
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

Uudella Kabella turvallisesti talven iloihin

Talvi tulee ja Kabella suuntaat talven viettoon tavallista parem-
min valmiuksin. Muutosten maailmassa turvallinen vapaa-ajan-
vietto pyörii monien ajatuksissa. Juuri turvallisuuteen Kabe on 
kiinnittänyt erityistä huomiota hioessaan uutta mallistoa.

Sulavalinjaista liikkuvuutta ja 
tyylikästä asumistasoa hohta-
va mallisto vastaa asiakkaiden 
odotuksiin. Premium-luokan 
Kabe mahdollistaa nyt ja aina 
parhaat hetket ja turvalliset 
retket. Tervetuloa tekemään 
arvovalintoja.

Imperial

Ametist

Caravan-messut 22.-24.1.2021 
|Messukeskus Helsinki

caravan.messukeskus.com
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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

RJ-Caravan-mainos-185x255mm.indd   1 7.10.2019   15.48
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Matkailuajoneuvo-Matkailuajoneuvo-
HUOLTOHUOLTO
Jarmo Pajala
www.matkailuajoneuvohuolto.net

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ

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

NYT KALUSTO KUNTOON!

Hinnasto 1.1.2021 alkaen:
Tuntiveloitus 60,-
Vuosihuollot alk. 220,-
Kosteusmittaus 60,-

nro 4/2020 
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:  Gunveig Björklund, Olof Bussman
Taitto ja ilmoitukset: Tiina Lemmola, puh. 044 337 4230, tiina1965@gmail.com
Reklamaatiot: Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot kirjallisina neljän 
vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta.  Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäännistä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään 
ilmoitushintaan.
Ilmoitushinnat: Vuosi 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

SFC KUUTOSETSFC KUUTOSET++
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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

Varapuheenjohtaja
Seppo Olkkonen 28636
045 340 6300

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
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

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA

Hyvää talven 
odotusta
Syksy vaihtuu pikku hiljaa talven 

puolelle, ensi lumikin on jo sa-
tanut.

Alueella tehtiin syksyn aikana muu-
toksia, tie siirrettiin, kiviä, kantoja 
sekä muutama puu poistettiin.

Samassa yhteydessä, saatiin muuta-
ma uusi paikkakin tehtyä.

Alueelle tehtiin asian mukainen 
roskakatos. Kiitos Jarmo ja muut 
ahertajat.

Syystalkoot pidettiin 10.10 väkeä 
oli runsaasti, niin omia, kuin vierai-
takin.

Talven puut saatiin liiteriin, alue ha-
ravoitua siistiksi ja emännät oli aher-
taneet herkulliset tarjottavat.

Iso kiitos kaikille!!

Korona asettaa uusia rajoituksia, 
huomioidaan että kaikki noudatam-
me viranomaisten ohjeistuksia sekä 
määräyksiä.

Hallitus teki päätöksen, että pik-
kujoulut jäävät tämän vuoden osalta 
pitämättä.

Katsotaan mitä talvi tuo tullessaan. 

Terveisin Jussi 68097
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 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
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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

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 2020 / 
STYRELSE 2020

Christina Lindholm

Hej igen!

Hösten har anlänt och varit 
lång och ovanligt varm, coro-
naepidemin fortsätter.

Hoppas, att ni alla har hållits friska 
och krya, här på udden är läget gans-
ka lugnt.

Vi kunde hålla vår fiskträff, som 
planerat, vi återvände till Eknäs i Ki-
mito och allt lyckades bra. Några irri-
terade sig på, att man måste vänta på 
sin tur i matkön, men arrangemangen 
var ju för allas bästa.

Vår resa i Öster-led var lyckad, sex 
ekipage deltog från 14-19.8.2020.

På vårt senaste styrelsemöte fråga-
de jag hur många familjemedlemmar 
vi har och svaret är 22 av totalt 176.
Då frågar jag mig, hur ska vi aktivera 
alla dessa dryga 150 damer eller her-
rar. Ni ska veta att ni är en stor resurs 
för vår lilla förening. Vi behöver er 
alla med i verksamheten och alla är 

hjärtligt välkomna.
Vi tar gärna emot idéer om vad vi 

ska behandla på våra tisdagskvällar, 
sådant som kan intressera er.

Jag önskar er alla en fortsatt skön 
höst och en mycket snöfattig vinter, 
vi hälsar när vi möts på våra vägar.

Hälsningar Christina (Stina)

Hei taas!

Syksy saapui, ja se on ollut pitkä 
ja epätavallisen lämmin, koro-
naepidemia jatkuu.

Toivottavasti olette kaikki pysyneet 
terveinä, täällä niemenkärjessä tilan-
ne on aika rauhallinen. Pidimme ka-
latreffimme suunnitellun mukaisesti, 
palasimme Kemiön Ekniemeen, kaik-
ki onnistui hyvin. Joku ruokajonossa 
ärsyyntyi odottamisesta, mutta järjes-
telyt oli tehty kaikkien hyväksi.

Matkamme ”Itään” oli onnistunut, 
kuusi vaunu/autokuntaa osallistui 14-
19.8.2020.

Meidän edellisessä hallituksen ko-
kouksessa kysyin, kuinka monta rin-
nakkaisjäsentä meillä on ja vastaus 

oli, vain 22, vaikka jäseniä on 176. 
Nyt minä kysyn, kuinka saamme 
kaikki melkein 150 naista ja miestä 
aktivoitua. Olette suuri resurssi mei-
dän pienelle yhdistykselle.

Tarvitsemme teidät kaikki mukaan 
toimintaamme, olette kaikki sydämel-
lisesti tervetulleita. Otamme mielel-
lään vastaan ideoita siitä, mikä kiin-
nostaisi, jotta voisimme tiistai-iltoina 
käsitellä niitä.

Toivotan teille kaikille jatkuvaa 
ihanaa syksyä ja todella lumiköyhää 
talvea, tervehdimme maantiellä koh-
datessamme.

Terveisin Christina (Stina)

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:n 

TALVIJUHLA (jos korona suo)
Perjantaina 15.01.2021 klo 19.00 

Tapaamme keittolautasen ääressä.  
Haluamme saada sitovat ilmoittautumiset 10.01.2021  

mennessä ettei keitto lopu kesken,  
puh  040–575 9503 Malle Holmström.

Illalliskortti 10 € sisältää sopan + juomat + arvan.  
Lapset 5 €. 

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:s 

VINTERFEST (om corona tillåter)
Fredagen 15.01.2021 kl 19.00 

Vi träffas vid sopptallriken.   
Vi vill få de bindande anmälningarna före 10.01.2021,  

så att soppan inte tar slut i mitten,  
tel. 040-575 9503 Malle Holmström.

Supekort 10 € innehåller soppan + drycken + en lott.  
Barn 5 €.

✻

✻
✻

✻
✻
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Tervetuloa  
uudet jäsenet

Välkomna våra  
nya medlemmar

ALUSTAVA KEVÄTKAUDEN  
OHJELMA KERHOTALOLLA, jos korona suo:

 TIISTAITAPAAMISET ovat
HUOM ! Tammikuun tiistaitapaaminen tänä vuonna on 

perjantaina 15.01.2021 klo 19:00  
ohjelmana Talvijuhla ja soppatarjoilu.

02.02.2021 klo 19:00 
Katselemme videosta uusia liikennesääntöjä

02.03.2021 klo 19:00    
 Suunnittelemme yhdistyksen mahdollista  

kevät/kesämatkaa
06.04.2021 klo 19:00

 Ohjelma on vielä mietintämyssyssä
Tarkemmat tiedot löydät lehtien EU:n edellisen viikon 

torstaina ilmestyvästä tai VN:n perjantaina  
ilmestyvästä numerosta tai yhdistyksen kotisivuilta

www.sfchankohangoudd.net.

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR  
VÅREN PÅ KLUBBHUSET, om corona tillåter:

TISDAGSTRÄFFARNAS tidpunkt är
OBS ! Tisdagsträffen i januari i är på fredagen 

15.01.2021 kl 19:00,
som program Vinterfesten och soppservering.

02.02.2021 kl. 19:00
Vi ser på video om nya trafikregler

02.03.2021 kl 19:00
 Vi diskuterar föreningens möjliga vår/sommarresa.

06.04.2021 kl 19:00 
Programmet är ännu i tänkarmössan.

Närmare uppgifter finner du i tidningarna EU:s 
torsdagens nummer eller VN:s fredagens nummer  

från förra veckan eller på föreningens hemsida
www.sfchankohangoudd.net.

Syksyiset Kalatreffit 
Kemiönsaaren Ekniemessä

Puheenjohtajapari lipunnostossa. Ordförandeparet vid flagghissning.

Stinan puhe ja 
yhdistyksen 

”pieni nenäliina”. Stinas 
tal och föreningens 

”lilla näsduk”.

 ■ Päätimme koronasta huo-
limatta järjestää joka syksyi-
set kalatreffit kaikki rajoi-
tukset ja suositukset huo-
mioiden. Kyselimme nykyi-
siltä leirintäalueen pitäjiltä 
mahdollisuutta pitää tref-
fit Ekniemessä. Saatuamme 
myönteisen vastauksen kä-
vimme paikan päällä kat-
somassa lähemmin aluetta 
ja totesimme, että noin 20 
auto/vaunukuntaa mahtuu 
”jalkopallokentälle” ja näin 
me olemme kaikki yhdes-
sä eikä ripoteltuna ympäri 
aluetta pehmeällä ruoho-
kentällä. Tosin emme saa-
neet merimaisemaa, mutta 

sitähän meillä hankolaisilla 
on muuten riittämiin.

Sisäänajo oli perjantai-
na klo 14:00 jälkeen, jot-
ta saamme alueen sähköt 
kuntoon. Onneksi tätä ai-
kataulua kunnioitettiin ja 
olimme valmiita ottamaan 
vieraat vastaan. Jokainen 
auto/vaunukunta sai ter-
vetuliaiskassin, joka sisälsi 
Jalostaja-Lunden`in   meille 
lahjoittamia uutuustuotteita 
sekä Hangon sinappia. Illal-
la oli ”pitkänpöydän” vuo-
ro omine eväineen.

Lauantaina oli treffien 
avajaiset, pj Stinan puhe 
ja lipun nosto ja sitten oli 
kilpailujen vuoro. Heti aa-
mulla väki lähti rantaan 
onkimaan. Muutama pieni 
sintti sieltä tarttui onkeen. 
Pituus tässä kilpailussa rat-
kaisee aina voittajan eli Lis-
beth sai pisimmän, 18,5 
cm pitkän särjen. Kilpai-
lun ketjujen heiton voitti 
kilpailuhenkinen Lisbeth, 
frisbee-kilpailu päättyi Bör-
jen ja Åken väliseen arvon-
taan. Saunat olivat lämpi-
mänä molempina päivinä. 
Olemme saaneet kokoon 
jäsenistämme yhdessä hy-
vin toimivan osaavan po-
rukan hoitamaan ”keittiö-
hommia” niin valmistuk-
sen kuin tarjoilun osalta ja 
tälläkin kerralla järjestelyt 
toimivat loistavasti. Koro-
nan vuoksi sisääntulo jak-
sotettiin, istuinpaikat oli 
merkitty suositellun turva-
välin pitämiseksi ja samassa 
pöydässä istuivat ne, jotka 
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SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF   www.sfchankohangoudd.net

Den höstliga Fiskträffen 
i Eknäs på Kimitoön

olivat muutenkin tekemisis-
sä toistensa kanssa. Hanko-
laisen Filterpakin valmista-
mia ja  lahjoittamia hengi-
tyssuojaimia jaettiin ovella 
niitä haluaville ja käsidesiä 
oli monessa pisteessä.

Ruoka jaettiin omille lau-
tasille ja sitä haki vain pöy-
täseurue kerralla. Turhaa 
liikkumista yritettiin välttää. 
Paella ja lisukkeet saivat 
taas kiitosta.  Tanssit  levy-
musiikin tahdissa päättivät 
illan. Vain muutama pari 
pyörähteli lattialla vaikka 
sinne olisi kyllä useampi-
kin mahtunut suositusten 
puitteissa.

Sunnuntaina oli ohjelmas-
sa tavanomainen luontopol-
ku, jonka kysymykset näin 
mobiiliaikana tuottaa aina 
harmaita hiuksia luontopo-
lun järjestäjille. Pitäisikö 
pyytää puhelimet pois po-
lulle lähtijöiltä? No, tervetu-
liaiskassin sisällöstä saimme 
tälläkin kertaa joitakin hy-
viä kysymyksiä. Voittopal-
kinto arvottiin Stinan ja Sti-
gin kesken Stinan hyväksi. 
Ennen treffien päätöstä ja 
lipun laskua oli vielä pal-
kintojen jako ja arpajaiset. 

Osallistujat saavat tulojär-
jestyksen mukaan ”tulonu-
meron”, jotka oikeuttavat 
S-Marketin lahjoittamaan 
herkkukorin arpaan ja tä-
män sai, kukas muu kuin 
Lisbeth, joka jo tullessaan 
sanoi ottavansa herkkuko-
rin voiton. Arpajaisten pää-
voiton, K-Supermarket Han-
gon lahjoittaman herkkuko-
rin sai Gun, joka oli saanut 
kaikki 300 arpaa myytyä. 
Hyvä palkinto onnistunees-
ta myyntityöstä. Arpajais-
palkinnoiksi autovahoja ja 
-pesuaineita oli meille lah-
joittanut Turun Länsivank-
kurit. Nanne lahjoitti kuto-
miaan sukkia ja muilta jäse-
niltä ja osallistujilta saimme 
täydennystä arpajaisvoittoi-
hin, kiitos siitä.

Aurinko paistoi, ilma suo-
si treffejämme, pysyimme 
terveinä ja meillä oli koro-
nasta huolimatta mukavaa 
yhdessäoloa, mikä todella 
piristi näinä vaikeina koro-
na-aikoina.

Teksti: Malle ja  
Göran Holmström

Kuvat: Tommy Sundberg, 
Göran Holmström

Kaloja narraamassa. Ivriga metare.

 ■ Vi beslöt trots corona 
att ordna den traditionella 
höstliga fiskträffen beaktan-
de alla begränsningar och 
rekommendationer. Vi frå-
gade de nuvarande ansva-
riga för lägerområdet om 
det var möjligt att hålla 
en träff i Eknäs. Då vi fick 
ett jakande svar besökte 
vi platsen för att närma-
re bekanta oss med områ-
det och vi konstaterade att 
ca 20 ekipage för plats på 
”fotbollsplan” och på så 
sett är vi alla tillsammans 
och inte spridda om kring 
runt på området på en mjuk 
gräsplan. Visserligen fick vi 
ingen havsutsikt, men det 
har ju vi hangöbor gott om. 

Inkörningen var på fre-
dag efter kl. 14:00, för 
att få områdets elektrici-
tet i skick. Lyckligtvis res-
pekterades denna tidtabell 

och vi var klara att ta emot 
våra gäster. Varje ekipage 
fick en välkomstkasse, som 
innehöll Jalostaja-Lundens 
nya produkter de hade do-
nerat oss samt Hango Se-
nap. På kvällen hade vi 
”långbord” med egna till-
tugg.

Lördagen började med 
träffens öppning, ordföran-
de Stinas tal och flagg-hiss-
ning och sedan var det täv-
lingarnas tur. Genast på 
morgonen gick folk till 
stranden för att meta. Nå-
gra få små firrar fastnade på 
kroken. Det är längden som 
i denna tävling alltid avgör 
vinnaren, således Lisbeth 
fick den längsta, en 18,5 
cm lång mört. Tävlingen att 
kasta kedjor vann den täv-
lingsivriga Lisbeth, frisbee-
tävlingen avgjordes med 
lottdragning mellan Bör-

je och Åke. Basturna var 
varma bägge dagarna. Vi 
har fått ihop av våra med-
lemmar en tillsammans fint 
fungerande, kunnig grupp 
”kökspersonal”, som skö-
ter både matlagningen och 
serveringen och även den-
na gång anordningen fun-
gerade briljant. Tack vare 
coronan var entrén stegvis, 

sittplatserna var märkte för 
att kunna hålla det rekom-
menderade säkerhets-avs-
tåndet och i samma bord 
satt de, som även annars 
umgicks med varandra.  
Andningsskydd, tillverka-
de och donerade av  Han-
göföretaget Filterpak dela-
des ut vid dörren åt dem 
som ville  ha och handde-

Ketjujen heittoa. Kedjekastning.

Ja paella maistuu... Och paellan smakar...
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”Tungosta” tanssilaittialla. ”Trängsel” på dansgolvet.

Arpajaisvalmistelua. Lotteriförberedelse.

sinfektionsmedels flaskor 
fanns på många punkter. 

Maten delades på egna 
tallrikar och bara ett 
bordssällskap åt gången 
hämtade maten. Vi försök-
te undvika onödig trafik. 
Paellan och tilltugget fick 
beröm igen. Dans med mu-
sik från cd-spelaren avsluta-
de kvällen. Bara några par 
var dansanta fast det skul-
le nog ha funnits plats för 
flera inom rekommenda-
tionerna.

Söndagens program var 
den sedvanliga naturstigen, 
vars frågor så här i mobil-
tiden alltid ger gråa hår åt 
arrangörerna för natursti-
gen. Borde man be att del-
tagarna för naturstigen läm-
nar telefonerna ifrån sig? 
Nå, av välkomstkassens in-
nehåll fick vi även den-
na gång några fina frågor. 
För första priset drogs det 
lott mellan Stina och Stig 
till Stinas godo. Före träf-
fens avslutande och flagg-
halning hade vi ännu pri-
sutdelningen och lotteriet. 
Deltagarna får enligt inkör-
nings ordningen ett ”an-
komstnummer”, som be-

rättigar till en lott till de-
likatesskorgen som S-Mar-
ket hade donerat, och vem 
annan än Lisbeth fick den, 
som redan vid ankomsten 
sade att hon får delika-
tesskorgen som vinst. Lot-
teriets huvudvinst, delika-
tesskorgen som K-Super-
market Hangö hade done-
rat gick till Gun, som hade 
fått alla 300 lotter sålda. Ett 
bra pris för ett lyckat för-
säljningsarbete. Turun Län-
si-Vankkurit  hade donerat 
åt oss bilvax och biltvättme-
del som lotterivinster. Nan-
ne hade stickat strumpor 
till vinster och andra med-
lemmar samt träffdeltaga-
re kom med komplettering 
till vinsterna, tack för det.

Solen sken, vädret gyn-
nade vår träff, vi höll oss 
friska och vi hade trots co-
ronan trevligt tillsammans, 
vilket sannerligen piggade 
upp under dessa svåra co-
rona-tider.

Text: Malle ja  
Göran Holmström

Foton: Tommy Sundberg, 
Göran Holmström
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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

Syystuuli vihmoo ja talvi ilmoitte-
lee tulostaan. Kulunut matkailu-
vuosi on osoittautunut koronasta 

huolimatta kohtalaisen menestyksek-
kääksi alueillamme. 

Kokouksien järjestelyissä olemme 
saaneet opetella uusia käytäntöjä ja 
menetelmiä. Perinteiset, tutut tavat 
ovat saaneet väistyä sähköisten väli-
neiden käytön myötä. Se on toki sääs-
tänyt aikaa ja ollut myös ekologises-
ti järkevää. Kevätkokousta olemme 
joutuneet siirtämään ja toivottavasti 
onnistumme pitämään kokoukset tur-
vallisuuden ja rajoitukset huomioiden 
nyt suunniteltuna ajankohtana. 

Sääksin alueen sopimuksen pohja-
neuvottelut ovat meneillään Hyvin-
kään kaupungin kanssa. Hallituksen 
yksi keskeisimpiä tehtäviä tulee lä-
hiaikoina olemaan Sääksin alueen 
pitkäntähtäimen kehittämissuunnitel-
man laadinta. 

VihtiParkin infran toteutustyö saa-
tiin toteutettua aikataulussaan lo-
kakuun loppuun mennessä. Suuret 
kiitokset projektin vetäjälle, Petri 
Elorannalle, hyvin koordinoidusta 
tehtävästä sekä kaikille muille työhön 
osallistuneille.

Liiton järjestämiä koulutuksia ajat-
telimme hyödyntää käynnistysvai-

heessa, kun uudet toimikunnat ja 
hallitus aloittavat työskentelyn vuo-
denvaihteessa.

Hiljalleen tämä erilainen matkailu-
vuosi alkaa olla lopuillaan. Pohdin 
mitä pysyvää vuoden tapahtumat 
jättävät harrastuksellemme. Toivotta-
vasti myönteinen kehitys harrastaji-
en määrässä jatkaa kasvuaan ja ko-
timaan matkailun kiinnostus säilyy. 
Turvallisuustekijät ja riskien arviointi 
on varmasti tullut osaksi arkipäivää. 

Alueidemme toiminta perustuu pit-
källe vapaaehtoistyöhön ja uskon sen 
voimaan. Hyvin toimivassa yhteisössä 
kaikki viihtyvät. On tää hienoo hom-
maa.

Arja

Talkootyö se kantava voima

Hups!! joskus 
tekeville sattuu. 
Oliko liian paina-
va puukuorma? 

 
Sääksissä sekä 
vihtiparkissa 
ollaan 
valmistauduttu 
talven tuloon 
tekemällä talkoita.

 
VihtiParkin talkoi-
ta sää suosi satei-
sen päivän jälkeen, 
joten ulkona tehtä-
viä puuhia pääs-
tiin tekemään hy-
vin. Vaikka alue 
laitettiin ns. talvi-
teloille, niin isän-
tä päivystää alu-
eella aina viikon-
loppuisin. Jos tulet 
alueelle, huomioit-
han tämänhetkisen 
ohjeistuksen koro-
naepidemian osal-
ta. Tule alueelle 
vain terveenä.

Onneksi apu ei ollut 
kaukana. 
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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

Kukkapenkit siivottu.

Pysähtyneet vankkurit/ 

Pertti PULLI
009129-0

 
★ 24.1.1945 
✝ 27.8.2020 

Muistoa kunnioittaen SFC 
Hyvinkään seutu ry

Roskia paloi pitkin päivää, paikalla 
myös tulivahdit.

Lehdet saivat kyytiä haravoilla ja puhaltimil-
la.

Jätevesikaivoon asennettiin ylivuotovahti.

Rantaan valmistumassa uusia paikkoja.

Talkooporukalle oli tarjolla makkarasoppaa 
ja kahvia. 

Saunan lämmityspuut siirtyivät kotokseen.   

Metsuri työssä.
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Seuraa aktiivisesti 
yhdistyksen nettisivuja, 
missä ilmoitetaan aina 

ajankohtaiset uutiset ja 
mahdolliset tapahtumat 

näin poikkeusaikoina. 

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY
www.sfchyvinkaa.net

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

Sääksin syystalkoissa siivoiltiin 
aluetta. Asennettiin muutama alueen 
turvallisuuden valvontaa edesauttava 
kamera ym. 
Lisäksi samalla kertaa pidettiin 
toimikunnan vaalit. Toimikuntaan 
valitut vuosille 2021-2022 löydät 
yhdistyksen nettisivulta Sääksi 
toimikunta tiedottaa osiosta. Viimeiset 
kesäsaunavuorot olivat myös 
lokakuun lopulla, seuraavaksi sauna 
lämpiää mahdollisesti kanto- ja 
patapesuvesien kanssa. 



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!



14

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
Valojuhla la 28.11.
Itsenäisyyspäivä su 6.12.
Uusi Vuosi  to 31.12.

Syksyiset terveiset teille

Hösthälsningar till er!

Lokakuuta mennään ja syksy on 
jo puolessa väliä vuoden aikaa. 
Talvi kolkuttaa jo nurkan takana. 

Ensi lumi ei ole vielä satanut mutta 
jonain aamuna se kuitenkin yllättää 
meidät autoilijat, kuten aina. Nyt on 
muuttunut talvirengas määräykset al-
kavaksi jo marraskuussa jos kelit vaa-
tii. Vaihdetaan ne ajoissa kun tilanne 
vaatii ja ajellaan varovasti.

Olen kirjoitellut palstallani kaksi 
kertaa korona pandemian etenemi-
sestä ja viranomais suosituksista. Vii-
me numerossa oli jo helpotusta tie-
dossa ja tulihan rajoitusten purkua. 
Kesä meni vähän vapaammissa mer-
keissä mutta nyt on epidemia aloit-
tanut uuden etenemisen. Mekin jou-
dumme hallituksessa miettimään taas 
rajoituksien käyttöön otosta. Käykää 
katsomassa koti- ja fb sivujen ilmoi-
tuksia. Siellä kerrotaan mihin olem-
me päätyneet rajoituksissa. Rajoituk-
siin meneminen on ikävä juttu mutta 
turvallisuuttanne sillä yritetään vaalia. 

Syyskuussa pidettiin liittokokous 
Aulangolla. Meiltä oli edustettuna 
minä ja Kaj Saarinen. Kokous meni 
melko jouhevasti turva juttuja nou-
dattaen. Puheen johtajana jatkaa Olli 
Rusi. Liittohallitukseen valittiin 2 uut-

ta jäsentä äänestyksen jälkeen. Juha 
Hartman Lahti ja Harri Järveläinen 
Riihimäki. Onnea kaikille valituksi 
tulleille.

Kulunut kesä on ollut jäsenmääräs-
sä mitattuna erinomaisen hyvä. Uu-
sia jäseniä on tullut 5589 kpl eli 40% 
enemmän kun viime kesänä samalla 
aikajanalla. Jotain positiivista tähän 
korona tilanteeseen. Meillekin uusia 
jäseniä on tullut 97 kpl. Tervetuloa 
uudet jäsenet mukavan harrastuksen 
pariin.

Nyt on aika toivottaa teille Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2021.

Ollaan varovaisia ja pidetään turva-
välit kunnossa niin selviämme tästä 
pandemiasta.

Terveisin Pentti Oksanen.

Det är oktober och vi har kom-
mit till mitten av hösten. Vin-
tern väntar bakom hörnet. Vi 

har inte ännu fått någon snö, men 
en vacker morgon kommer den att 
överraska oss bilister, som alltid. 
Bestämmelserna om vinterringarna 
har ändrats dvs de får vara under re-
dan i november, då vädret fordrar det. 
Vi får byta dem i tid om situationen 
kräver det, och köra försiktigt.

I min spalt har jag skrivit två gånger 
om coronapandemins framskridande 
och myndigheternas rekommenda-
tioner. I förra nummer visste vi redan 
om lättnader och visst lättades be-
gränsningarna. Sommaren gick i lite 
friare tecken men nu har epidemin 
tagit ny fart. I styrelsen får vi igen 
tänka på att ta mer  begränsningar i 
bruk. Följ med hem- och facebook-
sidornas meddelanden. Där berättas 
vad vi har bestämt om begränsnin-
garna. Det är tråkigt med begränsnin-
gar, men vi försöker säkerställa allas 

vår säkerhet.
I september hölls förbundsmötet i 

Aulanko. Kaj Saarinen och jag rep-
resenterade vår förening. Mötet för-
löpte relativt smidigt och säkerhet-
såtgärder vidtogs. Olli Rusi fortsätter 
som ordförande. Två nya medlemmar 
valdes med röstning. Juha Hartman 
från Lahtis och Harri Järveläinen 
från Riihimäki. Grattis till de invalda.

Den gångna sommaren har varit ut-
märkt med tanke på medlemsantalet, 
med 5589 nya medlemmar, dvs 40% 
mera än under samma period förra 
sommar. Något positivt i denna coro-
natid. Vår förening har också fått 97 
nya medlemmar. Vi önskar våra nya 
medlemmar välkomna till denna trev-
liga hobby.

Nu är det dags att önska er God Jul 
och Gott Nytt År 2021.

Vi ska vara försiktiga och hålla tryg-
ghetsavståndena så klarar vi denna 
pandemi.

Hälsningar, Pentti Oksanen

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

Onnea
Kaj  Frisk  90 vuotta  19.11.2020 
Marita  Frisk  90 vuotta   20.12.2020 
Jäsennumero  802
Lämpimät  onnittelut  merkkipäivän  johdosta .

Marita Frisk on toiminut yhdistyksen  
puheenjohtajana vuosina 1976-1980.

Vuoden Skepparslainen Åsa Stenbäck. Tunnelmamusiikkia ruokailussa.

Possutreffien ruokailu alakentällä. Kallion pitkänpöydän tunnelmaa.
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SF-CARAVAN ITÄ-UUSIMAA RY
www.sfc-iu.fi

Mölkkymestari v.2020 Jussi. Eskola ja kolmanneksi sijoittunut 
Monica Berg.

Tikkamestari v.2020 Paula Lundström (oik) ja kol-
manneksi sijoittunut Sari Mäkinen.

Isäntäiltaa viettämässä. Possun paloittelu menossa.

Frisbeegolf kilpailuihin osallistujat.
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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!

Täyden palvelun Caravan-talo

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

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

Caravan tarvikkeet

www.lansivankkurit.com

/verkkokauppa

Tilaa netistä kaikki



18

HALLITUS 2020 PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

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

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Leo Kylmä

Yhdistyksemme sai viimein pi-
dettyä vuosikokouksen, jota jo 
kahteen otteeseen siirrettiin. 

Kuitenkin saimme pidettyä syys-
kuun aikana 29.9.

Kokous meni rutiinilla läpi, osanot-
to oli erittäin vaisu, meilläkin on yli 
kolmesataa jäsentä, mutta paikalla oli 
vain 3 % jäsenistä. Jotenkin tuntuu 
tosi pahalta, että jäseniä ei kiinnosta 
yhdistyksen asiat. Tämä oli pohjano-
teeraus.

Olen aina kehunut, että minulla on 
ollut täys kokoonpano hallituksessa 1 
+ 8 vuodesta 2008 lähtien, mutta nyt 
on 1 + 7, ei saatu täytettyä hallitusta, 
nyt on yksi vajaa. Tietenkin pärjääm-
me tälläkin kokoonpanolla, mutta 
kun järjestämme treffejä, silloin tun-
tuu, yksi pois, enemmän työtä, koska 
hallitus on se, joka työt tekee treffeil-
lä.

Aikaisemmin oli suunniteltu Kuopi-
ossa heinäkuussa pidettäväksi suun-
niteltuihin Pohjoismaisiin päiviin 
osallistumista porukalle. Tapahtuma 
on siirretty pidettäväksi heinäkuussa 
2021 Kuopiossa.

Pohdittavaksi, onko vielä kiinnos-
tusta. Pahoittelemme, että jouduimme 
peruuttamaan oman yhdistyksen mo-
lemmat treffit kuluneelta kesältä. 

Pikkujoulua emme ole edes harkin-
neet pidettävän tänä vuonna, tiedätte 
kai miksi. Katsotaan tulevaisuuteen ja 
ensi kevääseen mikä on tilanne, voi-
daanko treffejä pitää.

Onko kiinnostusta osallistua ryh-
mään, joka pohtii yhdistyksen tiedot-
tamisen päivittämistä? Perustettaisiin 
kolmen henkilön lehtitoimikunta, 
joka huolehtisi lehteen tulevat asiat.

Yhdistys tarvitsisi oikeita kara-
vaanareita, joille harrastus on tärkeä 
asia.  Yksi sellainen oli yhdistyksem-
me perustajajäsen Otto Turunen. 

Luitte varmaan Oton poismenon 

viime numerosta, jossa oli ilmoitus 
pysähtyneet vankkurit. Hän oli kara-
vaanari isoilla kirjaimilla ja oli muka-
na hallitustyöskentelyssä alusta asti.

Otolle yhdistys oli ykkösasia, otti 
kantaa asioihin jotka koskivat har-
rastusta, erittäin hyvä ja tarkka yhdis-
tysmies. Otolta minäkin olen oppini 
saanut, jos oli epäselviä asioita, soitin 
Otolle ja häneltä sain aina vastauksen 
kuinka asiat hoidetaan. Hän myös 
vaati, että asiat hoidetaan niin kuin 
ne kuuluu sääntöjen mukaan. Otto 
oli myös aktiivisin työntekijä treffeillä 
vielä viime aikoinakin, vaikka voimat 
ei antaneet oikein tehdä, tuli hän silti 
mukaan.

Karkkilan yhdistys saa olla Otol-
le kiitollinen monista asioista, Oton 
muisto säilyy. Myös yhdistyksemme 
pitkäaikainen jäsen Matti Moilanen 
menehtyi keväällä. 

Moilanen on ollut aikaisemmin ak-
tiivinen osallistuja tapahtumissa ja 
toiminut yhdistyksen toiminnantar-
kastajana.

Vuosi lähenee loppuaan, tämä on 
ollut erikoinen vuosi, mutta menem-
me valoisin mielin uuteen vuoteen.

Toivotan teille jäsenet ja lukijat Hy-
vää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Terv. Leo  94210
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Yhdistyksen vuosikokous 29.09.2020
 ■ Yhdistys järjesti vuosikokouksen 

Nummelassa Tarmon hiihtomajalla 
29.9.2020 kello 19. Kokousta oli Ko-
ronan leviämisen estämiseksi siirret-
ty toukokuusta kesäkuulle ja edelleen 
syyskuulle.  Kokoukseen ei osallistu-
nut tavanomaista osallistujamäärää, 
vaikka käytettävissä oli kertakäyttö-
suusuojia ja käsidesiä.  Osallistujat 
olivat siis turvavälin päässä toisistaan 
eikä yskiviä ja nuhaisia jäseniä saapu-
nut paikalle. Ennen kokousta juotiin 
kahvit suolaisen ja makean palan kera. 

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2019 
tilit ja toimintakertomuksen sekä toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2021, jolloin toivottavasti 
koronan aiheuttamat rajoitukset on 
lieventyneet.

Hallituksen jäsenmäärää vähennet-
tiin yhdellä, jonka jälkeen loput ero-
vuoroiset saivat jatkokauden.  Halli-
tuksen kokoonpano on nyt puheen-
johtaja Leo Kylmä (085978-0) sekä 
jäsenet Aulis Ahonen (085978-0), 
Aino Kylmä (094210-1), Reijo Vir-
tanen (034477-0), Anneli Sarkola 
97651-0, Veijo Vainikka 83613-0, 
Veijo Vanhala 136046-0 ja Seppo 
Lehtola 75990-0.  

Kokousta mietitytti, onko jäsenmak-
sua tarve jatkossa korottaa, kun tu-
loja ei ole tullut tänä vuonna tapah-
tuman järjestämisestä. Kokous päätti 
kuitenkin pitää yhdistyksen jäsenmak-
sut ennallaan.  Koronan aiheuttaman 
epävarmuuden vuoksi ei suunnitel-
la tälle vuodelle pikkujouluruokai-

lua.  Tilanteen luotetaan parantuvan 
ja vuodelle 2021 suunniteltiin toteut-
tavaksi tapahtuma Vuotinaisten leiri-
keskuksessa alkusyksystä. 

Kokous päätti normaalista poikkea-
vasti, että kaikki jäsenet saavat ilmoit-
taa hallitukselle 31.12.2020 mennessä 
halukkuutensa edustamaan yhdistys-
tä liittokokouksessa, joka on suunni-
teltu pidettäväksi Turussa 22.5.2021.  
Hallitus päättää kuka ilmoittautu-
neista pääsee edustamaan yhdistys-
tä.  Yhdistys kustantaa valituille liit-
tokokousedustajille matkakulut, ma-
joituksen ja illallinen.

Anneli Sarkola 97651-0

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA  
SF-CARAVAN KARKKILA RY



HIILIJALANJÄLKI
   hyvitetty

    tämän auton matkojen

bestcaravan.fi/co2



HIILIJALANJÄLKI
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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

Syksyistä  
iltaa kaikille
Tämän palstan kirjoittaminen 

sattuikin sopivasti samalle vii-
konlopulle kun meillä Kerava-

laisilla oli syyskokous.
Syyskokous pidettiin omalla Kan-

gaslammen alueella uudessa ja hie-
nossa Koronatuvassa.

Minä kiitän kaikkia läsnä olioita 
luottamuksesta ja näin saan jatkaa 
yhdistyksemme puheenjohtajana seu-
raavat kaksi vuotta. Iso kiitos halli-
tustyöskentelystä Hannu Virtaselle 
ja Raija Loivalle kuluneista vuosista.

Hallitukseen saimme uutta verta, 
mukaan tulivat Päivi Kulmala (vara-
puheenjohtaja), Kirsi Tolonen sekä 
Juho Kivimäki.

Uusille hallituksen jäsenille tervetu-
loa joukkoomme. 

Kangaslammen rakennusprojekti 
Koronatupa on nyt sitten loppusila-
usta vaille valmis, käyttökunnossa 
kylläkin jo. Uudet projektit odottavat, 
työ alueella ei tekemällä lopu. 

Vuosi 2020 jää varmasti kaikkien 
mieleen. Meidän mieleen jää kuiten-
kin parhaiten se, että alueemme täyt-
tyi vuosipaikkalaisista, eli aika lailla 
täyttä on. 

Tulevaan talveen lähdemmekin en-
nätyksellisen suurella kausipaikkojen 
määrällä. Toivottavasti pysytään kaik-
ki terveenä ja korona laantuu. 

Tervetuloa viihtymään Kangaslam-
melle. 

Yt. Terveisin SF-Caravan Kerava ry 
puheenjohtaja 

Perttu  Tiikkainen
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Mukavan vilkas kesä Kan-
gaslammilla on takana ja 
lämpimänä edennyt syk-

sy on jo pitkällä. Niin pitkällä, että 
pidettiin jo yhdistyksen syyskoko-
us kesäajan viimeisenä lauantaina. 
Perttu valittiin jatkamaan puheen-
johtajana. Hallitukseen valittiin kol-
me uutta jäsentä, tervetuloa Kikka, 
Päivi ja Juho! Samalla kiitokset hal-
litustyöskentelystä nyt luopuneille 
henkilöille. 

Kangiksen kesä on ollut tosiaan-
kin vilkas ja lisätyötä aiheuttaneista 
rajoituksista huolimatta saatiin jopa 
pari tapahtumaakin pidettyä. Toi-
nen tapahtuma (Hämyjen karaoke-
finaali) saatiin järjestettyä onnistu-

neesti, vaikka tieto sen järjestämi-
sestä saatiin noin viikkoa aiemmin. 
Karaokefinaalin tauolla nautittiin 
Raijan valmistamaa herkullista lo-
hikeittoa. Järjestelyissä oli mukana 
useita henkilöitä, siitä heille kaikille 
kiitokset! Yhdistyksen synttärikek-
kerit pidettiin elokuun lopulla, jos-
sa ohjelmassa oli mm. museobussi-
kierros Nastolassa Kekun toimiessa 
kuljettajana ja oppaana. Ensi vuon-
na on sitten yhdistyksen pyöreiden 
vuosien juhliminen ja juhlan suun-
nittelu on jo alkanut.

Uuden vapaa-ajantilan valmistumi-
nen on jo niin pitkällä, että pari ko-
koustakin siinä on jo pidetty.  Kun 
vielä saadaan keittiö ja loput puut-

tuvat työt tehdyksi, niin meillä on 
viihtyisä tila yhteisiä juhlia tai ta-
pahtumia varten.

Rantasaunasta kertomista ei voi 
tässäkään jättää pois. Rantasauna 
on lämmennyt vähintään joka lau-
antai ja lammen raikkaaseen veteen 
pulahtaminen on ollut ihana koke-
mus useimpien mielestä vielä näin 
lokakuussakin. Talvella sitten läm-
mitetään kärrysaunaa, jos paikalla 
ei ole kovin paljon porukkaa. Tie-
tysti toivomme, että kävijöitä riittää 
myös talvikaudella, joten olette ter-
vetulleet Kangikselle!

Kaija Salonen



ADORA. Tutustu uuteen sukupolveen.
Kekseliäs muotoilu, uusi virtaviivainen profiili ja Adrian upea, iso taivasikkuna. Tunne olosi kotoisaksi uudessa nykyaikaisessa asuintilassa, 
jossa on tyylikkäitä ja innovatiivisia keittiö-, kylpyhuone-, makuuhuone- ja säilytysratkaisuja. Saatavilla laaja valikoima pohjaratkaisuja. 
Adria. Inspiraatio seikkailuihisi.

ADRIA.FI

    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
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS RY www. sfckristityt.net

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

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

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

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

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

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

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

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

Taloudenhoito
Heikki J. O. Leinonen 34085
0400 481 350
Itäinen Pitkäkatu 36A2, 20700 Turku
heikki.jo.leinonen@iki.fi

Petri Hartman

Tervetuloa  
uudet jäsenet

Aikaisempina vuosina olen tot-
tunut käymään läpi vuoden 
tapahtumia ja tunnelmia tässä 

vuoden viimeisessä numerossa.  Tänä 
vuonna ei tapahtumista ole mitään 
kerrottavaa, mutta tunnelmia on sen-
tään riittänyt. Ei olisi millään arvannut 
vielä maaliskuun alussa mitä kulunut 
vuosi toisi tullessaan. Kesän tapah-
tuma kalenteri oli juuri julkaistu, ja 
kuumeisesti jo odoteltiin tulevaa…. 
mutta sitten tapahtui jotain! Se mitä 
ei odotettu täällä tapahtuvan olikin 
tässä aivan meidän edessämme ja se 
oli kohdattava. Paljon epätietoisuutta, 
epävarmuutta, asiantuntijoiden pu-
heenvuoroja ja lehdistön pyörittelyä. 
Yhtäkkiä olimme saaneet tuntematto-
man korona viruksen vieraaksemme 
ja oli opeteltava tulemaan sen kanssa 
toimeen.

No, ei kauaakaan, niin meidänkin 
oli jo peruttava koko kevään ohjel-
ma. Näistä tärkeimpänä vuosikokous, 
minkä pitäminen siirrettiin syksyyn. 
Kesän aikana tilanne Koronan suh-
teen helpotti ja ehdimme jo toivoa, 
että syksyn ohjelma saadaan maaliin 
suunnitellusti. Mutta eihän siinä niin 
käynyt, vaan koulujen alkaessa ja lo-
mien loppuessa tartunnat kääntyivät 
uudestaan nousuun. Olimme jälleen 
samassa tilanteessa kuin keväällä ja 
jouduimme harmiksemme peruutta-
maan ensin alkusyksyn ohjelmat ja 
sitten lopulta koko vuoden loputkin 
tapahtumat aina pikkujouluja myö-
den. Tästä olemme yhdistyksenä pa-
hoillamme, mutta olemme halunneet 
toimia suositusten mukaan ja varmis-
taa sen, ettei ainakaan meidän tapah-
tumissa kukaan tautia saisi. Olemme 
kuitenkin kokoontuneet hallituksen 
kanssa nyt syksyllä ja aloittaneet ensi 
kauden suunnitelmat. Tulemme suun-
nittelemaan täyden ohjelman ensi 
vuodeksi, mutta sen toteutuminen tu-
lee olemaan kiinni siitä, miten korona 

tilanne kehittyy maassamme. Toivo-
taan, että tilanne muuttuu parempaan 
suuntaan kevääksi ja päästään taas 
pyörien päälle. Näistä lisää varmaan 
tulevan vuoden ykkös numerossa ja 
netti sivuillamme.

Vuosikokous pidettiin tänä vuonna 
poikkeuksellisesti vasta marraskuus-
sa. Sitä jouduttiin siirtämään koronan 
takia ja sen sai myös poikkeukselli-
sesti tänä vuonna näin tehdä. Toi-
votaan, että ensi vuonna pystymme 
pitämään kokouksen tutulla paikal-
la toukokuun lopussa. Vaikka vuosi 
on ollut hyvin erikoinen on jäsen-
määrämme pysynyt lähes ennallaan. 
Vaikka muutama jäsen aina vuoden 
aikana putoaa pois, niin ilahduttavas-
ti uusia tulee tilalle. Ja mikä parasta 
myös nuorempia on liittynyt mukaan. 
Taloudellinen tilanteemme on hyvä 
joten nyt on aika kääntää katseet tu-
levaan vuoteen ja toivottava, että se 
olisi meille armollinen. 

Niin, Joulukin sieltä lähestyy ja 
kohta on aika hiljentyä kuuntelemaan 
Joulun sanomaa. Tahdonkin kiittää 
Sinua lukijani tästä erilaisesta vuodes-
ta ja toivottaa 

Onnellistaja  siunattua  
Uutta  vuotta  2021!

-petri-

Kiitokset kaikille kaudesta 2020
Rauhaisaa joulun odotusta 
ja siunausta vuodelle 2021!
T. Hallitus
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KRISTILLINEN  
KARAVAANARIYHDISTYS RY www. sfckristityt.net

Karavaanareita  omatoimisella  syysretkelläKaravaanareita  omatoimisella  syysretkellä

Kaamasmukka, kätkäläsjoki.

Kaktsavarrin huipulta.

Nellimistä.
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Hallitus kokoontui Forssan ABC:llä 19.10.

Kemijärven Luusualta. Peurasuvannosta.

Ilomantsin Möhköstä.

Muutoksen keskellä!

Monille tuttua sanontaa: ”Niin maailma muuttuu 
Eskoseni!” on saatu yhdessä opetella, tämän 
vuoden kuluessa!

Uskoisinpa, että meidän monien mielissä on toive ja 
rukous siitä, että tämä ns. ”Uusi normaali” ei jäisi py-
syväksi, vaan mahdollisimman pian pääsisimme ko-
koontumaan yhteisiin tapahtumiin!  Toki yhteyttä ys-
täviin on pidetty puheluiden, tekstarien ja Whats ap-
pien avulla! Sen lisäksi monet rakkaat ystävät on ta-
vattu aamulla ja illalla, sillä tutulla rukouksen sillalla, 
johon mitkään virukset ei ylety! 

Mutta ne ei voi korvata sitä yhteyttä, jossa on yhdes-
sä kokoonnuttu soittamaan ja laulamaan, kuulemaan 
Sanan opetusta ja ystävien todistuksia siitä, miten elä-
vä Herra on pitänyt meistä huolen!  Ja todellista elä-
mänleipää on tarjoiltu silloin, kun makkaratulilla on 
jaettu omakohtaisia todistuksia siitä, miten Jeesuksen 

veren voima on tuonut elämään todellisen muutoksen 
ja avannut sydämeen ilon ja kiitoksen! Tästä Paava-
li kirjoittaa; ”Jumala on uskollinen, hän, jonka kaut-
ta olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuk-
sen yhteyteen!” Tämän kutsun vastaanottaminen on se 
kaikkein tärkein asia jokaisen ihmisen elämässä! Sillä 
sama sana vakuuttaa; ”Jumala on antanut meille ian-
kaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassan-
sa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa 
ei ole, sillä ei ole elämää!” Tätä elämää Jumala armos-
saan kutsuu meitä kaikkia omistamaan!

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

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Eeva Ahervuo

HALLITUS
Puheenjohtaja, Kuutoset+ 
lehtitoimikunnan edustaja, tiedotus 
Eeva Ahervuo 143562-1 
e.ahervuo@gmail.com

Varapuheenjohtaja 
Jukka Aalto 157063-0 
jukka@aalto.ax 

Hallituksen jäsen, sihteeri 
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 
Helena Inkinen 166044 
helenainkinen1@gmail.com

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

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/ 

Kohti vuotta 2021
Vuosi 2020 on pian taputel-

tu monine mielenkiintoisine 
käänteineen. Puhutuimpia ai-

heita harrastuksemme tiimoilta lie-
nee ollut uusi tieliikennelaki, joka 
toi muutoksia matkailuautoiluunkiin 
nopeusrajoitusten ja matkailukorien 
asennusten osalta. Koronan vaiku-
tuksia ei tarvinne edes mainita. Mo-
net puheenaiheet ovat nostattaneet 
tunteita: hyviä ja ei niin hyviä. Hy-
vistä puheenaiheista mieleen nousee 
mahtava kasvu matkailuautoilun pa-
rissa. Meidänkin yhdistykseen uusia 
jäseniä on tänä vuonna tullut yli kah-
deksankymmentä, joten kokonaisuu-
dessaan yhdistyksessämme on nyt yli 
viisisataaseitsemänkymmentä jäsentä. 
Saapa nähdä meneekö kuusisataa rik-
ki vuonna 2021!

Monet tapahtumat jouduttiin tänä 
vuonna perumaan tai siirtämään, 
mutta monet saatiin järjestettyäkin, 
vaikka sitten pienellä viiveellä. Oma 
yhdistetty kevät- ja syyskokouksem-
me pidettiin onnistuneesti Klaukka-
lassa syyskuun lopulla. Kokouksessa 
päätimme sääntömuutoksesta koski-
en hallituksen toimintakautta, sekä 
saimme muutaman uuden jäsenen 
hallitukseemme. Hallituksestamme 

pois jäivät Mika ja Leena Yliporti-
mo, joille lähetämme suuret kiitok-
set menneistä vuosista: kanssanne 
on ollut antoisaa yhteistyötä tehdä! 
Mikan ja Leenan tilalle saimme mah-
tavat vahvistukset, kun konkarikara-
vaanarit Pertti Kortelainen ja Timo 
Kaltiokumpu lupautuivat mukaan 
remmiin. Ihan mahtavaa, nyt laitetaan 
pyörät pyörimään entistäkin vauhdik-
kaammin! 

Puheenjohtajuudestakin äänestet-
tiin ja sain kunnian jatkaa puheen-
johtajana seuraavat kaksi vuotta. Kii-
tän luottamuksesta, jatkan mielelläni, 
kivaa hommaahan tämä on meille 
kaikille niin rakasta harrastusta viedä 
eteenpäin.

Liittokokous pidettiin myös syys-
kuussa. Paikalla Hämeenlinnassa 
yhdistystämme edustivat lisäkseni 
varapuheenjohtajamme Jukka Aalto, 
sekä sihteerimme Johanna Pylvä-
nen.

Normaalia pienemmällä osallistuja-
määrällä pidetty korona-ajan liittoko-
kous muun muassa valitsi liittohalli-
tuksen puheenjohtajaksi Olli Rusin, 
jäseniksi Juha Hartmanin ja Harri 
Järveläisen, sekä hyväksyi SF-Cara-
van ry:n uudeksi jäsenyhdistykseksi 

SF-Caravan Vieresniemen. Antoisan 
kokouksen tarkempi yhteenveto löy-
tyy liiton sivuilta www.karavaanarit.fi 
kohdasta ”uutiset”.

Vuosi alkaa kääntyä kohti seuraavaa, 
joten monella meistä kausikin on jo 
lopuillaan. Meidänkin perheen ajope-
li on pian jo talviunilla, mutta mieles-
sä jo kovasti vilkkuu kausi 2021. Uusi 
kausi, uusi kesä ja uudet seikkailut 
vinhasti pyörivien pyörien päällä  tus-
kin malttaisi odottaa, että pääsemme 
kevät-treffeistämme ja muista suunni-
telmista tarkemmin kertomaan, seu-
raile siis kotisivujamme ja Faceboo-
kiamme, jossa asioista tiedotamme.  
Oikein mukavaa joulun aikaa ja on-
nellista vuotta 2021 kaikille!

Eeva Ahervuo, puheenjohtaja

Hyvää joulua ja  
onnellista vuotta 2021  
kaikille SFC Nurmijärvi ry:n jäsenille!

★

★

★
★

★
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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

31

SF-CARAVAN PORKKALA RY
orkkala

SF-CARAVAN

HALLITUS 2020

Tervetuloa 
yhdistykseemme 

liittyneet  
uudet jäsenet

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Lunta odotellessa.

Näin taas tämäkin vuosi lähenee 
loppuaan ja seuraavaa odotel-
laan. Valitettavasti koronavirus 

ei tahdo hellittää. Rajoitusten myötä 
moni asia on jouduttu tekemään totu-
tusta poiketen. Kokousten ajankohtia 
on siirretty ja tapahtumia peruttu.

Tätä kirjoittaessani yhdistyksemme 
vuosikokous on vieläedessäpäin. Jäl-
leen valitaan toimijat ensi vuodelle, 
eli puheenjohtaja ja hallituksen jä-
senet erovuoroisten tilalle.

Yhdistyksemme täyttää 30 vuot-
ta 28.1.2021. Onko sinulla muistoja 
esimerkiksi Maanpuolustustreffeiltä? 
Niitähän yhdistys järjesti Upinnie-
messä 21 kertaa. Muistojasi otamme 
mielellämme vastaan vaikkapa kuvi-
en kera allekirjoittaneelle.

Toivotan itseni ja vaimoni puolesta 
kaikille

Rauhaisaa Joulua ja Matkailurikasta 
Uutta Vuotta 2021

Kari Nurminen

Kari Nurminen

Kolme palloa päällekkäin
monta hiiltä vierekkäin.
Porkkana myös  
kuvaan kuuluu.
Kevät tulee; vedeks muuttuu.
 Toivotamme jäsenille 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2021

Hallitus
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SF-CARAVAN PORKKALA RY
orkkala

SF-CARAVAN

Yhdistyksemme edustajat Kari ja Anneli Nurminen.

Henget-reliefin saaja Paavo Rousku.

SF-Caravan ry:n Liittokokous 2020
 Koronaviruksen takia 

toukokuulta kesäkuul-
le ja edelleen syys-

kuulle siirretty Liittokoko-
us pidettiin 26.9 Aulangolla 
Hämeenlinnassa. Erikoisjär-
jestelyin pidettyssä kokouk-
sessa oli edustettuna 78.sta 
jäsenyhdistyksestä 47 yhdis-
tystä 104 edustajan voimin. 

SF-Caravan ry:n puheen-
johtaja Olli Rusi aloitti 
kokouksen jakamalla huo-
mionosoituksia. Henget-re-
liefin numero 18 sai Paavo 
Rousku ansioistaan useam-
man vuosikymmenen aika-
na tekemistään palveluista 
harrasteemme hyväksi.  Uu-
tena yhdistysmerkkinä jaet-
tiin platina-merkit Kalervo 
Välimaalle SFC Pohjanmaa 
ry, Reijo Silokoskelle SFC 
Vakka-Suomi ry ja Veikko 
Vuorialholle SFC Kaakkois-
Häme ry. Vuoden karavaa-
nari on Heikki  J.O. Leino-
nen sekä vuoden yhdistys 
SFC Helsinki ry.

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Irmeli Valve 
SFC Matkailuautoilijat ry. 
Hänen johdollaan kokous-
asiat käytiin ripeästi läpi. 
Tilit ja toimintakertomus 
hyväksyttiin ja vastuuva-
paudet myönnettiin vaik-
kakin varsinkin tileistä kes-

kusteltiin ja kyseltiin tar-
kennuksia.

Ilman vastaehdokasta Olli 
Rusi valittiin jatkamaan SF-
Caravan ry:n puheenjohtaja-
na seuraavat kolme vuotta. 

Liittohallitukseen oli eh-
dolla kolme henkilöä; Juha 
Hartman SFC Lahden seuty 
ry, Harri Järveläinen SFC 
Pirkanmaa ry ja Juha Rak-
kola SFC Espoo ry. Kun 
täytettävänä oli vain kaksi 
päikkaa hallitukseen, jou-
duttiin äänestämään. Vali-
tuiksi tulivat Juha Hartman 
136 äänellä ja Harri Järve-
läinen 127 äänellä. Juha 
Rakkola sai äänestyksessä 
89 ääntä. 

Toinen äänestys joudut-
tiin suorittamaan liittohal-
lituksen esittämästä liiton 
puheenjohtajan palkan sekä 
hallituksen jäsenten palkki-
oiden huomattavista koro-
tuksista. SFC Lahden seu-
dun edustaja esitti, ettei  
korotuksia hyväksyttäisi. 
Tätä myös SFC Matkailu-
autoilijat ry ja SFC Porkka-
la ry kannattivat. Suorite-
tun äänestyksen tuloksena 
kuitenkin liittohallituksen 
korotusesitys voitti äänin 
140 puolesta, 93 vastaan., 
tyhjää 5. 

Kokouksen lopuksi SFC 

Turku ry:n edustaja kutsui 
edustajat tervetulleiksi seu-
raavaan Liittokokoukseen 
Turkuun toukokuussa 2021 

(jos korona sen sallii).
                                                                                                                                    

Teksti: Kari Nurminen
Kuvat: Armi Ylikorpi
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Anneli jakoi maskeja.Kokouksen puheenjohtaja Kari Nurminen ja sihteeri Kirsi Varinen.

Kokousyleisöä.

Yhdistyksemme vuosikokous 2020
 Kokous pidettiin Kirk-

konummen kunnanta-
lon Kirkkonummi-sa-

lissa torstaina 22.päivä lo-
kakuuta 2020. Tavanomai-
sesta poiketen kokoukses-
sa käytettiin kasvimaske-
ja koronatilanteesta johtu-
en. Myös kokouspaikka oli 
poikkeuksellinen; Kirkko-
nummen kunnan päätök-
sellä paikalliset yhdistyk-
set voivat nyt hyödyntää 
muunmuassa kokouksiin-
sa kunnantalon tiloja.

Puheenjohtaja Kari Nur-
minen avasi kokouksen toi-
vottaen läsnäolijat terve-
tulleiksi tekemään tärkeitä 
päätöksiä. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Kari 
Nurminen ja sihteeriksi Kir-
si Varinen. Pöytäkirjantar-
kastajiksi valittiin Arto Ko-
hijoki ja Mika Paavilai-
nen. He toimivat myös ään-
tenlaskijoina tarvittaessä.

Vuoden 2019 toimintaker-
tomus ja tilinpäätös käsitel-
tiin, vahvistettiin ja vastuu-
vapaudet myönnettiin.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajana jatkaa Kari Nurmi-
nen. Hallituksesta erovuo-

roisina olleet valittiin jat-
kamaan sekä uutena jäse-
nenä hallitukseen valittiin 
Georg Cavonius. Näin hal-
litus vuonna 2021 on täysi-
lukuinen.

Toiminnantarkastajana jat-
kaa Simo Ahonen ja hänel-
lä varalla Mika Paavilainen.

Ensi vuoden hallituksel-
le annettiin evästyksenä 
mahdollinen yhdistyksen 

30-vuotisjuhlan suunnittelu.

Teksti: Kari Nurminen
Kuvat  Anneli Nurminen 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU RY
www.sfc-riihimaki.net

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

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

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
040 0408 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

HALLITUS 2020

Timo Sulin

SF

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Tervehdys Riihimäen seudun 
karavaanarit

nielämää kohtaan löytyy. Harrastuk-
sen jatkumon kannalta hyvä juttu. 

Lopuksi haluan toivottaa kaikille 
hyvää loppuvuotta, tontutkin alkavat 
kohta ikkunoista kurkkia.

Moikataan kun kohdataan

Todella nopeasti kulkee aika, 
taas hätyyttelivät aineistopäivän 
lähestyessä. Vastahan edellinen 

lehti ilmestyi. Retkille ja tilaisuuk-
siin ei ole uskaltanut mennä vallitse-
van tilanteen painostamana, kukapa 
sitä nyt varta vasten koronaa haluaa. 
Toisille ei tunnu olevan mitään väliä 
omalla tai muiden terveydellä. Lallul-
la on aktiivisten henkilöiden ansiosta 
saatu turvavälit pidettyä ainakin koh-
tuu hyvin.

Syyskokous on toivottavasti saatu 
ajallaan pidettyä ja toimihenkilövalin-

nat suoritettua. Tai sitten ollaan vielä 
odottavalla linjalla, kristallipallokurs-
si on vielä kesken. 

Kesä ja alkusyksy lallulla on ollut 
kaikin puolin vilkas ja työntäyteinen, 
aikaa on vienyt riemiksen uusimisen 
suunnittelu sekä muut pienemmät 
projektit, kuten jätevesijärjestelmän 
uusiminen, vanhat säiliöt alkavat olla 
tiensä päässä. Eli pihan kaivuuta on 
keväälle odotettavissa. Alueella on ol-
lut silmämääräisesti enemmän ihmi-
siä kuin edellisenä kesänä, jonoakin 
alueelle on, eli kiinnostusta karavaa-

Lastenpäivä 
ja alku- 
sammutus-
koulutus 5.9.
Liekö korona ja kehno sää 
vaikuttanut, tapahtumassa ei 
montaa henkilöä ollut. Paikalla 
olleet lapset saivat ainakin kunnolla 
ratsastusta, ponivanhus ainakin oli 
väsyneen oloinen kotiin lähtiessään. 
Rohkeimmat uskaltautuivat 
sammutustaitojaankin verestämään, 
kiitos Jokelan VPK
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Tervetuloa 
uudet jäsenet

Siivoustalkoot Lallulla 17.10.

Puutalkoot 
Lallulla 22.8.
Keväällä ei tarvinnut puutalkoita 
järjestää, kun ei puuta juuri 
mihinkään kulunutkaan. Sateisena 
lauantaina osa porukasta suuntasi 
metsään, osa keittiöön ja loput 
täyttivät liiterin kuivilla puilla, tehden 
tilaa uusille puille. Lallulla palaa 
vuodessa reilusti yli 30 kuutiota 
puuta saunan ja padan pesissä ja 
useita kuutioita grillikodassakin. Jos 
nämä pitäisi klapikaupasta ostaa...

Lallun 40-vuotisjuhlien 
lähestyessä pidettiin 
siivoustalkoot. Sää oli mitä 
otollisin, viileä ja kuiva. 
Joinain vuosina on ollut lumi 
maassa talkooviikonloppuna, 
haravapartioilla ollut helppoa. 
Viime vuonna oli lehdet 
vielä puissa tiukasti kiinni. 
Lehtipuhaltimet pärähtivät 
käymään jo viikolla, 
syyslomaviikko auttoi asiaa 
hyvin. Lauantaina oli ainakin 
neljä puhallinta yhtä aikaa 
käynnissä, on siinä metsän 
eläimillä ollut ihmettelemistä. 
Lallutoimikunta oli taas 
järjestänyt maittavat sopat ja 
makkarat muulle talkooväelle. 
Koronan takia jokainen 
kävi hakemassa kattilalla 
tarvitsemansa määrän soppaa ja 
leipää, syöminen omissa oloissa. 
Suurin kiitos kuulunee eräälle 
nuorelle Herralle, joka ahkerasti 
kuskasi lehtiä mönkijällä 
kymmeniä kuorma. Kiitos myös 
kaikille muille osallisille, kaikkien 
panosta tarvitaan tasapuolisesti. 
Paikalla oli arvioiden mukaan 
noin 60 henkeä, joten hommat 
tuli tehtyä joutuisasti.
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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 
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

ORDFÖRANDESPALT

Olof Bussman

Hedersmedlem 

Ruben 
Sundström

SF-C 018881-0

★ 23.04.1934
✝ 03.10.2020

Ekipage som stannat

Sture  
Holmberg

SF-C 040960

★ 15.11.1955
✝ 18.09.2020

Hej på er Caravanare både nya 
och gamla, vi inte ordnat egna 
träffar det här året på grund 

av corona pandemin, dessutom är det 
roligt att se att  våra medlems antal 
har ökat under året. Halloween träf-
fen som i år planerades att ordnas i 
Hagalund i Grundsjö men blev inhi-
berad. Även julfesten är inhiberad.                                                                                                                                      

Vi hade Forneldsträffen i Lag-
mansstrand, med  vårt traditionella 
stövelkastnings- och hästskokast-
ningsmästerskap med  goda resultat. 
Herrklassen i stövelkastning vanns av 
Håkan Wendelin och damklassen av 
Yvonne Grönholm.

I hästskokastningen vann Stina 
Amnell damklassen och Karl-Johan 
Hjort herrklassen.

Då höstmötet blev inhiberat fortsät-
ter styrelsen tillsvidare med samma 
sammansättning så länge tills det är 
möjligt att välja ny styrelse och ord-
förande.

Från SF-Caravans del kan jag berätta 
att förbundsmötet ordnades i Tavas-
tehus i stränga förhållanden,deltagar 
antalet var begränsat så att endast of-
ficiella representanter fick deltaga och 
avstånd och ansiktsmasker användes. 
Olli Rusi blev  vald som ordförande 
för fölande tre år, nya i styrelsen blev 
Juha Hartman från Lahtis och Harri 
Järveläinen från Riihimäki.

Sen har jag sorgliga nyheter vår He-
dersmedlem Ruben Sundström har 
lämnat oss alla i stor sorg, han har av-
lidit den 3 oktober i en ålder av 84 år.

Vi har också haft många förare och 
andra medhjälpare i Caramba-cupen 
med goda resultat, det märks att öv-
ning ger färdighet. Ett stort tack till er 
alla som hjälp mig i arbetet.    

Till sist ett stort Tack för gåvan på 
min bemärkelsedag.

Tack till er alla som har ställt upp 
som värdar på våra träffar, tack till 
styrelsen för ett gott samarbete och 
jag önskar Er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År. 

Olof
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Många medlemmar firade Halloween 
på Meri Caravan campingen i Salo i år
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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

 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

LMC Siesta 530 -88
Avara, katsastettu LMC 530 Siesta kesämökille 
vaikka lisätilaksi.
Pituus: 6,65 m 
Leveys: 2,11 m 
Kokonaismassa: 1 030 kg 
Omamassa: 880 kg 
Vuodepaikkoja: 4

Solifer 450 Artic -87
Primuksella ja sähköpatruunalla varustettu 
Solifer 450 Artic. Katsastettu. Kevyt ja huippu-
hyvä vetää.
Pituus: 6,06 m, leveys: 2,09 m
Kokonaismassa: 840 kg
Omamassa: 680 kg
Vuodepaikkoja: 51 599€

6 450€

2 850€

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



BLACK
WEEK

Ajoneuvoja tarjouksessa koko viikon!

Psst! Verkkokaupassa pimeitä hintavirheitä 
sinun eduksesi, etsi ja tilaa!

Tarjolla mustaamakkaraa ja puolukkahilloa

procaravan.fi

PROCARAVAN
NUMMELA

Hiidenmäentie 268
03100 Nummela
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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!


