rauhallisia. Meillä Kangas-
lammella on kolmas kesä menossa 
avoimena alueena ja hyvin on po-
rukka löytänyt alueemme. Pieni pet-
tymys oli meille kun koronan vuoksi 
isot kilpailut peruttiin Kymiringillä ja 
monet paikan varanneet ulkomaiset 
vierailijat eivät tulleetkaan. 

Vuosipaikkalaisten määrä on kas-
vanut hyvin viimevuoteen nähden 
jopa niin paljon, että on ollut tarvet-
ta keskustella alueen laajentamisesta, 
jotta vierailija paikkoja säilyisi riittä- 
västi.

Kun tämä kesä saadaan pakettiin ja 
syksyn kautta talvikin niin ensikesä-
nä onkin sitten yhdistyksemme 30v. 
Juhla kesä. Hallitus onkin jo aloitta-
nut syntypäivien ohjelman mietinnän 
ja juhlien valmistelun.

Nyt elokuun lopulla kun vietämme 
yhdistyksen 29v. syntypäiviä venetsia-
laisten merkeissä, olemme saamassa 
juhliin mahdollisesti myös näyttävän 
ilotulituksen. Ilotulitukseen on hieno 
päättä ikimuistoinen kesä 2020.

Iloista ja lämmintä 
loppukesää 

toivottaa Pj. Perttu Tiikkainen 
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SIHTEERIN PALSTA

Melko erikoisten ke-
vättalven vaihei-
den jälkeen saa-

tiin kesä, joka on autta-
nut jaksamaan eteenpäin. 
Kesä on ollut sään puo-
lesta sopivasti vaihtele-
va. On nautittu helteestä 
ja sateesta ja siltä väliltä 
eli jokaiselle jotakin. Toi-
set meistä pitävät kovasti 
helteestä, mutta itse kuu-
lun niihin, jotka viihtyvät 
hieman kohtuullisemmassa 
lämmössä, jossa pystyy jo-

tain myös tekemään. 
Elokuussa (tätä kirjoitet-

taessa) on metsästä löytyvä 
sato tarkastelun alla. Kan-
gaslammin alueelta löytyy 
tänä vuonna erityisen pal-
jon kantarelleja, tatteja ja 
mustikoita. Herkkuja par-
haimmillaan.

Vapaa-ajantilan rakenta-
minen on edennyt jo pit-
källe, josta on kiitettävä 
ahkeria tekijöitä. Jäljellä 
toki on vielä paljon teh-
tävää ja viimeistelyä. Toi-

veissa on saada uusi ra-
kennus käyttöön ehkä jo 
tämän vuoden puolella.

Vierailijoita on käynyt tä-
näkin kesänä ihan muka-
vasti. Heistä osa on ollut 
uusia nuoria karavaanarei-
ta. Toivomme toki lisää kä-
vijöitä tutustumaan luon-
nonläheiseen alueeseem-
me. Rantasauna ja Kan-
gaslammen vilpoinen ja 
puhdas vesi on tarjonnut 
virkistäviä hetkiä kaikille, 
josta olemme saaneet pal-

jon hyvää palautetta. Ko-
timaan matkailun lisään-
tyminen on näkynyt siis 
myös alueellamme.

Elokuun viimeisenä vii-
konloppuna vietämme 
Elotreffejä (28.-30.8.), jol-
loin juhlimme myös yhdis-
tyksemme syntymäpäivää. 
Tapahtumaan sisältyy mo-
nenlaista ohjelmaa.

Tavataan syksyllä Kan-
gaslammilla!

Kaija Salonen

SF-Caravan Kerava ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään 24.10.2020 klo 13.00.

Paikka: Kangaslampi, osoitteessa  
Alhaistentie 77, 15560 Nastola.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus 
alkaa klo 12.30.
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Täyden palvelun Caravan-talo

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

Pansiontie 6, 20200 Turku
Puh. (02) 2749 880

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.comKatso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

Täyden palvelun Caravan-taloTäyden palvelun Caravan-talo

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 1.1.2020 alkaen:
Tuntiveloitus 58,-
Kosteusmittaus 60,-
Vuosihuolto 1.aks. 220,-
Vuosihuolto 2.aks. 240,-
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HALLITUS 2020PUHEENJOHTAJAN PALSTA

KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS RY www. sfckristityt.net

Puheenjohtaja
Petri Hartman  114150
050 353 3202
Kuvastimentie 5 E 10,  
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
Mustikkamäentie 3 C 12, 
33480 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
Mustikkamäentie 3 C 12, 
33480 Ylöjärvi
leena.stuber@luukku.com

Jäsenkirjuri
Erja Ojanperä  21654 
0400 641 636
Puimuritie 1 B 8 , 33450  Siivikkala  
erja.ojanpera@suomi24.fi 

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen 34085
0400 481 350
Miilukatu 6, 40320 Jyväskylä
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Petri Hartman

Tervetuloa  
uudet jäsenet

”On aika syleillä on aika olla eros-
sa” tällaisella teemalla Lohenpyrstön 
hengelliset treffit kutsuivat meitä 
viettämään viikonloppua syyskuussa. 
Miten konkreettinen tuo teema tällä 
hetkellä onkaan ja käy lähelle.

Syleilyä joudumme vielä tovin odot-
telemaan ja nyt on tosiaan aika olla 
erossa. Ei ollut helppo päätös, kun 
jouduimme peruuttamaan koko syk-
syn runsaan treffitarjonnan uudes-
taan alkavan korona epidemian takia. 
Paljon oli jo ehditty suunnittelemaan 
ja kaikki alkoi olla valmista. Mutta 
sitten alkoi tulla viestejä koronan li-
sääntymisestä. Konsultoin liiton toi-
minnanjohtaja Timo Piilosta, jolla oli 
asiaan selkeä mielipide. Treffejä voi 
toki järjestää jos turvavälit pystytään 
toteuttamaan. Soittokierros lohen-
pyrstöön ja kuturantaan osoitti, että 
sielläkin oli jo alettu pohtimaan hei-
dän hallituksissaan, onko nyt järke-
vä aika kokoontua. Sen jälkeen asiat 
menivätkin nopeasti ja päätös treffi-
en peruuntumisista oli ainoa oikea 
ratkaisu. Varsinkin kun ottaa huo-
mioon jäsenistömme ikärakenteen 
ja treffiemme luonteen, missä ollaan 
paljon sisätiloissa, niin turvavälien 
noudattaminen olisi mahdotonta. 
Järjestäjinä olisimme tästä vastuussa 
ja sitä emme pysty ottamaan. Vaikka 
moni oli odottanut syksyn treffejä ja 
yhteistä kokoontumistamme pitkään 
ja hartaasti, niin lopulta viesti oli kui-
tenkin jäsenistöltämme ymmärtävä, 
hyväksyttävä ja sitä pidettiin vastuul-
lisena ja oikeana. Samalla peruimme 
jokavuotinen syysretkemme ja Kuu-
tamotreffit Mertiörannassa. Kauden-
päätöstä ja pikkujouluja vielä varo-
vaisesti harkitsemme ja niistä lisää 
nettisivuillamme.  On huomioitavaa, 
että vaikka emme yhdessä kokoonnu, 
niin leirintäalueet ovat auki ja kaikki-

en käytössä. Mikään ei estä kokoon-
tumasta vaikkapa pienellä ryhmällä ja 
näin viettäen ” omia ” treffejään ystä-
vien kanssa. Ja näin tiedän paljon jo 
tapahtuneenkin. 

Vuosikokous on yhdistykseltämme 
edelleen pitämättä. Sehän peruttiin 
keväällä koronan takia mutta tullaan 
pitämään vielä tämän vuoden puolel-
la. Tarkoituksenamme oli pitää se nyt 
syksyn aluksi, mutta niin vain tämän-
kin se korona siirsi. Seuraa nettisivu-
jamme, missä ilmoittelemme miten ja 
missä kokous tullaan pitämään.

On ollut ilo huomata, että olemme 
saaneet koko ajan uusia jäseniä tänä-
kin vuonna. Ja mikä hienointa, niin 
myös nuorempiä on liittynyt jouk-
koomme. Toivottavasti löytävät myös 
treffeillemme kun on taas niiden aika.

Hyvä ystäväni on tärkeää huomata, 
että vaikka nyt onkin aika olla erossa, 
niin teemassamme ” on aika syleillä 
on aika olla erossa ” ei sanota, että on 
aika synkistellä. Kaikki on kuitenkin 
lopulta kaikki tietävän Jumalan kä-
sissä ja meidän tehtävänä on kulkea 
näitä ennalta määrättyjä teitä!

Siunausta syksyyn ja muistetaan pi-
tää ne kuuluisat turvavälit!

-petri-

On aika syleillä on   On aika syleillä on   
      aika olla erossa      aika olla erossa
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS RY www. sfckristityt.net

Omatoimimatkailua  kesälläOmatoimimatkailua  kesällä

Enontekiö Leppäjärvi, Kelotin rantamajoilla juhannuksena.

Joensuun torilla, laululavalla heinäkuussa.

Joensuun torin laululava.

Ylitornio Iso-Vietonen kesäkuussa.
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Kaipausta!

Jokohan kohta rajat aukeavat, 
päästään yhteisille treffeille, po-
rukalla saunaan jne. Nämä kyse- 

   lyt on tehty usein kuluneen ke-
sän aikana! Monet kiellot ja mää- 
räykset, ovat rajoittaneet elämääm-
me! Toiset noudattavat kehotuksia 
tunnollisesti tuskastumiseen saak-
ka, toiset välittävät vähemmän, vaik-
ka kyseessä on yhteinen etumme! 
Kaikkialla kuulee kaipauksen, kun-
pa tämä ”paholaiseksikin” kutsuttu 
riesa jo loppuisi? 

Tämä kaipauksen keskellä on ys-
tävien merkitys saanut vallan uu-

den ulottuvuuden! Siis jotakin po-
sitiivistakin. Rohkenemmeko edes 
kysellä, voiko tämän mittakaavan, 
koko maailman laajuiset vaikeudet, 
olla selkeää Jumalan puhetta siitä, 
miten Hän kaipaa meitä yhteyteen-
sä, ohjatakseen kulkumme oikealle 
tielle! Merkillistä on se, että lähes 
jokaisen tielle löytäneen viesti ker-
too siitä, miten elämään tarvittiin 
vaikea ahdistus, kova koettelemus 
ennen kuin sydän avautui vastaan-
ottamaan Jumalan armon ja rakkau-
den. Se mikä näytti johtavan kuo-
lemaan, olikin tie uuteen elämään! 

Samaa kertoo myös Katekismuksen 
opetus; ”Jumala kutsuu ja herättää 
surutonta syntistä, elämänkohtaloil-
la, kärsimyksillä, toisten esimerkil-
lä, mutta erittäin Jumalan sanalla!” 
Rakkaus ilman kaipausta yhtey-
teen, ei ole todellista. Ainoa todel-
lisen Jumalan rakkauden kohtaam-
me Jeesuksen ristissä, jossa avautuu 
tie iankaikkiseen elämään!  Tämän 
tien kulkijaksi Jumala armossaan 
sinua ja minua kaipaa!

Esko Räsänen 

Omatoimimatkailua  kesälläOmatoimimatkailua  kesällä

Kustavissa Salen pihamaalla elokuussa.

Ylitornio Iso-Vietonen kesäkuussa.
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www.sfcnurmijarvi.com
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Eeva Ahervuo

HALLITUS 2020
Puheenjohtaja, Kuutoset+ 
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus 
Eeva Ahervuo  143562-1 
puh. 045 231 0610 
e.ahervuo@gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Jukka Aalto  157063-0 
puh. 040 546 1041 
jukka@aalto.ax 

Hallituksen jäsen, jäsenkirjuri 
Leena Yliportimo  101823-1 
puh. 0500 472 362 
volvis5@hotmail.com 

Hallituksen jäsen, sihteeri 
Johanna Pylvänen  135031 
puh. 045 880 8998 
johanna.pylvanen@gmail.com

Hallituksen jäsen, 
sääksitoimikunnan yhteyshenkilö 
Erkki Rautiainen  24617 
puh. 040 524 6030 
erkki@ejrautiainen.fi

Hallituksen jäsen, kalustovastaava 
Mika Yliportimo  101823 
puh. 050-651 46 
mika.yliportimo@saalasti.fi

Hallituksen jäsen, tarvikemyynti 
Ismo Ahervuo  143562 
puh. 040 511 2606 
i.ahervuo@kolumbus.fi 

Hallituksen jäsen 
Helena Inkinen  166044 
puh. 046 534 3385 
helenainkinen1@gmail.com

Yhdistyksen sähköpostiosoite: sfcaravan049@gmail.com

SF Caravan Nurmijärvi ry  
Facebook-ryhmän löydät Facebookista:  
www.facebook.com/groups/SFCNurmijarviRy/

Liity Facebook-ryhmäämme Tervetuloa  
mukaan!

Syksyinen tervehdys

Kevään ja kesän aikana eri me-
dioita seuranneet eivät ole 
voineet olla huomaamatta sitä 

rummutusta, joka liittyy kotimaan 
matkailuun ja harrastajamäärämme 
kasvuun. Jäsenmäärä SF-Caravanissa 
on noussut komeasti, ja tästä uudesta 
karavaanariporukasta on meille Nur-
mijärvenkin yhdistykseen tullut sel-
västi normaalia enemmän uusia kas-
voja. Lämpimästi  tervetuloa mukaan!

Iltojen pimetessä aktiivisin ajokau-
si alkaa monella jo kääntyä taakse. 
Ajokauden aktiivisuudessakin on nyt 
varmasti ollut eroja, olihan nyt kovin 
poikkeuksellinen kevät ja kesä, joka 
toi karavaanareille ja leirintäalueiden 
pyörittäjille eteen aivan uudenlaisia 
arjen haasteita. Alueilla saatiin pohtia 
kuinka järjestää tapahtumat, saunomi-
set ja muut yhteiset toimet turvallises-
ti, kuitenkaan liiaksi hankaloittamatta 
kenenkään elämää. Matkailimme per-
heen kesken, vieraillen kesän aikana 
useilla leirintäalueilla ympäri Suomea 
ja lähes poikkeuksetta kesän haastei-
siin oli omien kokemusteni mielestäni 
vastattu hienosti. Monia luovia ratkai-
suja muun muassa saunavuorojen ja 
muiden perustoimintojen suhteen oli 

keksitty. Alueilla asiointi oli miellyttä-
vää, eikä turvallisuuden tunne pääs-
syt katoamaan ainakaan oman mat-
kaseurueeni kohdalla. Hatun nosto ja 
iso kiitos kaikille heille, jotka ympäri 
maata huolehtivat meidän kaikkien 
turvallisuudesta ja mukavuudesta!

Valtioneuvoston linjaukset korona-
viruspandemiaa koskien vaikuttivat 
myös meillä tapahtumiemme järjes-
tämiseen. Kevät-treffejä vietämmekin 
vasta ensi vuonna ja kevätkokouk-
senkin jouduimme siirtämään alku-
peräisestä aikataulusta eteenpäin. 
Päätimme järjestää kevätkokouksen 
pidettäväksi samana päivänä syysko-
kouksen kanssa, joten ajankohdak-
si valikoitui syyskuinen sunnuntai, 
27.9.2020.  Tuolloin valitsemme halli-
tukseen jäseniä, joten odotan suurella 
toiveikkuudella näkeväni kokoukses-
sa teitä, jotka haluatte olla osana yh-
distyksemme toiminnan suunnittelua 
ja päätösten tekoa. Eli teitä, joita kiin-
nostaisi tulla mukaan hallitukseem-
me. Työmäärä ei ole valtava, mutta 
mukavassa porukassa homma on val-
tavan antoisaa. Ilmiantakaa itsenne 
ja ehdottakaa kokouksessa rohkeasti 
henkilöitä, joille hallitushommat so-

pisivat.  Mikäli hallituspaikka kiin-
nostaa ja haluatte asiasta lisätietoja, 
niin olkaa rohkeasti minuun yhtey-
dessä – kerron mieluusti lisää. 

Tätä kirjoittaessani odotan innol-
la osallistumistamme Rajamäen Ky-
läpäiville, jonne menemme paikalle 
toiminnastamme ja koko harrastuk-
sestamme kertomaan.  Samoin taka-
raivossa jo kuplii pikkujouluihin liit-
tyviä suunnitelmia, ja mikä jottei jo 
ensi kevätkin tulevine tapahtumineen 
ja kilometreineen. 

Mukavaa syksyä kaikille!

Eeva Ahervuo 
Puheenjohtaja, SFC Nurmijärvi ry
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Puheenjohtaja,  rahastonhoitaja, 
varastovastaava, Pr- ja 
tiedotushenkilö, 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
0500 459 648
Saarantie 3 b  01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com
 
Hallituksen jäsen, 
matkailuasiamies 
Jarmo Johansson 145157-1  
0400 442 746
Kylänraitti 51  02400 Kirkkonummi
katujenkuningas56@gmail.com

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

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
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Tervetuloa 
yhdistykseemme 

liittyneet  
uudet jäsenet

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Koronaepidemia sekoitti täydel-
lisesti vanhat ja totutut käy-
tännöt yhdistyssektorillakin. 

Lähes kaikki on jouduttu nyt suun-
nittelemaan ja tekemään toisin. Iso-
ja juhlia on peruttu tai siirretty jopa 
seuraavalle vuodelle. SF-Caravan ry:n 
liittokokous siirrettiin toukokuulta 
parikin kertaa ollen nyt olevan tie-
don mukaan syyskuun 26 .päivä Au-
langolla Hämeenlinnassa.

Oman yhdistyksemme jäsentapaa-
minen toukokuussa Hauholla perut-
tiin. Samoin yhdistyksemme hallitus 
ei ole kokoontunut kevään ja alkuke-
sän aikana. Vasta nyt hallitus on teh-
nyt päätöksen vuosikokouksen ajasta 
ja paikkahan on Kirkkonummen kun-
nantalon Kirkkonummi-sali, eli tilaa 
on.  Siitä kutsu toisaalla näillä sivuil-
la. Odotamme kokoukseen runsaasti 
osallistujia. Tehdäänhän silloin taas 
tärkeät päätökset yhdistyksen toimin-
nan tiimoilta. Ja yhdistyshän täyttää 
ensi vuonna 30 vuotta. Se lienee juh-
limisen paikka. Miten ja missä? Tule 
tekemään siitäkin päätöksiä.

Kesäkuun alkupäivinä Vantaan 
kaupunki järjesti Drive-In elokuva-
illat Lentoparkin alueella. Näytöksiä 
yhteensä oli kymmenenä iltana. Elo-
kuvana oli Tuukka Temosen ohjaama 
ja Olga Temosen pääosan näyttelemä 

SF-Caravan Porkkala ry:n  
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 22.10.2020  

klo 18.00 alkaen

Kirkkonummen kunnantalon Kirkkonummi-salissa.
Osoite: Ervastintie 2  02400 Kirkkonummi

Sisäänkäynti liikekeskuksen puoleisesta sivuovesta.
Jäsenkorttien tarkastus klo 17.45 alkaen

Hallitus

”Aika jonka sain”. Suosittu tapahtuma 
oli laatuaan ensimmäinen Suomessa 
ja pienellä aikaa loppuunvarattu joka 
illalle. 80 autokuntaa/näytös oli rajoi-
tuksena. Portilta saimme mukaamme 
popcornia ja cocacolaa. Elokuvan 
ääni  tuli autoradion kautta. Kokemus 
oli mielenkiintoinen.

Hyvää syksyä koronasta huolimat-
ta. Pidetään turvavälit ja itsemme ja 
kaverit terveinä!

Tänä kesänä vaunuilu haaveissa vain... 
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Valkoposkihanhi vartiossa Kopparnäsissa.

Auringonlasku Kopparnäsissa kruunasi päivän.

Yksi viikon- 
loppu
Vietimme jälleen yhden vii-
konlopun tutustuen yhdis-
tyksemme toiminta-alueen, 
Kirkkonummi, Siuntio, In-
koo, tapahtumiin ja palve-
luihin. Kesän aikana niitä 
on ollut yllättävänkin pal-
jon ja nettihän on siitä ih-
meellinen, että se tietää lä-
hes kaiken.

Lauantaina 8.8.2020 Siun-
tiossa vietettiin perinteisiä 
Keskiajan markkinoita. Vä-
keä saapui jälleen runsaas-
ti seuraamaan erilaisia esi-
tyksiä sekä tekemään os-
toksia torimyyjiltä. Mark-
kinoilta löytyi muunmuas-
sa kukkopillintekijä, seppä-
mestari, kehrääjä ja olihan 
siellä trubaduurikin. Myös 

keskiajan Linnanneito sekä 
hänen seurassaan ritari rat-
sastivat paikalle.

Läheltä Kirkkonummen 
ja Siuntion rajaa (Siuntion 
puolella) löysimme Keh-
la Stallcafen, jossa juhla-

salin puolella vietettiin 
parast´aikaa häitä, joten 
emme päässeet nyt siihen 
tutustumaan tarkemmin.

Jatkoimme matkaa In-
koon puolelle  Kopparnä-
sin ulkoilualueelle. Vietim-

me siellä yön ja seuraavan 
aamupäivän nauttien meren 
ja rantakallioiden rauhasta.  

Kuvat ja teksti:  
Kari la Anneli “Neli”  

Nurminen
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Kopparön alueelle pääsee Skåldön lossilla.

Hietasaaren rantamaisemissa.

Konnekoski.

Myllykosken kievarin ulkoilureittiä.

Suomen koronatilanne hie-
man mietitytti lähtiessämme 
heinäkuussa kahden viikon 
lomareissulle: Kirkkonum-
melta lähdimme ensin Tam-
misaareen Kopparön alu-
eelle kolmen ystäväparis-
kunnan kanssa. Yhden yön 
jälkeen jatkoimme matkaa 
Porvoon ja Loviisan kautta 
Imatralle ja edelleen Lohi-
kosken Myllyn leirintäalu-
eelle. Saunoimme konttisau-
nassa perhekunnittain, jo-
ten ei koronapelkoa. Sau-
nasta pulahdimme Lohikos-
keen narusta kiinni pitäen. 
Aamulenkillä luontopolul-
la oli kännykän kameralle 
käyttöä.

Aamupäivällä matkamme 
jatkui. Vekarasalmen ylitys 
oli huikea. Ennen salmen 
yli kulki lossi, nyt tilalle 
on rakennettu upea, to-
della korkea silta. Ohitim-
me henkeäsalpaavan kau-
niit Vilkaharjun harjumai-
semat. Matka kohti Ranta-
salmea oli kauniista maise-
mista huolimatta stressaa-
va ja pelottavakin, koska 

matkalla  mieheni huomasi 
automme, vanhan Mersun; 
vetokoukun revenneen toi-
selta puolelta kiinnityspal-
kistaan. Turvallisesti kui-
tenkin pääsimme perille 
ystävämme luokse.  Ystä-
vämme tallissa mieheni ir-
rotti vetokoukun,teki hitsa-
us- ym remontin, kiinnitti 
vetokoukun takaisin  ja taas 
asiat näyttivät valoisemmil-
ta. Parin päivän jälkeen jat-
koimme matkaa Sorsakos-

ken, Leppävirran, Rauta-
lammin kautta Suonenjoen 
maisemiin ja Iisvededentiel-
tä poiketen pikkuteille na-
vigaattorin ohjeita noudat-
taen. Googlemaps ei osan-
nutkaan ohjata meitä Myl-
lykosken Kievariin, koska 
ajo sinne olikin muuttunut 
tapahtuvaksi eri tien kaut-
ta. Pari tuntia pyörittyäm-
me ristiin rastiin Suonen-
joen maisemissa kännykän 
googlemaps yllätti meidät 

pähkäilyjemme aikana sa-
nomalla; ”Nyt en tiedä mitä 
tehdä”. Eihän siinä voinut 
muuta kuin nauraa! Sul-
jimme navigaattorin ja ky-
symällä ihmisiltä löysim-
me kuitenkin hyvin perille. 
Paikka on upea. Saunoim-
me ja virtaavassa koskessa 
uiminen ylävirtaan oli työ-
lästä, mutta alavirtaan va-
paakellunta sitäkin nautin-
nollisempaa. Kievarin isän-
täväki savusti meille ystä-
vämme virvelöimän suu-
rehkon lohen. 

Aamupäivällä matkamme 
jatkui Viitasaarelle, jossa 
vietimme seuraavan yön 
ABC:n Matkaparkissa. Ää-
nekosken, Naarakosken ja 
Saarijärven kautta ajoimme 
Uuraisiin SF-Caravan Kes-
ki-Suomi ry:n Hietasaaren 
SFC-alueelle. Alue on ny-
kyaikainen, iso alue upei-
ne hiekkarantoineen, ”Ri-
vierat”. Paikalla oli paljon 
lapsiperheitä. Itse suosim-
me pieniä, idyllisiä alueita. 
Yhden yön jälkeen jatkoim-
me Petäjäveden ja Jämsän-
kosken kautta Jämsään ja 
edelleen Juupajoelle Kui-
vajärven rantaan ystäviem-
me luokse. Ihanaa, rentoa 
mökkielämää! Saunomista 
tynnyrisaunassa, runsaasti 
uimista ja vesijuoksua, hy-
vää ruokaa ja hyvää seuraa! 

Kotimatkalla poikkesim-
me vielä Asikkalassa ystä-
viemme mökillä, jossa vie-
timme myös upean illan. 
Suomen kesä ja sen upeat 
maisemat tarjoavat meille 
upeita lomaelämyksiä!

Teksti ja kuvat:  
Kirsi ”Kipa” Varinen

Kesäinen lomareissu 2020Kesäinen lomareissu 2020
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SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU RY
www.sfc-riihimaki.net

Timo Sulin

SF

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Iloista alkavaa syksyä kaikille lukijoille

Tervehdys Riihimäen seudun 
karavaanareille ja kaikille ket-
kä tätä palstaa nyt sattuukaan 

lukemaan. Kesän ovat täyttäneet niin 
koronauutiset, kuin myös alkukesästä 
uutiset koronan lievenemisestäkin. Eli 
jotain positiivista pilkahdusta ollaan 
kesän mittaan saatu. Kesällä on myös 
näkynyt paljon uusia karavaanarei-
ta, tai ainakin matkailuajoneuvojen 
uusia omistajia tai vuokraajia. Oikea 
karavaanarihan kuuluu kattojärjes-
töön ja morjestaa vastaantulijoille 
numerotarra keulassa lepattaen. Mat-
kailuajoneuvojen myynti ja vuokraus 
on kuulemma ollut ennätysmäistä, 
rahaa siis liikkuu kohtuullisesti. Nyt 
on oikea aika näitä noviiseja opastaa 
leirintämatkailun tavoissa ja tottu-
muksissa, aika ajoin tulee porukkaa 
vastaan töllöantennit ja kattoluukut 
pystyssä, parhaalla vastaan porhalta-
valla ollut vaunun sivulasi ihan rei-
lusti auki. Tuuletus on hyvä muistaa 
tietenkin. Radiossa ja nettipalstoilla 
on ollut hyviä juttuja aloittelevista ka-
ravaanareista, toisen mokailullehan 
on kiva nauraa ja toivoa, ettei omalle 
kohdalle satu, esimerkiksi sähköjoh-
to vaunun seinään kiinni. Aika paljon 
näkyy myös puutteita peilivarustuk-
sessa, kuka nyt taakseen katsoo, kun 
seuraava etappi häämöttää kuitenkin 
siellä edessäpäin. Joillain alueillahan 
on kursseja, missä neuvotaan kädestä 
pitäen auton ja vaunun oikea pakkaa-
minen, turvallinen ajaminen ja siellä 
leirintäalueella oikea toimiminen. Pa-
ras tietotaito on siellä alueella, roh-
keasti opastamaan ja neuvoa kysy-
mään.

Itsellä ei vielä ole tältä kesältä ko-
kemusta leirintämatkailusta, kesälo-
mani on juuri nyt tätä kirjoittaessa al-
kanut. Lallulla ollaan sentään päästy 
olemaan aika paljon ja eiköhän nuo 
tassut tule veivattua ylös vielä pariin 
kertaan kuluvaa vuotta. Etuteltan pur-
kaminen kaikkine romuineen on niin 
aikaa vievää puuhaa, niin ei ole jaksa-
nut viikonlopuksi mihinkään lähteä. 
Muutenkin tuntuu porukka viihty-
neen hyvin lallulla, joka on siis Riihi-
mäen seudun oma karavaanialue. Al-
kukesästä oli hyvinkin hiljaista, mutta 
kun maaseudun eristys uudestamaas-
ta päättyi, alkoi alueella kunnon ku-
hina. Tuntui, että porukkaa on ollut 

enemmän kuin vuosikausiin, hyvä 
niin. Juhannuksena oli paikalla lasku-
jen mukaan noin 40 vaunukuntaa yö-
pymässä, ja päälle vielä päiväkävijät 
ja paikkalaisten vieraat. Lipunnostoa 
taisi olla yli sata ihmistä seuraamassa, 
mielestäni hyvin 70 paikkaiselle alu-
eellemme. 

Turvallisuuspäivät ja kevätkokous 
saatiin Lallulla pidettyä kohtuullisen 
hyvin poikkeusoloista huolimatta. 
Kiitos poutaisen sään. Keväälle tar-
koitettuja tapahtumia siirrettiin syys-
kaudelle, toivottavasti saadaan pidet-
tyä.

Lallulla kesän näkyvin uudistus on 
saunan panelointi ja lauteiden uusin-
ta, suuri kiitos kaikille talkoolaisille. 
Talkooväkeä tarvitaan, jotta saam-
me aikaamme viettää siivotuissa wc-
tiloissa, siistillä ajetulla nurmikolla 
leikkien ja telmien, puhtaassa ja läm-
pimässä saunassa aikaamme viettä-
en. Puhumattakaan monista muista 
näkymättömistä töistä, mitä lallulla 
pienellä porukalla puuhataan, vaik-
kei talkoopäivää vuosikellossa ole-
kaan. Klapit eivät ilmesty itsestään 
pinoon, liiteriin tai grillille, vessojen 
paperit ja pesuaineet eivät itsestään 
kävele kaupasta lallulle. Roskat eivät 
itsestään häviä lattioilta ja roskiksista. 
Lokakaivot eivät tyhjene ja kaasukaa-
pit täyty itsekseen. Valot eivät itses-
tään sammu. Tapahtumat ja päätökset 
eivät itsestään ilmasta ilmesty. Jokai-
nen jos viitsisi siistiä omat jälkensä 
samoin kuin ehkä kotonaankin tekee, 

sammuttaisi valot perässään, laittai-
si roskat koriin ja ajattelisi muitakin 
lallulaisia, tekisi vähän töitä yhteisen 
mukavuuden eteen. Eli talkoopäiviä 
lallulla on todellakin enemmän kuin 
vuosikellon kaksi mainittua kevät- ja 
syystalkoot. 

Ohessa on syyskokouskutsu, tul-
kaahan kaikki osallistumaan tärkei-
siin päätöksiin ja valitsemaan uutta 
puheenjohtajaa ja hallituksen vaih-
tovuorossa olevaa puolikasta. Itsellä 
puheenjohtajuutta tulee kaksi vuotta 
täyteen, ja olen pitkän ja syvällisen 
pohdinnan jälkeen päättänyt luovut-
taa puheenjohtajan nuijan seuraavalle 
puheenjohtajalle. Nämä saappaat on 
todella helppo täyttää, kovin paljoa 
en ole voinut aikaani antaa yhdistyk-
sen eteen. Paljon on hommia yhdis-
tyksen eteen tehty, mutta liian paljon 
on jäänyt tekemättäkin.  Nyt on mi-
nun aikani keskittyä itselleni tärke-
ämpiin asioihin. Eli aikaa itselle ja 
perheelle.

Moikataan kun kohdataan.

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

Varapuheenjohtaja
Marko Winberg 128481-0
040 047 1974
vw_74_@hotmail.com

Rahastonhoitaja
Eija Siivonen 003272-1
050 366 2783
eijasiivonen@gmail.com

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

Nettisivujen ylläpitäjä, Hämyjen 
edustaja
Markku Koski 077548-0
040 311 3913
markku.koski@gmail.com

Hämyjen edustaja
Taisto Penttinen  157705-0

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski 121867-0
0400 451 468
sfc.rmkpaikat@gmail.com 

Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä 082557-0
0400 408 839
ollisiiria@netti.fi 

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

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

Tervetuloa 
uudet jäsenet

HALLITUS 2020
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SF-CARAVAN VÄST-NYLAND RF
www.sfcvastnyland.fi

STYRELSE 2020  |  HALLITUS 2020
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 
Margareta Hietaniemi 102124  
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863, 
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

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

Jorma Laiho 21845-0
040 052 0440                   
Kullbackavägen15, 10210 Ingå
jorma.laiho@elisanet.fi

Ronny Råberg 152545-0  
050 566 6345
Solhedsvägen 50, 10360 Svartå
ronny.raberg@kolumbus.fi       
 
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth 10520
0400 486 311
Västerlänken 12 B 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  
Anne Backman 46545
050 5812344
Lomgränd 5 C 17, 10320 Karis
abmhelena@gmail.com

ORDFÖRANDESPALT

Olof Bussman

Vårmöte.

Tom ÖHMAN  
SF-C 32720-0

★ 27.06.1950
✝ 25.04.2020  

Pysähtyneet vankkurit/ 
Ekipage som stannat

Hej bästa caravanare!

Nu har vi kommit så långt på 
året att hösten närmar sig  
och vi har haft en onormal  

sommar, med begränsningar på sam-
mankomster och resor på grund av 
coronapandemin som har satt sina 
spår på alla träffar som har blivit in-
hiberade. Nu för tillfället ser läget lite 
bättre ut, kanske höstens träffar går 
att genomföra, alla bör vara försiktiga 
med var man rör sig. 

Vi hade en fin vinterträff på Meri-
Caravan i Salo med många ekipagen 
på plats, vi fick njuta av god mat och 
ett toppen område , områdets ägare 
är också våra medlemmar och gör allt 
för att vi skall trivas, våra medlemmar 
får rabatt på avgifterna för övernatt-
ningar där, ni skall använda området 
alltid när det är möjligt för vi blir all-
tid bra betjänta. Ett stort tack till vär-
darna.

Så blev vårmötet fram flyttat,  ord-
nas samtidigt med höstmötet i Påmin-
ne. Körövningsträffen i maj och för-
sommarträffen på Björkudden i Ingå 
blev också inhiberade på grund av 
coronan.  

Nästa år ordnas Nordiska Camping 
träffen i Kuopio, Finland, träffen blev 

inhiberad iår.
Årets två första Caramba tävlingar 

blev också inhiberade , följande 
tävling körs i  Virrat enligt planerna, 
och följande tävling är i Kokemäki i 
september. Finländska Mästerskapet 
körs i Lahtis den 10 oktober i sam-
band med Lahden seudun jubileums-
träff.  När tidningen utkommer har 
vi redan forneldsträffen i Lagmans-
strand undanstökad och som följande 
vår- och höstmötesträffen i Påminne 
med val av  ny ordförande och styrel-
semedlemmar. Vi bör även få en ny 
ansvarig för tidningen Kuutoset + då 
Anne har avslutat sitt mångåriga jobb 
med tidningen, ett stort tack för allt 
jobb du gjort för föreningen. 

Jag får tacka er alla för att ni har va-
rit försiktiga och varit lydiga och följt 
regeringens föreskrifter om resande 
och hygienen denna sommar och att 
Väst – Nyland nästa sommar igen kan 
leva ett normalt liv. 

God fortsättning på året !

Olof



    Adria-jälleenmyyjät 
 Jyväskylä	 Jyväs-Caravan	Oy	 0400	214400	 www.jyvascaravan.fi
 Kokkola.* Kokkolan	Vaunupalvelu	 040	5158159	 www.vaunupalvelu.fi
 Kuopio	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 017	368	3000	 www.rintajouppi.fi
 Lahti	 J.	Rinta-Jouppi	Oy			 020	788	1310		 www.rintajouppi.fi	
 Lappeenranta	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 020	788	1352	 www.rintajouppi.fi	
 Raisio	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 020	7881	460	 www.rintajouppi.fi	
 Rovaniemi Caravankeskus Reatalo 045 128 1128 www.reatalo.net 
 Seinäjoki	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 (06)	420	1800	 www.rintajouppi.fi		
 Tampere	 Caravan	Erälaukko	Oy	 020	755	9960	 www.eralaukko.fi		
 Turku Turun Länsi-Vankkurit Oy (02) 274 9880 www.lansivankkurit.com 
 Vantaa			 Helsinki	Caravan				 0300	472	370			 www.helsinkicaravan.fi
 Vantaa	 J.	Rinta-Jouppi	Oy	 (09)	2525	7500	 www.rintajouppi.fi

*vain Adria -vaunut

ASTELLA

Se on tunne, kun kaikki on kohdallaan. 
Uskalla unelmoida. Onko sinulla täydellinen paikka valmiina? Me kaikki unelmoimme kesämökistä järven tai meren rannalla, kaukana 
kaikesta, ja tietenkin kaikilla mukavuuksilla.

Adrian uusi Astella on saanut inspiraationsa näistä unelmista. Tavoitteenamme on ollut luoda jotain, mitä muilla ei ole. Astella on sekä 
ylellinen matkailuvaunu että mobiili koti, jota voit vetää kuin tavallista vaunua tai sijoittaa yhteen paikkaan pysyvämmin, tai sekä että. 

”Aina innovatiivinen”, on Adrian motto. Astellasta luotiin täysin uudenlainen, ylellinen pyörillä kulkeva lomakoti.

Astella on täällä, joten toteuta nyt unelmasi.

Lue lisää: adria.fi

#INSPIRING ADVENTURES

ASTELLA

ASTELLA
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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

KUINKA
  MONTA



2021
malleja 

saapunut!

ProCaravan Nummela
Hiidenmäentie 268, Nummela
www.procaravan.fi

Avoinna
ma-pe klo 9-17
la 10-14

KUINKA
  MONTA



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Pekka Sivonen 
050 545 2950

Joni Peltonen 
050 330 0470

Ajankohtaisia kausituotteita 
hyvin esillä.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda 
myymälästämme. 

www.helsinkicaravan.fi

2021 uutuudet saapuvat! 

PYYDÄ  
VÄLIRAHA-  JA RAHOITUS-TARJOUS!


