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Kaben matkailuvaunujen jälleenmyyjät: 
• Helsinki/Vantaa  Helsinki Caravan Oy   09-2766560  www.helsinkicaravan.�  
• Kouvola  Kouvolan Vaunu Oy    (05) 311 9077  www.kouvolanvaunu.com 

• Salo   Auto Simelius Oy   (02) 733 1550  www.auto-simelius.�  
• Turku   Turun Länsi-Vankkurit Oy  (02) 274 9880  www.lansivankkurit.com 
• Tuusula   K&K Kivinen Oy   (09) 273 1707  www.kkkivinen.�  

  Imperial    Hacienda       Royal    Jalokivi  Classic  Imperial    Hacienda       Royal    Jalokivi  Classic  Imperial    Hacienda       Royal    Jalokivi  Classic
www.kabe.se/fi

Briljanttia vuodesta toiseen. Nyt 2017

Ellet vielä ole tutustunut Kaben uuteen mallistoon, kehoitamme 
tekemään sen pikimmiten.
Kabe saavutti jälleen ansaittua huomiota Lahden messuilla ja 
kauppa on käynyt mukavasti.
Kun syksy vaihtuu talven paukkupakkasiksi suosittelemme, että 
suuntaat Kabe-kauppiaan pakeille ja hankit parasta talviasutta-
vuutta mitä on tarjolla.

KABE2017 Royal 600GLE

KABE2017 Imperial 630
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

RINTA-JOUPPI CARAVAN
Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)  puh. 09-2525 7500 Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15 

 
Teemu Jaatinen paikallispäällikkö p. 040 519 0611 • Hannu Korhonen p. 040 519 0610 • Kristian Holmström p. 040 519 0613 • Anton Ylä-Autio p. 040 823 3061

Jälleen Suomen eniten myyty matkailuauto

Rahoitustarjouksen esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€.
Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%.  Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki. 

2017 
uutuusmallit 

nyt 
meillä

Uusi Adria Coral Platinium Collection

Bürstner-merkkiedustus nyt meillä
JUHLAVARUSTUS - ULKONA
•  Markiisi, LED-valaistuksella
•  Ajovaloissa mustat kehykset
•  Jäähdyttäjän säleikkö Bürstner-logolla
•  Ulkopeilit sähkösäätöiset  
 ja lämmitettävät
•  Aluvanteet 16”
•  Ohjaamon ilmastointi, manuaalinen,
 hiukkassuodatin
•  ESP sis. ASR, Hill Holder  
 ja Traction Plus

JUHLAVARUSTUS - SISÄLLÄ
•  Moottori 2,3 Mjet 130 hv, 
 3.500 kg, EURO 6
•  Edition 30 -nahkaverhoilu
•  Ohjauspyörä ja vaihdevalitsimen 
 nuppi nahkapäällysteiset
•  Multimediajärjestelmä sis.  
 peruutuskameran ja navigaattorin
•  Vakionopeudensäädin
•  Etumatkustajan airbag

Huippuvarusteltu Edition 30 juhla- 
mallisto aivan erityiseen hintaan

NEXXO
TIME EDITION 30

T 569, T 660, T 690G 
alkaen

61.700€
etusi alkaen 

6.350€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous  
uuteen matkailu ajoneuvoon

0,99%
ilman muita kuluja*

KORKO VAIN
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nro 4/2016 
11. 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 Keski-Uusimaa 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/ 
ilmoitusmyynti: Riitta Lempiäinen, puh. 040 527 4428, riitta.lempiainen@gmail.com 

Toimituskunta: 
FORSSA:  Heikki Kulju, Heikki Seppälä 
HANKO:  Marlene Holmström, Mats Welander 
HYVINKÄÄ:  Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen 
ITÄ-UUSIMAA:  Kaj Saarinen 
KARKKILA:  Leo Kylmä, Anneli Sarkola 
KESKI-UUSIMAA:  Kari Köngäs, Tiina Korjula 
KRISTILLISET:  Petri Hartman 
NURMIJÄRVI:  Arto Kiviluoma, Eeva Ahervuo 
PORKKALA:  Anneli Nurminen, Kari Nurminen 
RIIHIMÄKI:  Tarmo Sorvisto, Ulla Sorvisto 
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 2016: 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 2016: 25.2., 28.4., 1.9. ja 1.12. Aineistot 4 viikkoa ennen

Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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www.hyvinkaacaravan.net
Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • Puh. 019 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Meillä osataan, 
meillä palvellaan!

 MATKAILUVAUNUT
• Vaunumyynti - huolletut 
käytetyt matkailuvaunut
• Ostetaan ja otetaan 
myyntitiliin - kysy ja tarjoa!

TARVIKKEET
• Etuteltat ja markiisit
• Suositut Svenska Tältin 
StandBy etuteltat vaunuihin
• Caravan-tarvikkeet ym.

VARAOSAT
• Cabbyn varaosat
• Alde, AL-KO, Trumatic, 
Dometic ja Primus
•Yleisvaraosat vaunuihin

 HUOLTO
• Vuosihuollot ja katsastukset
• Koeponnistukset ja asennukset
• Tiiviystarkastukset
• Vahinkokorjaukset ym.

Lämpimästi 
tervetuloa meille!

Iloista Joulua
ja Onnellista 
Uutta Vuotta 

2017! 
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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

Puheenjohtaja
Heikki Kulju 33097-1
040 587 0567  
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen 
hessukulju@gmail.com 

Varapuheenjohtaja
Heikki Seppälä 146855
050 338 7679
Luukkaantie 6, 31600 Jokioinen
hesekias@gmail.com

Jäsen 
Eira Penttilä 7131
0400 749 380
Pispankatu 3 B 26
eirpen@surffi.net
 
Hartikainen Esa 21752
040 560 3195
Kalliotie 3 B 9 32740 Sastamala
hartikainenesa1@gmail.com

Jari Pirinen 136147
0400 540 375
Pääjärventie 164 12950 Vojakkala
jari.pirinen@metpost.fi

Jäsen/Jäsenkirjuri
Timo Allén  44473
040 578 6626
Helvinkuja 4 31600 Jokioinen
timo.allén@surffi.net 
     
Jäsen/Matkailu/
Matkailuautoasiamies
Pekka Lehtonen 20251-1
040 733 5805
Yrjöntie 2 A 2 31300 Tammela
pekkalehtone54@gmail.com

Muut Toimihenkilöt
Sihteeri/  Rahastonhoitaja
Pirkko Kulju
0400 933 255
Neulaskuja 5 31600 Jokioinen
pirkkokulju@gmail.com

Hämyedustajat
Heikki Kulju
Timo Allén

Lehtiyhteyshenkilöt
Heikki Kulju
Heikki Seppälä

Majamäkitoimikunta
Pekka Lehtonen
Heikki Seppälä
Clas Siiman
Arja Salminen
Pirkko Kulju

Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

SF-
CARAVAN

FORSSAN SEUTU

 R
Y.

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2016

Heikki Kulju

On taas se aika vuodesta, kun maa on 
ensi kertaa kuurassa ja me karavaanarit 
siirrymme talviaikaan. Näin loppuvuodes-
ta voidaan katsella taaksepäin kulunutta 
vuotta ja todeta, että hyvinhän se on men-
nyt, tietysti aina on joitain pieniä vastoin-
käymisiä, mutta suurelta osin voidaan olla 
tyytyväisiä kuluneeseen vuoteen.

Kulunut syksy on säiden osalta ollut kuiva 
ja lämmin, joten sienestäjät ovat valittaneet 
sienisadon vähyyttä. Marja- ja omenasato 
ovat olleet hyvät, ainakin täällä Hämeessä. 

Minä ja vaimoni kävimme myös musti-
koita ja puolukoita noukkimassa muuta-
man ämpärillisen talven varalle. Kulunut 
kesä ja syksy ovat omalta osaltani olleet 
kiireisiä perhetapahtumien johdosta, mutta 
nyt alkaa suurin kiire aika ohi, joten voin 
hiukan hengähtää ja vähän lomaillakin. Ma-
jamäessä on myös tapahtunut uudistuksia. 
Lasten leikkikenttä on saatu siihen malliin 
että lapset ovat jo päässeet tutustumaan 
leikkivälineisiin ja vapaasti leikkimään. Alue 
ei vielä ole täysin valmis, sillä aika loppui 
kesken tältä kesältä, mutta ei sen tarvit-
se ollakaan, koska se on kahden vuoden 
projekti. 

K e v ä ä l l ä 
asennamme 
le ikk ia lueen 
reunaan aidan 
ja siirrämme 
h iekka laat i -
kon uuteen 
paikkaan. 

Hiukan vastoin käymisiäkin on ollut leikki-
kenttää rakentaessa, traktorin kauha sanoi 
sopimuksensa irti, mutta eiköhän me saada 
se kuntoon talven aikana. 

Majamäkeen on myös saatu vedettyä va-
lokuitu, joka liitettiin toimisto rakennukseen 
18.10.2016, nyt on nopeammat yhteydet 
ja saadaan rakennettua tulevaisuudessa 
tietoverkostoa paremmaksi. 

Syyskokous on vielä edessäpäin, mielen-
kiinnolla odotan uuden hallituksen koos-
tumusta. Myös yhdistyksemme pikkujoulu 
on edessä tältä syksyltä ja toivon että siitä 
tulee taas mieleenpainuva hetki ja sitä voi-
daan muistella hyvällä mielellä jälkeenpäin. 

Toivotan täten kaikille karavaanareille 
hyvää loppuvuotta.

Heikki

Tervehdys kaikille.

Lasse Hjerpin muistolle
Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen Lasse Hjerp on poissa. 

Lasse toimi monta vuotta yhdistyksemme hallituksen jäsenenä 
(16 vuotta)  ja oli monessa mukana. 

Lasse osallistui myös moniin talkoisiin Majamäessä, hän 
esimerkiksi on rakentanut nykyisen grillikodan Matti Kuus-
niemen kanssa, viimeisenä työnä hän teki nykyiset saunan 
lauteet. 

Hänet on myös palkittu liiton myöntämällä ansiolevykkeellä 
ja pronssisella yhdistysmerkillä. 

Lasse palkittiin myös SF - Caravan 50 v juhlamitalilla.  Lasse 
tunnettiin musiikkimiehenä. Hänellä oli aina huuliharppu 
taskussa mukana. Hän soitti monilla treffeillä ja myös useasti 
grillikatoksessa, laulaa lurautti hän myös Hilmasta ja Onnista. 

Lasse Hjerp nukkui pois pitkän sairauden jälkeen 23.10.2016.

Lasse Hjerpin muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Forssan Seutu ry

Lasse 
Hjerp
sfc 5715-0

s. 18.4.1947
k. 23.10.2016

 
Muistoa kunnioittaen

SFC - Caravan 
Forssan Seutu ry

Pysähtyneet vankkurit In memoriam
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Leikkikenttäprojekti
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Tervetuloa Lomapalveluun Myllylammelle!

Varuste-
paketti

12.000€

Tabbert-vaunuja
laaja valikoima
Nummelassa!

Weinsberg
Caraloft.
Ennennäkemätön 
hinta-laatusuhde.

Knaus
Sandinavian Selection.
Uusi mallisarja,
vain pohjoismaihin
valmistettava talvivaunu. 

www.lomapalvelu.fi :

Puh. 045 277 3251
Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

Huikea matkailuautokampanja!

Knaus Sun Ti Platinum -kampanja:
Kaksoispohjalla ja Alde-vesikeskuslämmityksellä varustettu luxusluokan matkailuauto
alk. 74.980 € sis. noin 12.000 € varustepaketin!
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Täyden palvelun Caravan-talo

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

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

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

www.carpojat.fi

Korjaamme, huollamme jo 20 vuoden kokemuksella.
Erityisosaaminen mm. Fiat, Toyota, Hyundai, Alfa Romeo.
Takuunalaisten autojen huollot, määräaikaishuollot.
Ajoneuvojen ilmastointihuollot ja -korjaukset.
Asuntoautot.

Wärtsilänkatu 14, 04410 Järvenpää
p. 050-402 0021, huolto@carpojat.fi
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SF-CARAVAN hANKONiEMi 
hANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net

hAlliTUS 2016
STYRElSE 2016

Puheenjohtaja, Ordförande
Mats Welander 102096-0   
0400 947 005
Perämiehenkatu 3 as. 3,
Styrmansgatan 3 bostad 3,
10900 Hanko
welanderjmats@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Viceordförande
Lea Gustafsson 18083-0
Ahtaajankatu 4, 10940 Hanko
Stuvaregatan 4, 10940 Hangö

Sihteeri/rahastonhoitaja/
jäsenkirjuri/tarvikemyynti
Sekreterare/kassör/
medlemsskrivare/
materialförsäljning
Marlene Holmström 4576
050 342 3105
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsvägen 5, 10940 Hangö
malle.holmstrom@gmail.com

Tekninen asiamies
Tekniskt ombud
Tommy Sundberg 81642
040 865 2831
Länsitie 6, 10940 Hanko
Västervägen 6, 10940 Hangö
thsundberg@gmail.com

Lennart Wasström 127389-0
0500 405 145           
Rydjeberg 2, 10900 Hanko
Rydjeberg 2, 10900 Hangö
lennart.wasstrom@gmail.com

Johtokunnan ulkopuolella
Utanför styrelsen
Matkailuasiamies
Reseombudsman
Göran Holmström 4576
0440 802 058
Varisniementie 5, 10940 Hanko
Kråkuddsv.5, 10940 Hangö
sgoranholmstrom@gmail.com

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

Välkomna nya  
medlemmar!

PUhEENjOhTAjAN PAlSTA

128202  Karjalainen Jorma, Hanko Hangö

Mats Welander

Marraskuun 1. tiistaina meillä oli tiistai-
treffit kerhotalolla, aiheena liikenneturval-
lisuus.

Vuosi 2017 on virallinen liikennetur-
vallisuusvuosi ja Olof Bussman leirintä 
ja turvallisuustoimikunnasta kertoi meille 
mitä mahdollisia muutoksia tämä vuosi 
tuo tullessaan. Hän kertoi meille myös 
ennakoivan ajon merkityksestä. Ker-
hotalolle olisi kyllä mahtunut enemmän 
kuulijoita, olihan aihe hyvin tärkeä meille 
kaikille. Lähtiessämme sieltä maan peitti 
lumikerros.

Syksyn treffit Vuohensaaressa onnis-
tuivat hyvin. Osallistujia oli kiitettävästi, 
kiitos siitä Carambalaisille. Olemme iloisia 
voidessamme järjestää kaikille mieluisia 
treffejä. Yritimme uusiutua Oktober-festin 
muodossa; tiedä häntä onnistuimmeko ja 
oliko ruoka esikuvansa mukainen.

Teemme tammikuussa perinteisen 

m e s s u m a t -
kan Matka 
2017-messuille 
Helsinkiin, mi-
käli osallistujia 
on tarpeeksi.  
Kokoonnumme 
h e l m i k u u s s a 
kerhotalolla pe-
rinteiseen Talvijuhlaan, johon toivomme 
niin uusien kuin vanhojen jäsenten run-
sasta läsnäoloa.

Näistä molemmista tapahtumista on 
ilmoitus toisaalla lehdessä.  

Toivotan OIKEIN HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
TEILLE KAIKILLE.

Mats

Morjesta kaikille!

Morjens!
Vi hade tisdags - träff den 1.tisdagen 

i november, som ämne trafiksäkerhet. 
År 2017 är det officiella trafiksäkerhets 
året och Olof Bussman från camping- 
och säkerhetskommittén berättade åt 
oss hurudana möjliga ändringar detta år 
hämtar med sig. Han berättade åt oss 
även om vikten av förutseende körsätt. 
Det hade nog funnits plats för flera åhö-
rare på klubbhuset, ämnet var ju mycket 
viktigt för oss alla. När vi startade hemåt 
var marken täckt av ett snötäcke.

Höstens träff i Vuohensaari lyckades 
bra. Deltagare hade vi berömligt, tack för 
det ”Carambagänget”. Vi är glada om vi 
kan ordna träffar som tilltalar alla. Vi för-

sökte förnya oss i form av Oktober-fest, 
hoppas vi lyckades och månne maten 
var enligt sin förebild 

Vi gör vår traditionella mässresa till Rese 
2017-mässan till Helsingfors, ifall vi har 
tillräckligt med deltagare. Vi träffas i fe-
bruari i klubbhuset för den traditionella 
vinterfesten och vi hoppas på riklig när-
varo av både nya och gamla medlemmar.

Om dessa båda evenemang finns an-
nons i tidningen.

Jag önskar ER ALLA MYCKET GOD 
JUL OCH GOTT NYTT ÅR.

Mats

Vuohensaari: Osa  treffiläisistä 
En del av träffadeltagarna.

Festariruoan  perunateatteri” 
”Potatisteater för festarematen.
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SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:n 

TALVIJUHLA
Perjantaina 10.02.2017 klo 19.00 

Tapaamme hirvikeittolautasen ääressä. Haluamme saada 
sitovat ilmoittautumiset 06.02.2017 mennessä ettei 

hirvikeitto lopu kesken, puh  040–575 9503  
Malle Holmström.

Illalliskortti 8,00 € sisältää sopan  
+ 2 lasia viiniä/1 pullo olutta + arvan. Lapset 4 €. 

SF-Caravan Hankoniemi – Hangöudd ry rf:s 

VINTERFEST
Fredagen 10.02.17 kl 19.00 

Vi träffas vid älgsoppstallriken.  Vi vill få de bindande 
anmälningarna före 06.02.2017, så att soppan inte tar  

slut i mitten, tel. 040-575 9503  
Malle Holmström.

Supekort 8,00 € innehåller soppan  
+ 2 glas vin/1 flaska öl + en lott. Barn 4 €.

    

Kevätkauden ohjelma 
kerhotalolla:

TIISTAI- 
TAPAAMISET ovat
HUOM! Helmikuun tiis-

taitapaaminen on perjantaina 
10.02.2017 klo 19:00 ohjelmana 
Talvijuhla ja Hirvisoppa.

07.03.2017 19:00 
aihe ilmoitetaan 01.03.2017 

ilmestyvässä Västra Nyland-
lehdessä, 02.03.2017 ilmesty-
vässä Hangon lehdessä sekä 
05.03.2017 ilmestyvässä Etelä 
Uusimaa lehdessä 

04.04.2017 klo 19:00    
aihe ilmoitetaan 29.03.2017 

ilmestyvässä Västra Nyland-
lehdessä, 30.03.2017 ilmesty-
vässä Hangon lehdessä sekä 
02.04.2017 ilmestyvässä Etelä 
Uusimaa lehdessä

TISDAGS- 
TRÄFFARNAS  
tidpunkt är
OBS ! Tisdagsträffen i febru-

ari är på fredagen 10.02.2017 kl 
19:00, som program Vinterfes-
ten och Älgsoppan.

07.03.2017 kl 19:00
diskussionsämnet medde-

las i tidningen Västra Nyland 
01.03.2017, i Hangö tidningen  
02.03.2017 och tidningen Ete-
lä-Uusimaa  05.03.2017

 
04.04.2017 kl 19:00 
diskussionsämnet medde-

las i tidningen Västra Nyland 
29.03.2017, i Hangö tidningen 
30.03.2017 och tidningen Ete-
lä-Uusimaa 02.04.2017. 

Lauantai 21.01.2016 MATKA  
HELSINGIN MESSUKESKUKSEEN

Tutustumme Matka 2017 messuihin sekä Caravan 2017 näyttelyyn.

Lähdemme kokopäiväretkelle linja-autolla Hangosta klo 08.00  ja olemme takaisin Han-
gossa n. klo 18.00. Perillä n 5 tuntia omaa aikaa tutustua Messukeskuksen tarjontaan. 
Matkan hinta  20 €/henkilö sisältää matkat ja pääsylipun Messukeskukseen. Toivomme 
runsasta osanottoa, jotta matka voidaan järjestää. Varattuna on 50 hengen linja-auto. 
Sitovat ilmoittautumiset 16.01.17 mennessä 040 - 575 9503. 

Muista myös kertoa missä nouset linja-autoon:

lähtö Hangosta
klo 8.00 Frimanin autotallilta ja linja-auto ajaa:
Hanko Pohjoinen –Kappelisatamantie – Rivil – Hangonkyläntie – Esplanaadi
klo 8.15 Rautatieasema – Esplanaadi – Santalantie
klo 8.35 Lappohjan hautausmaan pysäkki
klo 9.00 Tammisaari linja-autoasema (tarvittaessa)
klo 9.20 Karjaa linja-autoasema (tarvittaessa)

Linja-auton tunnistat SFC-kyltistä.

Lördagen 21.01.2017 RESA TILL  
HELSINGFORS MÄSSCENTRUM

 

Vi bekantar oss med Resa 2017 mässan samt med Caravan 2017 utställningen. 

Vi startar på en heldagsutfärd med buss från Hangö kl 08.00 och vi är tillbaka i Hangö 
ca. Kl 18.00. Vi har ca. 5 timmar egen tid att bekanta oss med Mässcentrets utbud. 
Resans pris 20 €/person inkluderar resorna och inträdesbiljetten till Mässcentrum. Vi 
hoppas på rikligt deltagande, så att resan kan genomföras. En buss för 50 personer har 
reserverats. Bindande anmälningar före 16.01.2017 040-575 9503. 

Glöm inte att berätta var du stiger på bussen: 

Avgång från Hangö
kl 8.00 Frimans garage och bussens rutt är:
Hangö Norra - Kapellhamnsvägen – Riviln -  Hangöbyvägen - Esplanaden
kl 8.15 Järnvägsstationen - Esplanaden -  Sandövägen
kl 8.35 Lappvik, gravgårdens busshållplats 
kl 9.00 Ekenäs busstation -  (vid behov)
kl 9.20 Karis busstation  (vid behov)

Bussen känner du från SFC- skylten.
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Kesämatka länsirannikolle kahdeksan yksikön voimin

Käärme Enkelipuistossa, Ormen i Änglaparken.

Matkamme alkoi 15.8.2016 
tutustumisella Enkelipuistoon 
Varsinais-Suomen Riihikoskella.

Enkelipuistossa asuvan ITE-
taiteilijan Kyösti Iitin asuinym-
päristö oli tosiaan uskomaton 
keskellä korpea. Hänen met-
sään kaivamansa lampea ym-
päröi erilaiset metalliset patsaat 
ja rakennelmat, jotka hän on 
eri kierrätysmateriaaleista hit-
sannut kokoon käyttäen suurta 
luovuutta ja ahkeruutta. Hän 
toimi työelämässään Wärtsilän 
Turun telakalla hitsarina, joten 
materiaalin valinta tuskin oli 
vaikea. Lammen päässä olevalla 
orkesterilavalla ovat monet kuo-
rot ja orkesterit esiintyneet, niin 
myös musikaallinen taiteilija 
itse lauloi ryhmällemme ”Valot 
Moskovan”-kappaleen omilla 
Hankoa ilmentävillä sanoillaan.

Seuraavaksi pysähdyimme 
Viljo ja Kaisu Syrjämän tai-
teilijakodissa Villa Ville, joka 
on taiteilijan huomattavin 
taideteos. Villa on taiteilijan 

itse suunnittelema, tiilet itse 
valmistettuja, kaikki käsityötä. 
Esikuvana on ollut Firenzessä 
sijaitseva San Marcon luostari.

Kivikylän kotipalvaamon ja 
Korpelan Lihatalon tehtaan-
myymälöissä, Huittisissa, täy-
densimme grilli-iltojen varalle 
varastoitamme. 

Tyrvään Pyhän Olavin kir-
kon 500-vuotis juhlia vietettiin 

elokuussa. Tuhopolttaja halusi 
varastaa kirkkoviiniä syyskuus-
sa 1997 ja sytytti kynttilöitä 
peittääkseen jälkensä, jonka 
seurauksena kirkko paloi pa-
hasti. Se rakennettiin uudelleen 
vuosina 1997-2003. Meillä oli 
tosi hyvä opas, joka kertoi yk-
sityiskohtaisesti taiteilijoiden 
Kuutti Lavosen ja Osmo Rau-
halan sisätilojen maalauksien 

aiheista.
Kaiken tämän taiteita sisältä-

vän päivän päätteeksi yövyim-
me Vuori Caravan Sastama-
lassa ja nautimme illalla lasin 
kuohuvaa infon kera.

Seuraava päivä oli myös yhtä 
kulttuuripainoitteinen. Tutus-
tuimme Ahlström-yhtiöiden  ja 
suomalaisen teollisuuden his-
toriaan yli 160 vuoden ajalta 
Voyage-näyttelyssä Ahlströ-
min ruukin alueella. Söimme 
todella hyvän lounaan Klubilla 
ja siirryimme Villa Maireaan. 
Rakennuttajat Maire ja Harry 
Gullichsen olivat taiteen ys-
täviä ja tukijoita. Pariskunta 
antoi samanmielisille arkki-
tehdeille Aino ja Alvar Aal-
lolle tehtäväksi suunnitella 
edustuskodin Villa Mairean. 
Koti valmistui vuonna 1939 
ja se oli vapaan ja kokeilevan 
suunnittelun moderni tulos, jo-
ka vielä on säilynyt eri maiden 
arkkitehtien yhtenä tärkeänä 
käyntikohteena.  Jatkuu...

Sommaresa till Västkusten med 8 enheter

Anne Niemi ja me Olkiluodossa, 
Anne Niemi och vi i Olkiluoto.

Vi började vår resa 15.8.2016 
med ett besök i Enkelipuisto i 
Riihikoski, Egentliga Finland. 
ITE-konstnärens Kyösti Iittis 
boendemiljö är otrolig mitt i 
ödemarken. Runt det i skogen 
själv grävda träsket finns oli-
ka statyer och konstruktioner, 
som han har av olika återvin-
ningsmaterial svetsat ihop med 
stor skaparkraft och strävsam-
het. I arbetslivet fungerade 
han som svetsare på Wärtsilä  
Åbo båtvarv, så valet av ma-
terial har knappast varit svårt. 
Vid ändan av träsket fanns en 
konsertestrad där många kö-

rer och orkestrar har uppträtt,  
även vår musikaliska konstnär 
själv sjöng för vår grupp sången 

”Valot Moskovan” med egna 
till Hangö anpassade ord. Föl-
jande stopp var Viljo och Kaisu 
Syrjämäs konstnärshem Villa 
Ville, som är konstnärens mest 
betydande konstverk. Villan 
har konstnären själv plane-
rat, teglena egen tillverkning, 
allt handarbete. Som förebild 
har varit San Marco klostret i 
Florens.

I Huittis fabriksförsäljnin-
garna Kivikylän Kotipalvaamo 
och Korpelan Lihatalo komp-
letterade vi våra lager för kom-
mande grill-aftnar. 

I augusti firade S:t Olofs kyr-
kan i Tyrvis sitt 500-års jubile-
um. Mordbrännaren hade velat 
stjäla kyrkvin i september 1997 
och tände ljus för att täcka sina 
spår, med följd av att kyrkan 

brann svårt. Den åter byggdes 
upp under åren 1997 – 2003. 
Vi hade en mycket bra guide, 
som berättade detaljerat om 
Kuutti Lavonens och Osmo 
Rauhalas målningars motiv 
inne i kyrkan.

Efter denna dag fullspäckat 
med konst övernattade vi på 
Vuori Caravan i Sastamala 
och njöt på kvällen av ett glas 
skumpa med info.

Följande dag var även lika 
kulturbetonad. Vi bekantade 
oss med Ahlström-bolagets 
och finska industrins historia 
under 160 år på Voyage uts-
tällningen på Ahlströms bruk-
sområde.

Vi åt en ypperlig lunch på 
Klubben och fortsatte sedan 
till Villa Mairea. Byggherrar-
na Maire och Harry Gullichsen 
var vänner och mecenater av 
konst. Paret gav åt likasinna-
de arkitekterna Aino ja Alvar 
Aalto som uppgift att planera 
representationshemmet Villa 
Mairea.

Hemmet blev klart 1939 och 
det var ett resultat av fri och ex-
perimentell modern planering, 
som ännu har bevarat sin plats 
som ett viktigt besöksmål för 
aktitekter från andra länder.

Fortsätter...
Vanha Rauma ja mukulakivet Gamla Raumo och 
gatstenar.
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VARASTOINTIPALVELUT

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m²,  ovien koko n. 6 x 6 m.

www.hati.fi

Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa 
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella. 
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä 
autot ja veneet.

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178
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SF-CARAVAN hYViNKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmyn edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
matkailuasiamies
Raimo Kosonen    17898
045 344 5560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Jari Lemmetyinen  92803
0400 859 068
Lääkärintie 2 A 3, 01900 Nurmijärvi
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Sihteeri
Katariina Asp  119761
040 450 3342
katariina.asp@kolumbus.fi 

Jäsenrekisterinhoitaja
Minna Karttunen  96493
040 517 9812
minna.karttunen@hotmail.com

Ari Lehto   69844
050 370 6424
ari.l@elisanet.fi 

Jari Liljeberg  70131
045 316 6912
japa.liljeberg@gmail.com 

ESMY:n edustaja
Kauko Mäkelä  61818
0400 200 534
kaukomakela1@gmail.com

Kalle Paananen  60227
045 231 7709
kalle.paananen@elisanet.fi

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

I varajäsen
Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen  77129
040 524 1416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
sirkka.miettinen@pp3.inet.fi 

II varajäsen
Jari Nurmi   104590
040 050 8441
jari.nurmi@saunalahti.fi

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2016

Raimo Kosonen

Sääksin ja VihtiParkin 
talven ja kevään 

tapahtumat 
katsottavissa 

ajallaan yhdistyksen 
nettisivulla  

www.sfchyvinkaa.net

Tämän numeron ilmestyessä yhdistyk-
semme syyskokous, siellä tehdyt valinnat 
ja hyväksytyt suunnitelmat ovat olemassa 
tulevaa toimintavuotta varten.  Tästä mei-
dän on hyvä suunnata yhdessä ja yhteis-
voimin katseet eteenpäin.

  Yhä uudelleen mieleeni tulee se val-
tava talkoohenki mikä on vallinnut yhdis-
tyksemme toiminnassa kuluneen vuoden 
mittaan.  Olen monesti tuonut esille sen 
olevan korvaamatonta.  Näin se on.  Sana 
kiitoksia on monessa mielessä aivan liian 
vähän.  Toisaalta uskomukseni on, että 
te kaikki olette saaneet myös itse osal-
listumisellanne jotain itsellenne. Kiitoksia 
kaikille kuluneesta vuodesta.

ESMY täytti tänä vuonna 40 vuotta.  
Juhlimme sitä menneenä kesänä Vihdin 
Pääkslahdessa.  Kesän jälkeen on enene-
vissä määrin ESMY:n piirissä tapahtuneen 
yhteistoiminnan jatkaminen kyseenalaistu-
nut.  Etsimme parhaillaan toimintatapoja, 
jolla tätä YT-aluekohtaista toimintaa voi-
taisiin jatkaa. Varmuudella niitä on, ne pi-
tää nyt vaan yksinkertaisesti löytää, jotta 
emme joudu tilanteeseen päättää tämä yh-
teistoimintamalli.  Näin tapahtuessa tämä 
se olisi mitä suurin takaisku.  Omasta puo-
lestani teen kaikkeni, ettei näin tapahtuisi.

Olemme saaneet liitosta informaatiota 
ensi vuodelle kohdistuvista säästötoimen-

piteistä.  Pe-
rustana näille 
on ollut kesän 
l i i t tokokouk-
sessa hylätty 
jäsenmaksun 
korotusesitys.  
Erityisesti yk-
si toimenpide 
m i e t i t y t t ä ä , 
karavaanarin 
ABC jäsene-
tuopas ilmestyy jatkossa ainoastaan tie-
toina verkossa.  En tiedä miten ne jäsenet, 
jotka eivät käytä nettiä, saavat jatkossa 
jäsenetuoppaassa olleen tiedon. Toivon 
liiton harkitsevan tätä tehtyä päätöstä 
näiltä osin uudemman kerran.

Liitto on ottanut syksyllä uuden jäsenre-
kisteriohjelman käyttöön.  Käyttöönoton 
yhteydessä on ilmennyt lieviä ongelmia.  
On mahdollista, että tämän lehden nu-
meron jakelun osalta saattaa ilmetä joitain 
vajavaisuuksia. Seuraavan numeron osalta 
nämä asiat ovat kunnossa.

Joulun aikaa odotellen, kyllä se sieltä 
saapuu ajallaan kun sen aika on, toivotan 
kaikille 

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta!

Terveisin Rami  

143205-0  Arbelius Marko, Hollola
157035-0  Haapsaari Jarno, Hyvinkää
131326-0  Husu Sami, Riihimäki
156978-1  Järvinen Sari, Hyvinkää

080180-0  Kivimäki Ilkka, Nummela
157014-0  Konttinen Ari, Luhtajoki
124451-1  Koukkuluoma Janne, Hyvinkää
156991-0  Kousa Ritva, Hyvinkää
156982-0  Lindell Torsti, Hyvinkää
149273-0  Manninen Päivi, Hyvinkää
157323-0  Niininen Ismo, Tuusula
039886-0  Parvela Turkka, Vantaa
156978-0  Pieviläinen Harri, Hyvinkää

137724-0  Pulkkinen Tero, Neuvoton
075143-0  Rönkä Ari, Lepsämä
157409-0  Stenius Tuula, Järvenpää
051065-0  Suomalainen Yrjö, Hyvinkää
155520-0  Tulkki Tomi, Kellokoski
157093-0  Törmälä Terttu, Rajamäki
134703-0  Österman Jarmo, Jokela

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

Rauhallista 
joulunaikaa!
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SFC VihtiPark 
toimikunta

vihtipark@luukku�com
0440 966 625

Puheenjohtaja, 
isäntälistanhoitaja & 
isäntälistojen päivitys
Jari Lemmetyinen  92803
0400 859 068
Lääkärintie 2 A 3, 01900 Nurmijärvi
jari.lemmetyinen@mtcflextek.fi

Varapuheenjohtaja
Mika Stig  86748
040 766 2089
Pukinkuja 2 A 7, 00780 Helsinki

Sihteeri
Sirkka Miettinen 77129
040 5241416
Tanssijantie 2 F 28
01390 Vantaa

Sääksitoimikunta
sfcaravanhyvinkaa@kolumbus�fi
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
050 526 4897

Puheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508 441
Haltianpolku 17 A 3
04440 Järvenpää
jari.nurmi@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja
Janne Liimatainen  81168
040 913 8278
Uudenmaankatu 157
05840 Hyvinkää
janneliimatainen2@gmail.com

Sihteeri
Pirjo Oikarinen  33954
045 865 1580
pirjo.m.oikarinen@gmail.com

Sääksin jonotuslistanhoitaja
Antti Östman 68803
045 8081008
ostman.antti@gmail.com 

Sääksitoimikunta kiittää 
kuluneesta aktiivisesta
vuodesta Sääksin isäntiä, 
nuorisotiimiläisiä ja kaik-
kia asukkaita. Nyt
talvikaudella kannattaa 
huomioida, että isäntävuo-
roja on harvennettu.

Sääksin nuorisotiimiläisiä.

Isäntäpari Iitu&Timon
järjestämät yllätyskahvit 

Riemiksessä.

VihtiParkissa 
pidettiin 
Halloween 
naamiaiset. 
Lasten 
pukukilpailun 
voitti pieni 
intiaanityttö.

Aikuisten pukuvoiton vei vuoden VALOPÄÄ.
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Isolla yhdistelmällä Lofooteilla
Sääksissä kausipaikal-
la vapaa-aikaa viettävä 
Päivärinnan 5-henkinen 
perhe koetteli lomalla 
heinäkuussa rajoja Poh-
jois-Norjassa, Lofoottien 
pienillä teillä ja leirintäalu-
eilla. Kalaonnea ainakin 
riitti.

Parin vaunulla tehdyn La-
pin kesälomareissun jälkeen 
perheemme päätti suunnata 
maisemien, Atlantin kalavesien 
ja yöttömän yön innoittama-
na Pohjois-Norjan maisemiin 
päämääränä Lofootit. Viiden 
hengen ja koiran matkakotina 
toimi Kabe 780-mallin telivau-
nu 2000 kg kokonaispainolla 
ja veturina etuvetoinen Seat 
Alhambra. Yhdistelmän 14 m 
pituus, 2,5 m leveys ja etuvedon 
pidon rajallisuus mietityttivät 
ennen matkaa, koska edessä 
olisi varmaankin kapeita ja 
mutkaisia vuono- ja vuoris-
toteitä.

Muoniosta vuonon  
rantaan ja Lofoottien 
tukikohtaan
Muonion jälkeen Suomen 

maanteiden korkeimmalla 
kohdalla Muotkatakkalla, 565 
metrin korkeudella, saimme 
auton täyteen mäkäräisiä, 
mutta vauhdikkaan laskun 
jälkeen vuonon rannalle Ski-
botniin olivat itikat tipoties-
sään ja aurinkoinen keli toi-
votti tervetulleeksi Norjaan. 
Skibotnissa saimme vaunun 
lähes rantaviivaan kiinni ja 
mahtavat näköalat vuonon yli 
Lyngsalpenen jäätikölle, joka 
laskee alas 1833-metriseltä hui-
pulta. Viereiseltä venesataman 
laiturilta tytär nappasi virvelillä 
ensimmäisen sein muutaman 
heiton jälkeen. 

Sitten tulikin vettä taivaan 
täydeltä. Etenemisvauhtimme 
ei sateisella, toisinaan uraisel-
la tiellä riittänyt rekoille, joten 
pysähdyimme monesti päästä-
mään ammattiautoilijat ohi. 
Setermoenissa yhdistelmämme 
oli lähes sumputettu marketin 
parkkipaikalle, tilaa jäi 10 cm. 
Tie kipusi ylemmäs ennen jyrk-
kää alamäkeä Bjerkvikiin vuo-
non rannalle. Onneksi Seatin 
DSG-automaattivaihteisto osaa 

hienosti moottorijarrutuksen. 
Illaksi suuntasimme Harstadin 
leirintäalueelle, jossa saimme 
vaunun aseteltua ranta-alueen 
soralle eikä sateen liukastamal-
le nurmikolle, juuri 4 m päähän 
naapurista.  Alueen mökeissä 
oli myös suomalaisten sukelta-
jien porukka, joka kävi vuonol-
la tutkimassa 2. maailmasodan 
aikana uponneita saksalaista 
sukellusvenettä ja laivaa. Hei-
tä ei seuraavanakin päivänä 
jatkunut sade haitannut.

Lofootit häämöttivät jo nä-
köpiirissä. E10-tien vuonna 

2007 avattu uusi 51 km pitkä, 
7 tunnelin (pisin 6,3 km) ja 3 
sillan, osuus helpotti etenemis-
tä. Uusi tie oli selvästi leveämpi 
ja suorempi kuin vanhat tie-
osuudet, joihin ei mahtunut 
keskiviivaa ja vastaantulevien 
rekkojen kohtaaminen vaati 
erityistä keskittymistä. Kau-
passa ja lounaalla kävimmekin 
jo Lofoottien pääkaupungissa, 
4  300 asukkaan Svolvaerissa, 
josta oli enää 18 km valitsemal-
lemme leirintäalueelle: Lyng-
vaer Lofoten Bobilcamping. 
Matkailuautoalue-nimestä 

huolimatta isolta alueelta löy-
tyi hyvä paikka myös meidän 
pitkälle yhdistelmälle, vaikka 
vaatikin tarkan peruutuksen 
autoilijoiden kauhistellessa 
vierestä. Alue toimi seuraavat 
4 yötä erinomaisena päiväret-
kien tukikohtana. 

Kokemuksia 
veneellä, pyöräillen 
ja henkilöautolla
Kalaan suuntasimme heti 

alueen vuokraamilla pienil-
lä moottoriveneillä. Mukaan 
saimme merikartan, johon oli 
merkitty lähivesien parhaat 
kalapaikat. Tuomisina muu-
taman tunnin merireissuilta 
kolmena päivänä oli paina-
valla pilkillä pohjasta 10 kalaa: 
turskaa, seitä ja makrillia. Isoin 
turska 3 kg:n paikkeilla. Rui-
janpallasta emme ylös saaneet 
urheasta taistelusta huolimatta, 
kun siiman löystyttyä ilmes-
tyi veden pinnalle vain pieni 
raadeltu turska ja suoristunut 
koukku. Vuorovesivirran pyör-
teet pyörittivät venettä 360 as-
teen ympyrää ja pyöriäisparvi 
kävi meitä ihmettelemässä eli 
saimme elämyksiä Atlantilta 
myös lapsille muisteltavaksi. 

Polkupyörälenkillä Gimso-
yan saarelle törmäsin Atlan-

Henningsvaer



15

tin valkoisella hiekkarannalla 
sijaitsevaan Hov Feriegård & 
Camping-alueeseen, joka ei 
olisi tarjonnut omalle yhdis-
telmälle riittävästi kantavuutta 
tai pitoa. Vierailimme henki-
löautolla kapean ja mutkaisen 
tien päässä sijaitsevassa Hen-
ningsvaerin kalastajakylässä. 
Seuraavan päivän kokopäivä-
retkellä suuntasimme Lofoot-
tien eteläisille saarille. Upeiden 
maisemien nauttimista haittasi 
vain vuorien puolivälissä roik-
kuva tiheä pilvipeite. Oli help-
po pysähdellä välillä kalaa koit-
tamaan, kahville tai kuivuvia 
turskanpäitä ja maisemia ku-
vaamaan. Vaunun kanssa tämä 
olisi ollut mahdotonta, koska 
tilaa pysähtelyyn ei olisi yhdis-
telmälle löytynyt. Tie päättyi 
Å:n kylään noin 110 km pää-
hän vaunutukikohdastamme. 
Ihailimme kallioilla tyynestä 
Atlantista nousevia Lofoottien 
viimeisten saarten huippuja ja 
jyrkästi mereen sukeltavia vuo-
ren reunoja, rinteillä pesivien 
lokkien kirkunan säestämänä.

Matkalla Å:hon ja takaisin 
sivuutimme muutamia leirin-
täalueita. Osasta näistä olisi 
varmaan löytynyt tilaa myös 
meidän pitkälle yhdistelmälle, 
vaikka telivaunuja emme enää 
Lofoottien eteläosissa tien pääl-
lä havainneet. Matkailuautojen 
lisäksi liikkeellä oli muutama 

lyhyempi yhdistelmä. Me olim-
me tyytyväisiä ratkaisuumme 
leiriytyä keskeiselle paikalle Lo-
footeilla ja tehdä henkilöautolla 
päiväretkiä.  

Kotiinpaluun 
tunnelmia
Paluumatkan aamuna keli 

kirkastui ja 15° tuntui läm-
pöiseltä. Palasimme jälkiämme 
Lofooteilta E10-tietä Bjerkvi-
kiin asti, ja poistuimme Nor-
jasta Riksgränsenin kuunmai-
semia ihaillen kohti Kiirunan 
Camp Ripania. 

26 päivän reissun jälkeen 
henkilöauton mittariin oli 
kertynyt 4662 km. Maltilla ja 
tukikohtaa hyödyntämällä pär-
jää Lofooteilla isollakin vaunul-
la. Vuonon reunoja kiertävillä 
teillä korkeuserot ovat pienet 
ja pahoja serpentiinejä ei tule 
vastaan. Tien kapeneminen ja 
pysähtymispaikkojen pienuus 
Lofoottien eteläosissa tekisi 
kyllä etenemisestä haastavaa. 
Autolautat mahdollistaisivat 
rengasreittien käytön, mutta 
suoriutumista lauttojen ajo-
rampeista vuorovesialueella 
emme lähteneet yrittämään. 

Lofoottien maisemat ja ka-
lavedet olivat täyttäneet odo-
tuksemme. 

Mika Päivärinta

Turskanpäitä kuivumassa

Forssan Vankkuri
on nyt osa Forssan Autopuhdistusta

Hämeentie 39, 30100 Forssa
www.forssanvankkuri.fi

Otetaan myyntiin 
kaikenkuntoisia vaunuja ja autoja.

Puh. 010 321 0161

Huolto, korjaus ja tarvikkeet

Hobby
Euroopan  

ykkösmerkki
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto  Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777 0400 672 626  050 5756 720 0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa

360°-esittely nyt kaikista uusista ja vaihdokeista
www.helsinkicaravan.fi

Liikuta ja hallitse

HC_Caravan_2016_187x134.indd   1 16.8.2016   13.18

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

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

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250. 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

Autot & vaunut

LMC Ambassador 
Lord of Future  -09
LMC.n luxusta varustettuna  
Mover siirtoavustimella ja Alden  
huippulämmittimellä
Vuodepaikkoja: 4 
Pit 7,67 m, Lev 2,46 m 
Kokonaismassa 1600 kg

17 850 € 

HYMER CAMP 2,5 l,  
DSL  -92
6-hengen, siisti matkailuauto

ml. 159tkm, katsastettu 5/16 
Vuodepaikkoja: 6 
Pit 5,55m, Lev 2,20m 
Kokonaismassa 3400kg

6 750€

Olet sydämellisesti  
tervetullut  
Kipparimaailmaan!
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PUhEENjOhTAjAN PAlSTA hAlliTUS 2016
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
040 355 8825, info@skeppars�fi

Puheenjohtaja,ESMY-edustaja, 
henkilövastaava
Jorma Teittinen 034769-0
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com
 
Varapuheenjohtaja, 
rahastonhoitaja
Matkailuvastaava
Tuomo Tourunen 99826-0
0400 429 272
Partiomiehentie 3D 21,
06100 Porvoo
tuomo.tourunen@pp.inet.fi
 
Sihteeri, toimintatoimikunta
nuorisovastaava
Leena Maho 138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3B 27, 
00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi
 
Jäsenkirjuri, kioskivastaava
Åsa Stenbäck 104817-1
040 840 2974
Lohentie 9E 35, 06150 Porvoo
astenback59@gmail.com 
 
Aluevastaava, IT-vastaava
Alvar Alatalo 106733-0
0400 941 663
Savenvalajakatu 3A 5, 
04200 Kerava 
alvalatalo-46@suomi24.fi
 
ESMY-edustaja, Kuutoset+
Kaj Saarinen 112200-0
050 527 8892
Mastotie 9, 06150  Porvoo
kaj.l.saarinen@elisanet.fi
 
Turvavastaava
Mauri Savolainen 90013
0400 456 693
Ruokokuja2 b 6,  01300 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com
 
Ensiapuvastaava
Anja Piela 75822-1
040 584 7038

SF-CARAVAN iTÄ-UUSiMAA Ry
www.skeppars.fi

Jorma Teittinen

Tulimme juuri perheen voimalla viettämään 
koululaisten syyslomaa Skepparssiin. Tuuli on 
riipinyt kellastuneet lehdet puista ja selvästi nä-
kee, että luonto valmistautuu pian koittavaan 
talveen. 

Täytyy varmasti itsekin ruveta tähän asennoi-
tumaan ja miettimään, mitä kaikkea mukavaa 
voikaan talviseen aikaan tehdä. Lämpimässä 
vaunussa on suorastaan miellyttävää ja ko-
dikasta. 

Voi hyvillä mielin ottaa vaikkapa mielenkiintoi-
sen kirjan luettavaksi tai kaivaa kesäiset kuvat 
esiin ja palautella mitä kaikkea tulikaan kesällä 
tehtyä ja missä reissattua. 

Tätä kirjoittaessani syystalkoot ovat tulossa 
viikon päästä, jossa alue laitetaan talvehtimis-
kuntoon. Muita loppuvuoden aktiviteetteja ovat 
isänpäivät ja valojuhla.

Tämän vuoden joulujuhlan vietto siirtyy ensi-
vuoden puolelle. Alueisäntä järjesti Skepparsis-
sa perinteisen isäntäillan kiitokseksi kesäisännil-
le, jotka huolehtivat meistä ja alueesta kuluneen 
kesän aikana. Omasta ja yhdistyksen puolesta 
iso kiitos kaikille toimintaan osallistuneille ja yh-
distystä auttaneille henkilöille. Yhdistyksen koti-
sivut ovat juuri valmistumassa ja tiedoksi kaikil-
le, ne tulevat löytymään osoitteesta www.sfc-iu.
fi. Uskon, että tiedotus siirtyy näin lähemmäksi 
nykyaikaa. Sivustossa on pyritty esittämään 
asiat mahdollisimman selkeästi. Sivustolla on 

mahdo l l i suus 
palautteen anta-
miseen ja sieltä 
kannattaa tilata 
itselleen yhdis-
tyksen uutiskirje. 

Koska tämä 
lehti ilmestyy 4 
kertaa vuodes-
sa, niin täytyy 
luoda toinenkin 
tapa tavoittaa 
jäsenistöä tar-
vittaessa. Silloin 
tällöin asioihin voi tulla muutoksia ja yleisissä 
lehdissä ilmoittelu on jäykkää ja kallistakin vielä. 

Yhdistyksen Facebook-sivusto on avattu, 
nämä löytyvät seuraavalla hakusanalla SF-
Caravan Itä-Uusimaa ry_official. 

Vuoden vaihdetta tullaan viettämään Skep-
parsissa alueella perinteisin menoin.

Haluan toivottaa kaikille jäsenillemme oikein 
makoisaa ja rauhallista Joulun aikaa ja Onnea 
ja menestystä Uudelle vuodelle 2017! 

Vuosi on erityisen merkityksellinen meille 
kaikille Suomalaisille, sillä vietetäänhän tuolloin 
itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlia. Lämpimin 
ajatuksin, 

Jorma

Vi kom just till Skeppars med familjen för att 
fira skolornas höstlov här.

De gula bladen har fallit med vinden från 
träden och man ser så tydligt att naturen 
förbereder sig för vintern, som snart är här. 
Kanske man själv också ska börja anpassa 
sig till tanken och planera för allt det trevliga 
man kan syssla med under den vintriga säs-
ongen. Det är rentav mysigt och hemtrevligt i 
vagnens värme. Man kan med gott samvete 
t.ex ta och läsa en intressant bok, eller gräva 
fram semesterbilderna och minnas vad allt man 
gjort och var man rest.

När jag skriver detta så är det hösttalko om 
en vecka och då sätts området i vinterskick. 
Andra aktiviteter under höstens lopp är Farsdag 
och ljusfesten.

Årets julfest firas nästa år. Värden ordnade 
den traditionella värdkvällen i Skeppars som 
tack till sommarsäsongens värdar, som tog 
hand om oss och området under den gångna 
sommaren. Jag för min del vill framföra ett 
stort tack å egna och föreningens vägnar till 
alla som har ställt opp och hjälpt föreningen.

Föreningens hemsidor är snart redo att pub-
liceras och kommer att finnas på adressen 

www.sfc-iu.fi. Jag tror, att vi med denna mo-
dernisering hålls bättre informerade än tidigare.

På sidorna har vi strävat till att presentera 
informationen så tydligt som möjligt. Man kan 
ge feedback och beställa föreningens nyhets-
brev, som det lönar sig att prenumerera på. 
Eftersom SFC Kuutoset+ endast utkommer 4 
ggr i året, så bör det finnas ett alternativt sätt 
att informera medlemmarna vid behov. Då och 
då kan det uppkomma förändringar och att 
annonsera i tidningar blir både styvt och dyrt. 
Föreningens facebook-sidor har öppnats och 
de hittas på namnet SF-Caravan Itä-Uusimaa 
ry_official. 

Det nya året kommer att tas emot på tradi-
tionellt vis i Skeppars 

Jag vill önska alla våra medlemmar en rik-
tigt smaklig och fridfull juletid samt lycka och 
framgång för det nya året 2017!

Året är speciellt betydelsefullt för oss fin-
ländare – vi firar ju självständiga Finlands 
100-årsjubileum.

Med varma tankar,
Jorma
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SF-Caravan Itä-Uusimaa ry:n jäsenet
TULE MUKAAN RISTEILYLLE!

Päiväristeily Tallinnaan, mukaan mahtuu  
40 ensiksi ilmoittautunutta!

Tapaamme Katajanokan terminaalissa ryhmälähtö-
selvityksessä 14.01.2017 klo 10.30 – 11.00, jossa 
jaan matkaliput.
Lippujen jaon jälkeen siirrymme laivalle m/s Viking 
XPRS, jossa ryhmällemme on varattu hyttejä 
matkatavaroiden säilytystä varten.
Bussikuljetus; lähtö Skeppars klo 9.00 ja Porvoo 
turistipysäkki klo 9.30, paluu illalla n. klo 20.30  
(kuljetus sis. hintaan).

klo 11.30  laiva lähtee kohti Tallinnaa. Laivalla 
käytössämme kokoustila ja siellä tarjolla 
hedelmiä, kahvia/teetä kahvileivän kera.

Klo 14.00  saapuminen Tallinnaan. Halukkaiden on 
mahdollista käydä maissa;  
laivalle on hyvä palata jo klo 17.00

klo 17.30  Bistro-buffet ateria ruokajuomineen.  
Laiva lähtee paluumatkalle aterian  
aikana klo 18.00.

klo 20.30  saapuminen Helsinkiin.

Sitovat ilmoittautumiset Leena Maholle 12.12 
mennessä joko sähköpostitse leena.maho@pp.inet.fi 
tai puhelimitse 044 257 4608.
Lähtijöistä tarvitaan nimi, syntymäaika, puh.numero
Hinta: aikuinen 50€, lapset 6-11v 15€ ja 12-17v. 35€ 
Osallistumismaksun voi suorittaa Skeppars kioskilla, 
bussissa tai yhdistyksen tilille FI26 5358 0620 1624 
84 (viestikenttään nimi ja sana risteily)
Osallistujilla oltava mukana joko passi tai kuvalla 
varustettu henkilökortti.

Hallitus

Talousrakennus sai uuden laatoituksen kyllä kelpaa 
tepastella.

Tässä syyssiivoustalkoita veneet vietiin talviteloille.

Lehtipuhaltimella lehdet kasaan.

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

045293-0 Backman Seija, Jakari
157432-0 Broström Kjell,  Sibbo
060539-0 Hentunen Pentti, Vantaa
157335-0 Jokinen Petri, Vantaa
157380-0 Karjaluoto Katja, Porvoo
134633-0 Karlsson Mari, Porvoo
014111-0 Korhonen Vesa, Västerskog
157200-0 Laaksonen Arto, Sipoo
136920-0 Laamanen Krista, Kotka
157433-0 Laamanen Kalervo, Hirvihaara

157098-0 Laine Juha, Pornainen
156989-0 Martemaa Jouni, Box
093543-0 Nieminen Marika, Pornainen
155432-0 Ronkainen Milla, Helsinki
157119-0 Räty Toni, Porvoo
157420-0 Savolainen Pauli, Pornainen
156987-0 Wathen Erkki, Porvoo
157357-0 Wendelin Roger, Loviisa
157334-0 Vikström Kikka, Porvoo
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Kahvitauolla saatiin 
nauttia emäntien tekemillä 

maistuvilla leivillä.

Possu,  
Vienolla  
myynnissä  
perinteinen 
villasukka- 
tarjonta, tässä 
päivän  
mielenkiinnon 
kohde.

Lehtikuorma menossa 
kompostiin.
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SF-CARAVAN KARKKilA Ry 
www.sfc-karkkila.fi

hAlliTUS 2016
Puheenjohtaja, edustaja 
ESMY:ssä,
ja lehtitoimikunnassa
Leo Kylmä   94210-0
044 308 7780
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, yhdistyksen  
tarvikkeiden myyjä,  
edustaja lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola  97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3  03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi

Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen  34477-0
040 525 3556
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

Kalustonhoitaja 
Veijo Vainikka 83613-0
0400 817 590
Närönkatu 5  03600 Karkkila
veijo.vainikka54@gmail.com

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

Edustaja ESMY:ssä 
Veijo Vanhala  136047-0
040 517 4539
Torpantie 7, 03600 Karkkila
veijo.vanhala@gmail.com

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

taloudenhoitaja
Seppo Lehtola 075990-0
0400 599 11
Lillikuja 1 A 33,03100 Nummela
seppo.lehtola@dnainternet.net 

Hallituksen ulkopuolisena
tekninen asiamies
Matti Turunen 35460-0
0400 486 037
Harjutie 2-4 K 12  03100 
Nummela
mturunen@elisanet.fi

155406-0  Kangas Petri, Espoo
90863-0  Koskela Seija, Kirkkonummi 
73975-0  Nurmi Pauli, Järvenpää
20375-0  Nurminen Pekka, Nurmijärvi
157081-0  Paavilainen Mika, Karkkila 
90863-1  Pylkkänen Heikki, Kirkkonummi
116674-0  Ristimäki Kaisa, Hanko
157336-0  Rossi Hannele, Lohja
157159-0  Saarinen Jarno, Karkkila
32977-0  Virtanen Kari, Hyvinkää
119600  Vuorisalo Elina, Karkkila
157012-0  Zachari Janne, Karkkila,

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

PUhEENjOhTAjAN PAlSTA

Syksyinen tervehdys jäsenille. On pakko 
tunnustaa, että talvi on tulossa, ainakin 
kun  katsoo kalenteria. Kesä on mennyt 
nopeaa vauhtia, aika rientää nopeammin 
kuin ennen. Mistä se johtuu?

Toivottavasti se ei ole oire siitä, että mä 
vanhenen, mutta ei anneta asian häiritä, 
eikä anneta periksi.

Yhdistyksen kesä oli hyvin antoisa. 
Saimme järjestettyä kahdet treffit, jotka 
molemmat onnistuivat hyvin ja saimme 
myös hyvää palautetta. Hyvä palaute an-
taa myös voimaa jatkaa eteenpäin. Mi-
nä puolestani olen kiitollinen yhdistyksen 
pienelle aktiiviselle joukolle, joka koostuu 
lähinnä hallituksesta, heidän avekeistaan, 
Matista ja Heljästä, plus muutamista hen-
gessä mukana olevista.

Kyllä tämä pieni joukko kaipaisi välillä 
jäsenet teidänkin apua. Ajatelkaa, kuinka 
kiva on tulla yhdessä tekemään treffejä 
vapaaehtoistyönä. On paljon tutkittu, että 
osallistumalla talkootyöhön, siitä saa itsel-
le hyvinvointia ja se on oiva keino torjua 
stressiä ja myös yksinäisyyttä. Yhdessä 
tekeminen on kivaa, tulkaa vaikka koke-
maan se ilo kanssamme.

Syyskokous on pidetty. Siitä tuli melkein 
hallituksen kokous. Onneksi oli muutama 
jäsen meidän lisäksi ja saimme kokouk-
sen vietyä asianmukaisesti läpi. Hallitus 

on tehnyt pää-
töksen, että jat-
kossa on vain 
yksi vuosiko-
kous ja se tulee 
olemaan ke-
väällä. Katso-
taan saataisko 
teitä enemmän 
mukaan yhteen 
kokoukseen.

Syyskoko-
uksessa meillä oli hyvät joulupuurot ja 
pullakahvit, mutta ei sekään riittänyt 
porkkanaksi, että olisimme saanut tei-
dät mukaan. Ensi vuonna lupaatte olla 
aktiivisia.

Pikkujoulua meillä ei ole tänä vuon-
na. Tammikuussa ajattelimme järjestää 
bussimatkan Turun messuille. Seuratkaa 
ilmoituksia, joita tulee tähän lehteen ja 
käykää kotisivuilla.

Tämä on nyt sellaista aikaa, tulevaa 
joulun aikaa. Puolestani ja yhdistyksen 
puolesta toivotan teille kaikille

 
Hyvää joulua ja 
Onnellista tulevaa vuotta!

Terv LEO 94210

Leo Kylmä

Lähde messumatkalle 
Turkuun!

Karkkilan Caravan yhdistys järjestää jäsenilleen 
bussikuljetuksen Turun Caravan messuille  

lauantaina 14.1.2017.

Ilmoittaudu viimeistään 14.12.2016 yhdistyksen 
kotisivuilla osoite:  sfc-karkkila.fi

Yhdistys maksaa bussikuljetuksen.
Lähtijöiden kesken arvotaan vapaalippu messuille!

Bussireitti: Karkkilan linja-autoasema  
– Vihti/Euro-auton liityntäpysäkki –

Nummelan linja-autoasema – Lohjan ABC  
– Salon ABC. 

Lähtöaika klo 8.00 Karkkilasta,  
paluu Karkkilaan n. Klo 18.00.

➜
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Yhdistyksen vuosikokouksesta
SF Caravan Karkkila ry:n 

syyskokous pidettiin Karkki-
lassa Lounasravintola Rauta-
koskessa tiistaina 11.10.2016 
kello 18 jälkeen. Paikalla oli 
löytänyt 12 jäsentä. Kokous-
väki lappoi vatsan täyteen rii-
sipuuroa ja aprikoosisoppaa 
ennen kokouksen alkua. Kun 
puuron syönniltä tuli tilaa, niin 
maistui kahvi ja pulla.   Pikku-
joulun kustannukset ovat teh-
neet kunnon loven yhdistyksen 
kassaan, joten sen järjestämi-
sestä tänä vuonna luovutaan.

Kokous ei yllättänyt hen-
kilövalinnoilla.  Erovuoroiset 
hallituksen jäsenet saavat jat-
kaa uuden kaksi vuotiskauden. 
Reijo Virtanen, Aino Kylmä, 

Aulis Ahonen ja Keijo Kau-
kelin toimivat siis jatkossakin 
hallituksessa.  Vuoden 2017 
tilit jäivät Ritva Tarkkion ja 
Veikko Tarkkion tarkastet-
tavaksi. 

Vuoden 2017 toiminnassa 
kokous evästi hallitusta ole-
maan hereillä suhteiden luomi-
sessa lähialueen matkailualu-
eiden omistajan ja toiminnan-
harjoittajan vaihdostilanteissa  
Laakasalo, Riihisalo, Ilplola ja 
Alhovuori. Kultahiekka Cara-
vanilla pidetystä syksyn tapah-
tumasta on saatu tykkäämisiä 
Facebookissa ja pyydetty tu-
lemaan toisenkin kerran.  Li-
säksi toivottiin yhteistä linja-
autokuljetusta Turun Messuille 

tammikuussa 2017 tai Lahden 
Messuille syyskuussa 2017. 

Kokous hyväksyi hallituk-
sen esityksen jäsenmaksujen 
korottamisesta: jäsenmaksu 
10 eurosta 12 euroon, perhe-
jäsenmaksu 5 eurosta 6 euroon, 
ulkojäsen maksu 15 eurosta 17 
euroon ja yhteisöjäsenmaksu 
60 eurosta 65 euroon. Koro-
tuksen jälkeenkin maksut ovat  
edulliset.   

Kokous päätti, että hallituk-
sen kokouksiin osallistumises-
ta ei makseta korvausta, mutta 
ESMY:n, lehtitoimikunnan ja 
liiton kokouksiin valituille 
edustajille maksetaan matka-
kulujen korvauksena oman 
auton käytöstä 30 senttiä ja 2 

senttiä kustakin lisämatkusta-
jasta  per kilometri.   

Kokous valitsi liittokokouk-
seen 20.5.2017 Lappeenrantaan 
yhdistystä edustamaan Leo 
Kylmän (94210-0), Aino Kyl-
män (94210-1) ja  Reijo Virta-
sen (34477-0) sekä varaedusta-
jiksi Veijo Vainikan (83613-0),  
Veijo Vanhalan (136046-0) ja 
Keijo Kaukelinin (23818-0).

Yhdistyksen sääntöjen muut-
taminen ei herättänyt vilkasta 
keskustelua, joten yhdistys siir-
tyy yhteen  vuosikokoukseen, 
kunhan uudet säännöt on saatu 
rekisteröityä. 

Anneli 97651-0.  

Treffit 
Kultahiekassa 
23.-25.9.2016 ➜
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pääsimme illalla rantasaunan 
lämpimiin löylyihin ja lammel-
le uimaan. 

Tämän jälkeen olikin kiva 
päästä suunnittelemaan omalla 
porukalla treffien kulkua.

Perjantaina otettiin vieraat 
vastaan, Reijo ja Aino hoiti 
vastaanoton, Aulis ja Veijo 
paikoituksen. Illan aloitimme 
isännän lämmittämässä sau-
nassa ja illan kruunasi orkesteri 
tanssit päärakennuksessa. 

Lauantaina osallistuttiin 
Lähi-Tapiolan alkusammutus 
koulutukseen, jossa oli mah-
dollisuus itse kokeilla sam-
muttimen käyttöä sammut-
tamalla tuli. Osallistujamäärä 
oli runsas.

Sitten syötiin Heljän ja Ma-
tin keittämää hernekeittoa. 
Vähän viileässä mutta poutai-
sessa säässä lämmin keitto oli 
paikallaan.

Pelit jatkui; seuraavaksi 
Karkkilan yhdistyksen perin-
teinen renkaanpyöritys. 

Forssa-Karkkila yhdistys-
ten välinen mölkkykisa, jossa 
kilpailtiin kiertopokaalista, 
jonka Forssa voitti omakseen, 
siihen tarvittiin kolme perät-
täistä voittoa. Pokaalin oli lah-
joittanut Karkkilan yhdistys 
v. 2005, pelit on pelattu joka 
vuosi. Onnittelut ja Kiitokset 
reilusta kilpailusta Forssan yh-
distykselle! Porukat halusivat 
vielä pelata, seuraavaksi sitten 
saappaanheittoa.

Ilta jatkui saunoen, lasten 
bingo, aikuisten bingo ja ka-
raoke tanssien merkeissä.

Sunnuntaina aamulenkille 
luontopolulle, visaiset kysy-
mykset oli laatinut Otto.

Treffit päättyi palkintojen ja-
koon, arpajaisiin ja Lämpimiin 
Kiitoksiin kaikille  treffeille 
osallistuneille!

Lämmin Kiitos myös Kulta-
hiekka Caravanille!

Näin kuvaili hyvin onnistu-
neen viikonkopun treffit 

~ Aino ~

Miten päädyimme 
Kultahiekkaan?
Kultahiekka Caravan otti yh-

teyttä alkuvuodesta yhteistyön 
merkeissä. 

Niinpä tuumimme asiaa yh-
teisessä palaverissa. 

Myöhemmin teimme pää-

töksen, jospa syksyn treffit jär-
jestettäisiinkin Kultahiekassa,  
vaihtelu virkistää. Siitä se lähti 
kehittymään. 

Yhteistoiminta Kultahiekan 
Ailan ja Eskon kanssa sujui 
moitteettomasti.

Torstaina saavuttiin paikal-
le, meillä oli kiva vastaanotto, 



23

Kotinäyttely Valimontiellä 27.01.-29.01.2017

Turun Caravan Messut 13.01.-15.01.2017
Matkamessut Helsinki 19.01.-22.01.2017

SE ON SITTEN
VUOSI 2017
LIKI JO!

Kari Kivinen 0400-817 217, Karo Kivinen 0400-439 579
Valimontie 3, Tuusula (Sulan alue) p. 09-273 1707

www.kkkivinen.fi

www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Klaukkalan
Ajoneuvokatsastus Oy

AJANVARAUS NYT MYÖS NETIN KAUTTA

• kotimainen • yksityinen • edullinen 
• ystävällisen palvelun katsastusasema

p. 050-560 0910 Järvihaantie 6, Klaukkala
Avoinna: ma-pe 8.00-17.00

Kaikkien ajoneuvojen määräaikaiskatsastukset,
rekisteröintikatsastukset, vakuutukset.

Määräaikaiskatsastus 45,- (ha, pa, 1. aks. pvt)
Päästömittaukset bens 20,- dies. 30,- OBD 10,-Matkailukeskus SOMERO

www.hovimakicamping.fi

Hovimäki camping

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

Tervetuloa  
viihtymään!
Kysy myös kausipaikkoja!

Hovimäki



Espoo: Kartanonherrantie 1, 010 832 4540 Hyvinkää: Avainkierto 11, 
010 832 4500, CaravanMarket 010 832 4555, Kuopio: Miiluranta 1 A, 
010 832 4527, Tampere: Tekijänkuja 6, Pirkkala, 010 832 4500  Turku: Vakiotie 4, 
Lieto, 010 832 4520  Tuuri kesämyymälä: Aspinmäentie 16, Tuuri, 010 832 4500

www.bestcaravan.fi

Tässä on ideaa!
• Oman ajoneuvosi arvo on tänään        
parempi kuin ensi keväänä
• Vältyt talvisäilytyshuolilta ja 
talvivaurioilta
• Voit hankkia nyt ensi vuoden mallin, 
joka odottaa sinua tehdastuoreena 
haluamanasi aikana
• Valitsemasi vaihdokki odottaa 
sinua katetussa talvisäilytystilassa 
ja odottaa valmiiksi huollettuna kun 
lumet sulavat

Tuo ajoneuvosi näytille 
ja tule juttelemaan vaihto-
mahdollisuuksista!

Vaihda uuteen nyt 
– ota käyttöön keväällä

Rapido Distinction i80, Fiat, 2016
Upea Rapido saarekevuoteella ja isolla takatallilla • Automati-
soitu vaihteisto • Nahka Canberra • Ohjaamon tuplalasit 
sivuilla • Scandinavian Exclusive paketti • 106 790,-
Hyvinkää

Dethleffs C-Trend 515 ER, 2015
Laadukas vaunu erillisvuoteilla 
25 930,- Turku

Dethleffs Trend 
A 6977, 2015, Fiat 
Tilava alkoviauto Alde neste-
keskuslämmityksellä
54 800,- Turku

Dethleffs Globe4 T 
6801-4, 2016
Saarekevuoteella sekä alas- 
laskettavalla varavuoteella 
varustettu talvilämmin auto 
68 900,- Hyvinkää

Dethleffs Advantage 
T 6701, 2016
Suosittu parivuodemalli Alde 
nestekiertolämmityksellä 
68 900,- Hyvinkää

Globecar Globescout, 
2016
Automaattivaihteinen ret-
keilyauto edulliseen hintaan. 
50 900,- Turku

Rapido 665 F Alde, 
2016
Isolla pesuhuoneella ja erillis-
vuoteilla varustettu talviauto. 
71 590,- Espoo

Hobby Optima T70 
GE De Luxe, 2016
Tilava erillisvuodemalli eril-
lisellä suihkulla
71 910,- Hyvinkää

Dethleffs Advantage 
6601, 2015
Parivuodemalli Alde nesteki-
ertolämmityksellä
71 885,- Turku

Dethleffs Advantage 
T 6611, 2015
Erillisvuodemalli Alde neste-
kiertolämmityksellä
70 963,- Espoo

Hobby 460 UFe De 
Luxe, 2015
Uutta vastaava, parivuoteet, 
paljon varusteita
21 980,- Turku

Hobby 495 UL Pres-
tige, 2015
Suosittu erillivuodemalli Alde 
nestekiertolämmityksellä
28 800,- Kuopio

Hobby 495 UFe 
De Luxe, 2015
Näppärän kokoinen pariv-
uoteinen, kevyt vedettävä, 
hyvät varusteet
20 800,- Kuopio 

Dethleffs 760 ER 
Nomad, 2015
Valmiiksi varusteltu, Alde- 
nestekeskuslämmitys
41 700,- Kuopio

Näihin ajoneuvoihin saat muhkean 
varustepaketin kaupan päälle!
Autoihin 3500,- ja vaunuihin 2000,- paketin

Esimerkkipaketti:
Markiisi 4 m 
asennettuna 1 090,-

Multimedialaite 
asennettuna 2 023,-

Pöytä ja kaksi 
tuolia 217,-

Cramer-grilli 165,-

Vaihda parempaan tai osta kokonaan uusi

Yhteensä ...... 3 511,-
Pakettietu ....-3 500,-
Maksat itse ........ 11,-

Tuote 11014

Tuote 102745

Tuotteet 15696 ja 14666

Tuote 11100

 Uusi! Uusi!  Uusi!  Uusi!

 Uusi!

 Vuokrakäytössä 
 kesän ollut

 Uusi!

 Vuokrakäytössä 
 kesän ollut

 Vuokrakäytössä 
 kesän ollut

 Vuokrakäytössä 
 kesän ollut
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Treffituoton luovutus 
Sairaalaklovneille

ESMY:n kesällä järjestämien 
hyväntekeväisyystreffien tuo-
ton luovuttaminen tapahtui 
Sairaalaklovnit ry:lle tiistaina 

1.11. klo 11.11 Helsingissä las-
tenklinikalla Stenbäckinkatu 
11.  Heille ESMY:n toimesta 
lahjoittama summa oli 11111€.  

Paljon on ykkösiä ilmassa.  
Sairaalaklovnit ovat ykkösiä.  
Heidän toimintansa on parasta 
ykkösluokkaa.

Siteeraan tässä yhteydessä 
heidän esitteessään olevaa sa-
nomaa- ” Klovnitohtorien vie-
railu saa lapset hetkeksi unoh-
tamaan sairautensa ja antaa 
luvan hyvälle mielelle, hullut-
telulle ja vapauttavalle naurulle 
keskellä sairaalan arkipäivää.  
Toimintamme tapahtuu aina 
lapsen ehdoilla ja yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa.  Iloinen 
muisto sairaalaklovnien käyn-
nistä kantaa pitkälle ja auttaa 
sairaalakokemuksen käsittelys-
sä myös jälkikäteen”.  Löydät 
lisätietoa heidän ensiarvoisen 
tärkeästä työstään osoitteesta 
www.sairaalaklovnit.fi 

Tässä yhteydessä voi myös 
todeta ESMY:n yhdistyksien 
sekä kaikkien tämän loppu-
tuloksen mahdollistaneiden 
olevan niitä ykkösiä.  Olimme 
liikkeellä todella hyvän asian 
puolesta.

Teksti ja kuvat  
Raimo Kosonen

Kuvassa vasemmalta alkaen sairaalaklovneista tohtori Matkimus ja tohtori Ilmi Vipittäjä, 
ESMY:n puheenjohtaja Kaj Saarinen, sekä Marikka ja Raimo Kosonen.

Vilkasta keskustelua klovnien päivittäisestä toiminnasta. Vasemmalla sairaalaklovnien 
koordinaattori Ville Niutanen.
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Matkailuajoneuvo-
HUOLTO
Jarmo Pajala
www.matkailuajoneuvohuolto.net

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ

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

NYT KALUSTO KUNTOON!
Hinnasto 2017:
Tuntiveloitus 56,-
Vuosihuollot alk. (sis. kosteusmittauksen) 210,-
Kaasulaitteiden koeponnistus 30,-
Kosteusmittaus 55,-

1 LOMA
 2 KESKUSTA!

NATURALLY BEST

SKI-IN KYLÄ, SAUNAMAAILMA, KEILAHALLI, 31 RINNETTÄ, 3 PARKKIA, 300 MÖKKIÄ, 2 HOTELLIA, PALJAKKATALO

Elämyksiä ja tapahtumia 
       ympäri vuoden!

- 31 Rinnettä
- 3 Parkkia
- 300 Mökkiä
- Cable Wakeboard -rata

MYYNTI:     p. 08 748 500             ONLINE-VARAUS:      UKKOHALLA.FI        PALJAKKA.FI     
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Puheenjohtaja
Kari Köngäs 39058-0 
0400 415 424 
kari.kongas@live.com 

Varapuheenjohtaja
Tapio Varjokunnas 30150-0 
050 358 1525 
tapio.varjokunnas@kolumbus.fi

Sihteeri
Tiina Korjula 113400-0 
0400 812 059 
tiinakorjula@icloud.com 

Matkailuasiamies/ kotimaa
Juhani Virtanen 127132-0 
juhani@virtanen.biz

Matkailuasiamies/ ulkomaat
Raimo Björkstedt 91062-0 
050 436 1564 
raimo.tapio1@elisanet.fi

Matkailuautoasiamies
Arto Hyttinen 100270-0 
artsi.hyttinen@gmail.com

Kalustonhoitaja
Erkki Virtanen 51168-0 
0400 951 99 
erkki.virtanen@cosili.inet.fi

Anne Seiluri 133181-0 
0400 462 949 
anne.seiluri@gmail.com

Jäsenkirjuri
Pentti Virtanen 1560-1 
pjv.virtanen@gmail.com
 
Taloudenhoitaja
Riitta Lindfors 
040 719 5270 
riitta.lindfors@gmail.com

Ajotaitovastaava
Matti Lehtonen 
050 505 5669 
matti.silva@netti.fi

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2016

Kari Köngäs

SF-CARAVAN KESKi-UUSiMAA RY
www.sfckeskiuusimaa.fi

Hyvää talven  
alkua kaikille!

Kesä on kääntynyt syksyyn ja talvea jo 
kovasti odotellaan tätä kirjoittaessani. Alku 
syksystä kävimme Lahden Caravan mes-
suilla katselemassa uusia matkailuvaunuja 
sekä -autoja.

Kesällä Sydänlammella oli kävijöitä kiitet-
tävästi. Muidenkin yhdistysten karavaanarit 
ovat löytäneet paikan ja saimme paljon ke-
huja paikan siisteydestä ja rauhallisuudesta.

Olemme tehneet roskakatoksen alueelle, 
nyt on vuorossa rantasaunan pesutilojen 
uudistaminen.

Maalaustyöt odottavat vielä tekijäänsä.
Puita on kaadettu, ja niistä on jo tehty 

saunapuita ensivuodeksi. Kannot on sii-
vottu pois, jotta saatiin lisää tilaa pihaan ja 

paikkoja autoille 
ja vaunuille.

Syyskokous 
on jo pidetty, 
kun tämä lehti 
ilmestyy.

Talven odo-
tus alkaa, laite-
taan aurauskepit paikoilleen ja huolletaan 
paikat talvikuntoon.

Pikkujoulu reissua emme tänä vuonna 
tee, osanottajia ei ollut tarpeeksi.

Tunnelmallista joulun aikaa kaikille!

Terveisin Kari

Kyykkäkisan tulokset
Naiset  Miehet
Armi Köngäs  1. Kari Köngäs
Eija Pehkonen  2. Esko Peiponen
Anne Jormanainen 3.  Seppo Jormanainen

Caravan 2017 messut
Helsingin messukeskuksessa 20. -22.1.2017 

Yhdistys tekee perinteisen messumatkan Helsingin Caravan 2017 
messuille. Samaan aikaan on myös Matka 2017 messut, joihin pääset 

tutustumaan samalla lipulla.
Päivitämme yhdistyksen nettisivuille tarkemmat tiedot  

yhteiskuljetuksesta ja aikatauluista.
Seuraa tarkempaa ilmoittelua täältä: www.sfckeskiuusimaa.fi

Tervetuloa mukaan!

Lapset
Kalle Kervinen
Janne Kervinen



29

Luonnonvalokilpailun voitti Ritva Virtanen.

Lahden caravanmessut  
16. -18.9.2016

Yhdistys teki perin-
teeksi muodostuneen 
messumatkan Lahden 
Caravan messuille. 

Syksyn kauniissa au-
rinkoisessa säässä Messi-
lään majoittui yhdeksän 
vaunukuntaa. Lauantaina 
bussi kuljetti koko poru-
kan messualueelle tutus-
tumaan uusiin mallis-
toihin ja innovaatioihin, 
joista varmasti vielä tu-
levaisuudessa kuulemme. 
Ainakin kahdella vaunu-
kunnalla kauppoja hie-
rottiin ahkerasti, mutta 
tarina ei kerro päätyikö 
nimet paperiin.

Messujen jälkeen Ka-
lamarkkinat tarjosivat 
herkkujaan ennen paluu 
kuljetuksen saapumista. 
Yhdistyksen tarjoamien 
iltapäiväkahvien jälkeen 
vietimme iltaa perin-
teisesti Messilän lato-
tansseissa Duo Messilän 
tahtiin.
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Tervetuloa  
uudet jäsenet!

SYDÄNLAMMEN 
ALUETOIMIKUNTA 2016

Puheenjohtaja
Virtanen Erkki 51168-0  
Koskenmäentie 11 B, 04300 Tuusula
0400 486 209
Sähköp. erkki.virtanen@cosili.inet.fi

Lindfors Riitta 11888-0
Yhteiskouluntie 15 A 1, 04400 Järvenpää
040 719 5270
Sähköp. riitta.lindfors@gmail.com

Haanpää Esko 4198-0
Vesitornintie 6, 08700  Lohja
0400 179 789
Sähköp. haanpaaenator@gmail.com

Mikkonen Hannu 148969-0
Poste Restante, 26100 Rauma
044 201 400 8
Sähköp. hanski1300@gmail.com

Leinimaa Pekka 12045-0
Annikinkatu 3 B 39, 04230 Kerava
050 337 474 4
pekka.leinimaa@elisanet.fi

Marjatta Lindström 12045-0
Annikinkatu 3 B 39, 04230 Kerava
050 321 966 4
marjatta.lindstrom@elisanet.fi

Hallituksen edustaja (läsnäolo ja 
puheoikeus)
Köngäs Kari 39058-0
04400 Järvenpää
0400 415 424
kari.kongas@live.com

KEVÄÄN TAPAHTUMAKALENTERI 
TAMMIKUUSSA NETTISIVUILLAMME

AJO-OHJE SYDÄNLAMMELLE

SYDÄNLAMPI AVATTU KAIKILLE KARAVAANAREILLE!

Pehkosen pojat.

Yhdistyksen virkistysalue sijaitsee Someron 
kaupungin Pitkäjärvenkylässä Huhdanmäentie 
342, 31520 Pitkäjärvi

Koordinaatit  (päärakennus)
 N 60° 43’ 3.059’’
 E 23° 19’ 1.493’’

Selkein ajoreitti kulkee kolmostietä Riihimäen kohdalle, 
josta liittymästä käännytään LOPELLE. Lopen kohdalla jat-
ketaan edelleen kohti Forssaa. Ennen Forssaa tullaan tielle 
numero kymmenen, jota ajetaan kohti Turkua.
Alitettuasi Porintien ajat edelleen kymppiä pitkin kohti Tur-
kua noin 17,5 km, jolloin käännyt vasemmalle loivasti etu-
viistoon ennen tien vieressä olevaa latoa.
Risteyksessä on kyltti HYRSYNKULMA 4. (Kympillä on 
ollut jo hieman aikaisemmin kyltti Hyrsynkulma 6, mutta 
älä käänny vielä siitä.) Lähdettyäsi Hyrsynkulmaan päin 
aja kunnes tulet T-risteykseen, käänny vasemmalle. Jonkun 
matkaa ajettuasi tulee toinen T-risteys/mutka, josta käännyt 
oikealle Laurilantielle. (risteyksessä on pieni punainen kop-
pi) (tähän mennessä olet ajanut kymppitieltä noin 3,9 km). 
Tästä etenet noin 700m ja käännyt vasemmalle. Tämän jäl-

keen ajettuasi mutkitellen 
noin 800m mm. ajettuasi 
aivan yhden pihapiirin 
läpi kohteesi on tien oi-
kealla puolella.

HALPUUTIMME ALUEEN HINTOJA
VUOSIPAIKKA 2016   470 €
Sydänlampi HINNAT 2016
aluemaksu/vrk    15.00  + sähkö
viikko kesä/ talvi    80.00/60.00 + sähkö
kuukausi kesä/talvi 140.00/100.00 + sähkö
kesäkausi 1.5.-30.9  300.00  + sähkö
talvikausi 1.10.-30.4. 300.00  + sähkö
vuosipaikka 470.00  + sähkö
mittarisähkö       0,30 kWh
     – pienin veloitus       3,00
sähkömaksu ilm.mittaria (kesä)     5.00 vrk
valosähkö (750 W)
sähköm. ilm. mittaria (lämmitys)   20.00 vrk (2000 W)
säilytys paikka 1.5.-30.9.  170.00
säilytys paikka 1.10.-30.4.  150.00
säilytys paikka/ vrk      2,00 vrk
viljelypalsta      1,00 neliö (10-30/
palsta)
perhesauna 10.00 50 min.
pesukone   3.00 koneellinen

012459-0 Hemilä Matti, Järvenpää
156997-0 Kaurela Mika, Kellokoski
150362-0 Kovanen Mikko, Mäntsälä
157078-0 Lindholm Jari, Hautjärvi
157025-0 Mustonen Timo, Tuusula
086171-1 Palonen Kirsi, Tuusula
157151-0 Pitkä Juha, Kerava
157262-0 Repo Petri, Mäntsälä
157266-0 Stålberg Mika, Järvenpää
109644-1 Valve Tiina, Pornainen
113843-0 Vehviläinen Jukka, Tuusula
157229-0 Willström Ilkka, Tuusula
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KRiSTilliNEN  
KARAVAANARiYhDiSTYS Ry www. sfckristityt.net

Puheenjohtaja
Petri Hartman  114150
050 353 3202
Amiraali Cronstedtin Ranta 9 F11,
00810 Helsinki
petri.hartman@gmail.com

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

Sihteeri
Matti Piirainen 110778
045 258 3346
Paanukuja 3, 05460 Hyvinkää
piirainen.m@gmail.com

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

Markus Stüber 39016
0400 566 577
Mustikkamäentie 3 C 12, 
33480 Ylöjärvi
make.stuber@gmail.com

Hallituksen varajäsen
Salme Lundgren 43634
040 567 2990
Alankojantie 5, 20320 Turku
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  
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

PUhEENjOhTAjAN PAlSTA hAlliTUS 2016

Petri Hartman

On jälleen se hetki vuodesta, kun joulu 
tekee tuloaan ja usealla meistä on kalusto 
jo laitettu talvi teloille odottelemaan kevättä. 
Tokihan kaikki eivät näin toimi, vaan jatkavat 
harrastuksen parissa läpi vuoden, mutta ai-
nakin allekirjoittaneella on talvimatkailu jäänyt 
melko vähiin. Me kristityt karavaanarithan 
emme talven aikana yhteisesti kokoonnu, 
mutta kevään tullessa matkaamme sitten 
innokkaasti hiihtelemään Lapin tuntureille. 
Palatkaamme kuitenkin vielä hetkeksi kulu-
neen vuoden tapahtumiin.

Vuosihan aloitettiin maaliskuun puolessa 
välissä perinteisellä Lapin matkalla. Kokoon-
nuimme Vuontispirtillä hiihdellen ja iltoja yh-
dessä viettäen. Tapahtumaan on kuulunut 
useasti myös karavaanareiden vetämä ilta 
Vuontispirtillä ja myös ajoittain Kairosmajalla. 
Näin tänäkin vuonna ja saimme kertoa hieman 
itsestämme kristittyinä karavaanareina. Ilta 
on ollut musiikki painotteinen ja väkeä on 
riittänyt aina tuvan täydeltä. Kotiin palattu-
amme tapasimme seuraavaksi kesäkauden 
avajaisissa Kiponniemessä. Kiponniemi toimi 
keväällä loistavasti treffipaikkana, sillä kalus-
tolle löytyy kuivia paikkoja ja muutenkin on 
kaikki kohdallaan. Tämän jälkeen kevään 
ohjelmassa oli vielä vuosikokous Päiväkum-
mun kurssikeskuksessa Orivedellä. 

Kesällä emme yhteisiä treffejä järjestäneet, 
koska se on täynnä seurakuntien omia ke-
säjuhlia. Monilla niistä on meitä runsaasti 
liikkeellä ja useat ovat myös vastuu tehtävissä. 
Mainittakoon kuitenkin Naantalin olojuhlat, 
minne meistä monet suuntaavat vuodesta 
toiseen. Niin tänäkin kesänä  

Syksyn koittaessa kalenteri täyttyikin sitten 
mukavasti. Elokuun puolivälin jälkeen oli pe-
rinteiset hengelliset päivät Kuturannassa ja 
kuukausi tästä lähdimme odotetulle kahden 
viikon omatoimi matkalle Lappiin. Kokoon-
nuimme Kuukkelin pihassa Saariselällä, mistä 
matka jatkui Kuusamon kautta Raaheen, 

missä pidettiin 
SF-Lohenpyrs-
tön kanssa yh-
teiset hengelli-
set treffit. Koko 
retki onnistui 
yli odotusten 
ja meitä oli 
mukana ennä-
tysmäärä osal-
listujia, lähes 
kaksikymmen-
tä autokuntaa. 
Matkan aikana patikoitiin, vietettiin iltoja 
yhdessä ja mainittakoon myös kristittyjen 
karavaanareiden pitämä Jumalanpalvelus 
Kuusamon helluntaiseurakunnassa. Koko 
retken päättäneet hengelliset treffit SF-Lo-
henpyrstössä keräsi huimat 55-autokuntaa. 
Meidät otettiin todella hienosti vastaan ja 
kaikki toimi loistavasti. Lämmin yhteinen henki 
tapahtumassa kruunasi koko matkamme. 
Tahdomme yhdistyksenä kiittää SF-Lohen-
pyrstöä yhteistyöstä ja vieraanvaraisuudesta. 

Kauden päättäjäisiin suuntasimme Itä-
Suomeen Oronmyllylle. Kun tähän lisätään 
vielä pikkujoulut  kodikkaassa Evankelista 
kodissa Vilppulassa, niin kauden tapahtumat 
alkaa olemaan läpikäyty.  On ollut monenlaista 
tapahtumaa ja toivonkin, että jokainen on 
löytänyt niistä omansa. Lehdessä muutamia 
kuvia syksyn tapahtumista.

 Kauden tapahtumat ovat olleet onnistu-
neita ja niissä on välittynyt lämmin yhdessä 
olemisen henki. On ollut hienoa saada myös 
lukuisia uusia ystäviä joukkoomme ja myös 
uusia vastuun kantajia. Tahdonkin nyt kiittää 
kaikkia treffeille osallistuneita, niin vastuussa 
olevia, kuin jokaista joka on ollut osallisena 
yhteisissä tapahtumissamme. Täytyy muistaa, 
että me kaikki yhdessä olemme tehneet sen 
lämpimän ilmapiirin, mikä tapahtumistamme 
on välittynyt. Toivon sydämestäni, että tämä 
sama henki saisi jatkua myös tulevina vuosina 

Ensi vuonna yhdistyksemme täyttää 
10-vuotta. Juhlavuoden tapahtumista ker-
romme tulevissa lehdissä ja nettisivuillamme 
www.sfckristityt.netTervetuloa  

uudet jäsenet!

126219 Järvenpää Markku, Turku
157382 Pollari Jouni, Alavus
157398 Suutari Kyösti, Imatra
095491 Vehniäinen Teuvo, Turku

Nyt tahdon toivottaa itseni ja koko hallituksen puolesta

Rauhaisaa Joulun odotusta ja  
siunattua Uutta vuotta 2017.

-petri-
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Kiitokset kaikille 

kaudesta 2016.  

Rauhaisaa joulun 

odotusta ja siu
nausta 

vuodelle 2017
T.Hallitus

Kuvasatoa  
syksyn matkoilta

Pyhä- Nattanen Sompiojärvi, huipulle päästiin.

 AittaKuru pyhätunturi, 
Yleisö ylhäällä, esiintyjät 
alhaalla.

Kylmäluoman retkeilyalue, patikkaretki.
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Voihan navigaattori!
Monen karavaanarin runsaiden kokemusten 

laariin liittyy kommelluksia, joita tuo ”Navigaat-
toriksi” kutsuttu apuväline, on reissuilla tarjoillut! 
Menneen kesän piipahdus Norjan koilliskulmille 
toi meille uuden yllätyksen, kun ruudulta hävisi 
tiestö ja näyttö kertoi ajoneuvon jatkavan matkaa 
peltoaukealla! Toki laitteen mainosteksti lupaili ky 
vehkeen tuntevan pohjoismaiden lisäksi, koko Eu-
roopan tiestön jne. 

Onneksi hanskalokerosta löytyi vanha ”paperiver-
sio”, joka vahvisti kulkijoille sen, että tiellä ollaan, 
vaikka nykytekniikka muuta väittääkin!  Toki mo-
net makoisat naurutkin on naurettu, kun syystä 
tai toisesta on poikettu tien oheen, niin ”Navikka” 
ilmoittaa kohteliaasti; 

Käänny oikealle tielle! Tuo yksinkertainen ilmoi-
tus on saanut itseni monesti pohtimaan elämän 
suuria kysymyksiä; Miten on elämänvankkurini 
laita, olenko kääntynyt oikealle tielle, vai vaellanko 
itseäni pettäen tiellä, josta Isokirja sanoo; ”Mie-
hen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on 
kuoleman tie!”  

Kysymyksen tekee ajankohtaiseksi myös se tosi-
asia, että niin mukavaa kuin karavaanari porukka 
onkin, niin suurimman osan elämän matkamittari 
osoittaa edessä olevan matkan määrän lyhyem-

mäksi, kuin taakse jääneen taipaleen! Silti moni 
ajattelee, että mitäpä noista nyt ennen aikojaan 
huolehtimaan, kyllähän sitä vielä ehtii, kun vii-
meinen lähtö ovelle kolkuttaa! 

Varmistaakseen oikean tien löytymisen, Jumala 
laittoi profeetta Jesajan kirjoittamaan sinulle teks-
tiviestin; ”Etsikää Herraa silloin kun hänet löytää 
voidaan, huutakaa Häntä avuksi, kun Hän läsnä 
on! Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä 
ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin Hän 
armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä 
Hänellä on paljon anteeksiantamusta.” 

Siinä on Jumalan sanan yksinkertainen neuvo 
siihen, miten käännytään oikealle tielle!  Tälle tielle 
pääsyn voi varmistaa yksinkertaisella rukouksella, 
johon Daavid antaa esimerkin: ”Tutki minua Ju-
mala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja 
tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni 
on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikki-
selle tielle!” 

Esko Räsänen

SF-Lohenpyrstö Raahe, musiikillinen päiväjuhla.

Oronmylly Parikkala, 
Letunpaistoa laavulla.

 Riisitunturi 
Posio, ”maise-
matauko”.
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Puheenjohtaja
ESMYN edustaja
Pentti Suihkonen  113943
045 871 6880
sfcaravan049@gmail.com

Jäsenkirjuri
Leena Yliportimo  101823-1
0500 472 362
volvis5@hotmail.com

Varapuheenjohtaja, ESMYN
edustaja, tarvikemyynti,
kalustovastaava
Pertti Kortelainen  3926
0400 815 998
pertti@pkky.pp.fi

Sihteeri, Sääksitoimikunnan
yhteyshenkilö
Erkki Rautiainen  24617
040 524 6030
erkki.rautiainen@sunpoint.net

Hallituksen jäsenet
Lehtitoimikunta
Arto Kiviluoma  25505
0500 727 787
kiviluomaarto@gmail.com

Sääksitoimikunnan
yhteyshenkilö
Tuula Aistola  24617-1
050 413 3844
tuula.aistola64@hotmail.com

Hallituksen ulkopuolelta:
Rahastonhoitaja
Raija Hattunen  48399
040 352 3050

Lehtitoimikunta, kotisivut
Eeva Ahervuo  143562-1
045 231 0610
eevaahervuo@gmail.com

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

157063-0 Aalto Jukka, Klaukkala
157274  Eskelinen Pekka, Röykkä
075195-0 Hakala Pirjo, Rajamäki
157050-0 Jokinen Mikko, Klaukkala
070006  Matilainen Arto, Klaukkala
157270  Norjalahti Ari, Nurmijärvi
157247  Stenberg Juhani, Röykkä
156955-0 Suorajärvi Tero, Perttula

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2016

SF-CARAVAN NURMijÄRVi Ry  
www.sfcnurmijarvi.com

Pentti Suihkonen

Kesä meni ja talvea pukkaa päälle. Ka-
lusto ja kamppeet on laitettu odottelemaan 
ensi kesää ja kesäreissuja. 

Syyskokouksen pidimme Nurmijärvellä, 
Pirjon Pakarissa 12.10.2016. Kokouk-
sessa teimme valinnat puheenjohtajan ja 
hallituksen osalta seuraavalle kaudelle. Mi-
nä jatkan puheenjohtajana myös kautena 
2017-2018, kiitos kaikille luottamuksesta!

Yhdistyksemme hallitukseen tulee pieniä 
muutoksia. Hallituksesta jäi pois yli kaksi-
kymmenvuotisen rupeaman jälkeen Arto 
Kiviluoma.

Suuri KIITOS Artolle pitkästä rupeamasta 
yhdistyksemme hyväksi. 

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jo-
hanna Pylvänen ja Mika Yliportimo. 
Hienoa, että saadaan uusia ja innokkaita 
tekijöitä remmiin. 

Tätä kirjoittaessa pikkujoulumme ovat 
vielä edessäpäin, vietämme niitä Korpi-

lammella 19.11.
Pikkujouluista 

kerromme kuu-
lumisia seuraa-
vassa lehdessä. 

Tulevista ta-
pahtumista sen 
verran, että ka- 
lentereihin kan-
nattaa jo nyt 
merkitä ylös kevään Äitienpäivä treffit, joi- 
ta vietämme Hovimäessä Somerolla  
12.-14.5.2017.

Sinne sankoin joukoin mukaan avaa-
maan tulevaa kautta. Kotisivuillamme ja 
Facebook-ryhmässämme tiedotamme 
aiheesta lisää, kuin myös seuraavassa 
lehdessäkin. 

Siinäpä tärkeimmät Joulupukkia odotel-
lessa, mukavia joulunpyhiä ja hyvää uutta 
vuotta kaikille! T. Pena

Moi
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telu-
rinteitä, 

joiden lähellä oma taloni näkyi 
puiden suojassa. Kaarsimme 
takaisinpäin ja näimme Ridas-
järven. Se oli surullinen näky, 
sillä se ei ole enää kunnon järvi, 

vaan kohta iso suoalue. 
Lentokorkeus oli noin 350 m, 

joten kaikki maisemat ja pai-
kat näkyivät selvästi. Nopeus 
oli kuulemma noin 200 km/h, 
vaikka välillä tuntuikin, että 
ollaan kuin paikallaan. Mai-
semien vaihtumisen kannalta 
olimme kuitenkin hyvässä liik-
keessä koko ajan. Jarmo kertoi 
aina mikä tehdas tai rakennus 
oli lähettyvillä. Muutaman ker-

ran koneen kallistuttua vähän 
tuntui mahan pohjalla, muuten 
oli kuin olisi istunut isommas-
sakin koneessa.

Matka oli todella mahtava 
ja mieleenpainuva tapahtu-
ma. Kiitos paljon vielä kerran 
Jarmolle.

Leena Oksanen

Muisto vuoden takaa: 
arpajaispalkinto vei yläilmoihin

Vuonna 2015 SF Caravan 
Nurmijärvi ry vietti pikkujou-
lua Salusjärvellä Orimattilassa. 
Illanvieton yhteydessä pidettiin 
myös perinteiset arpajaiset. 
Palkintoja oli paljon ja kovin 
mieluisia kaikille. Omalle koh-
dalleni osui yhdistyksemme jä-
senen Jarmo Hakalan lahjoit-
tama palkinto, eli lento oman 
paikkakunnan yläpuolella. 
Palkinto oli henkilökohtainen.

Sovimme lennon seuraaval-
le kesälle, kun ilmat olisivat 
lämpimämmät.  Muutaman 
puhelinsoiton jälkeen saimme 
yhteyden toisiimme elokuussa 
2016 ja sovimme, että piakkoin 
lähdemme lennolle, kun-
han ilma on suotuisa. 

Jarmon palattua 
Baltian matkaltaan 
hän soitti ja kysyi, 
sopisiko lähteä tä-
nään lentämään, kun 
ilma oli mitä parhain. 
Treffit sovittiin tunnin 
kuluttua Savikon suoran len-
tokentälle. Lähtö tuli niin no-
peasti etten ehtinyt pahemmin 
jännittämäänkään. 

Lentokonehallilla Jarmo esit-
teli itse tekemäänsä konetta. 
Kone oli pieni ja kaunis. Nous-
tuamme koneeseen Jarmo ker-
toi kaikki turvatoimiin liittyvät 
asiat. Laitoimme kuulosuojai-
met ja mikrofonin päähän.  Sen 
jälkeen kuomu kiinni ja lähtö 
oli valmis.

Nousun jälkeen kesti het-
ken, ennen kuin tajusin missä 
päin Nurmijärveä olimme. 
Pian tunnistin tutun Maanii-
tun koulun, sekä sen vieressä 
puolison talon puiden keskellä. 
Kirkonkylässä näkyivät tutut 
isot rakennukset ja lensimme 
Rajamäen suuntaan. Siellä 
erottui hyvin myös uusi ui-
mahalli, sekä isot tehdasraken-
nukset. Pian olimme Kiljavan 
sekä Röykän sairaaloiden ylä-
puolella. Sääksjärven rannalla 
ei ollut montaa ihmistä, vaikka 
olikin mitä ihanin ja  aurinkoi-
sin ilma. Melojia oli kuitenkin 
jokaviikkoisella melontaretkel-
lä värikkäine kanootteineen. 
Teimme pienen kaarroksen ja 
suuntasimme kohti Hyvinkää-
tä. Pian olimme tulleet mootto-
ritien yläpuolelta kohti Sveitsin 
maastoa sekä Kulomäen lasket-
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Riihimäki
puh. 020 719 96 55

Teollisuuskatu 22,
11100 Riihimäki

Hyvinkää
puh. 020 719 96 50

Muottikatu 5,
05830 Hyvinkää

AJANVARAUS 24h
www.katsastuslinja.fi

AVOINNA
ma-to  8-17
pe  8-16
la  9-13
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Puheenjohtaja,  
rahastonhoitaja, 
Kuutoset+lehden 
yhdyshenkilö, ESMY-edustaja, 
liittokokousedustaja, 
PR- ja tiedoitushenkilö, 
varastovastaava: 
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

Sihteeri,  
hallituksen jäsen:
Taina Katela 40707-1
0400 717 077
Ohratie 13, 06400 Porvoo
taina.katela@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen:
Timo Katela 40707-0
0400 809 334
Ohratie 13, 06400 Porvoo
timo.katela@pp.inet.fi

Hallituksen jäsen, 
Kuutoset+lehden  
yhdyshenkilö,  
ESMY-edustaja, 
liittokokousedustaja:
Anneli Nurminen 30987-1
0500 459 648
Saarantie 3 b, 01400 Vantaa
kari.neli.nurminen@gmail.com

Hallituksen jäsen, 
matkailuasiamies:
Johnny Suominen 120548-0
050 311 1238
Kuusikkotie 52 C, 01380 Vantaa
johnny.suominen@tikkurila.com

Hallituksen jäsen:
Kirsi Varinen 63401-1
050 463 1482
Kylänraitti 29, 02400 Kirkkonummi
kirsi.varinen@gmail.com
 
Jäsenkirjuri:
Kari Kontoniemi 117952-0
050 321 2984
Okkerintie 8, 31400 Somero
kari.kontoniemi@gmail.com

Toiminnantarkastaja 2016:
Simo Ahonen 41208-0
0400 435 100 
Haukankäyrä 13, 
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi

SF-CARAVAN PORKKAlA Ry

PUhEENjOhTAjAN PAlSTA hAlliTUS 2016

Kulunut syksy on ollut kii-
reistä aikaa. Lahden Caravan-
messut ovat jälleen takana 
päin ja varmasti moni siel-
tä löysi itselleen sopivan ja 
mieluisan matkailuvälineen. 
Kuulemani mukaan kauppa 
messuilla kävi aika vilkkaana. 
Itse en kyseisillä messuilla 
tänä syksynä käynyt muiden 
kiireiden ja yhteensattumien 
takia. 

Yhdistyksenä teimme on-
nistuneen retken lokakuussa 
Tallinnaan. Siitä toisaalla näillä 
sivuilla lisää, mutta kiitän täs-

säkin vielä mukana olleita 
matkan onnistumisesta. 

Yhdistyksemme vuosi-
kokous pidettiin jo perin-
teeksi muodostuneessa 
paikassa, eli Kantvikin 
koululla. Jäseniä tälläkin 
kertaa oli suhteellisen 
vähän paikalla päätöksiä 
tekemässä. 

Kiitän paikalla olleita 
jäseniä saamastani luot-
tamuksesta ja kannustuk-
sesta. Ensi vuosi  näyttää, 
mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan!

orkkala
SF-CARAVAN

Kari Nurminen

Metsän väki päätti viettää aattoillan,
tarjottavaa piti tuoda alle sillan.

Orava suussaan tuopi käpyä,
hiiri verottaa juustokätköä.

Loppuvat lintulaudan antimet kun
tiaiset kiirehesti lentävät  
tuoden ryynit sekä siemenet.

Pupuperheen äiti loikkii innoissaan
tuoden mukanaan viisitoista porkkanaa.

Majavalla sylissään ompi puutavaraa.  
Sammakko huutaa:” Meinaako se rakentaa!?”

Selitys siihen on majavalla:
Pöytä täytyy olla Jouluaterialla!

Karhuvaari tuopi mustikoita,
varis leipäpalaa, missä voita.
 
Susi ja kettu ohjelmaa esittää saa,
kun eivät tuoneet purtavaa!

Metsäntonttu kuuluu juhlaan mukaan,

Sitten syödään mahat täyteen,
nukkumaan sammalvuoteelle  
sen jälkeen käyden.

                             Neli

Metsän Joulu

Hauskaa Joulua 
ja matkailurikasta 
Uutta Vuotta 2017
toivottaa puheenjohtaja ja 
koko hallituksen väki !

Riihimäki
puh. 020 719 96 55

Teollisuuskatu 22,
11100 Riihimäki

Hyvinkää
puh. 020 719 96 50

Muottikatu 5,
05830 Hyvinkää

AJANVARAUS 24h
www.katsastuslinja.fi

AVOINNA
ma-to  8-17
pe  8-16
la  9-13
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Tervetuloa  
uudet jäsenet!

156741-0 Grönholm Kennet, Kantvik
156487-0 Janer Henrik, Kirkkonummi
153687-0 Leinonen Pekka, Päivölä
027141-0 Levä Kari, Kirkkonummi
155640-0 Martikainen Mika, Upinniemi
156171-0 Sederholm Jari, Lapinkylä
156524-0 Strang Reetta, Jorvas

Vuosikokous 2016
Yhdistyksemme vuosiko-

kous 2016 pidettiin Kantvikin 
koululla 28.10.2016. Paikalle 
saapui 14 yhdistyksemme ää-
nivaltaista jäsentä. Huomatta-
vasti enemmänkin olisi koko-
ukseen mahtunut.  

Jäsenkorttien tarkistuksen 
ja kahvin jälkeen puheenjoh-
taja Kari Nurminen aloitti 
kokouksen toivottaen kaikki 
tervetulleiksi. Kokous todet-
tiin laillisesti ja sääntöjen mu-
kaisesti koollekutsutuksi sekä 
päätösvaltaiseksi. Jaettu esitys-
lista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Ka-
ri Nurminen, sihteeriksi Taina 
Katela, pöytäkirjantarkastajik-
si Johnny Suominen ja Krister 
Niemimaa. Päätettiin, että he 
toimivat tarvittaessa myös ään-
tenlaskijoina.

Vuoden 2015 tilit ja toimin-
takertomus hyväksyttiin ja 
vastuuvapaudet myönnettiin 
keskusteluitta vastuuhenki-
löille. Esityslistan kohdasta 
yhdistyksen puheenjohtajan 
valinta vuosille 2017 – 2018 

syntyi vilkasta keskustelua. 
Tehtävään halukkaita ei ollut 
ilmoittautunut. Jaana Saas-
tamoinen esitti ja pyysi Kari 
Nurmista jatkamaan. Esitystä 
kannatettiin useammankin 
läsnäolleen puheissa. Näin 
päädyttiin siihen, että ”rukka-
sia ei heitetä santaan” ja Kari 
Nurminen valittiin jatkamaan 
puheenjohtajana vuodet 2017 
– 2018 ellei ”matkan varrella” 
toisin päätetä tilanteiden mah-
dollisesti muuttuessa.

Hallituksesta erovuorossa 
olleet Anneli Nurminen ja 
Johnny Suominen valittiin 
jatkamaan seuraavat kaksi 
vuotta.  Vuosi 2017 aloitetaan 
näin hallituksen osalta ”van-
halla” kokoonpanolla.

Kokousta jatkettiin hyväksy-
mällä vuoden 2017 toiminta-
suunnitelma sekä talousarvio 
hallituksen esittämässä muo-

dossa. Simo Ahonen valittiin 
jatkamaan toiminnantarkasta-
jana 2017, samoin varatoimin-
nantarkastajana Mika Paavilai-
nen vuoden 2017.

Hallitus sai alkavalle vuo-
delle myös hyviä vinkkejä 

tapahtumien ym suhteen ja 
niitä tullaan heti seuraavissa 
hallituksen kokouksissa sel-
vittelemään.

Kn
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Terveiset jäsenten etelänmatkalta
Yhdistyksemme teki loka-

kuun 15. - 16. päivinä retken 
etelään, nimittäin Tallinnaan. 
Mukaan ilmoittautui 17 hen-
kilöä. 

Lauantaina nousimme Kata-
janokalta M/S Viking XPRS:n 
kyytiin. Hotellimme oli Tal-
link Express ja huoneemme 
oli kaikilla samalla käytävällä 
neljännessä kerroksessa.

Majoittumisen jälkeen ko-
koonnuimme yhteen huonee-
seen ”parantamaan maailmaa” 
ja varsinkin keskustelemaan 
yhdistyksemme tulevaisuu-
desta yleensä. Sen jälkeen 
muutamat lähtivät tutustu-
maan Tallinnaan ja tekemään 
ensimmäiset ostokset.

Illalla lähdimme hotellil-
ta yhdessä kävellen vanhaan 
kaupunkiin ja vanhan raati-
huoneen torin kautta  ravintola 

Peppersackiin yhdistyksen tar-
joamalle illalliselle. Ruoka tun-

tui maistuvan kaikille. Illallisen 
jälkeen osa porukastamme jat-

koi vielä nauttimaan ravinto-
la Scotland Yardin musiikista 
osan suunnistaessa suoraan 
hotellille.

Sunnuntain aamiaisella riit-
ti osittain tungostakin, koska 
hotellimme oli kuulemani mu-
kaan täynnä.

Huoneiden luovutuksen jäl-
keen jäi aikaa muutama tunti 
kierrellä kaupungilla vaikkapa 
ostoksia tehden, ennenkuin  
laivamme suuntasi kohti Hel-
sinkiä.

Matkalaisten yleinen toivo-
mus tuntui olevan, että tämän 
kaltaisia retkiä yhdistys voisi 
järjestää tulevaisuudessakin, 
ja vaikkapa kotimaassa. 

Teksti: Kari Nurminen
Kuvat: Anneli ja  
Kari Nurminen
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Tervetuloa  
uudet jäsenet!

SF

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Puheenjohtaja, Hämyjen 
edustaja, turvatoimikunnan 
kokoonkutsuja, vaunupaikat
Tarmo Sorvisto 64955
0400 981 639
Kiveläntie 100, 12130 Mommila
tarmo.sorvisto@elisanet.fi
sfc.rmk1@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Antti Laurila 111492
040 510 6530
Nurmelankatu 29 B, 
05830 Hyvinkää
antti.laurila@pp6.inet.fi

Sihteeri, jäsenkirjuri
Anneli Koljonen 22659
040 745 1430
Jupiterinkatu 5a C 33, 
11130 Riihimäki
r.koljonen@luukku.com
sfc.rmk3@gmail.com

Rahastonhoitaja, 
nettisivujen ylläpitäjä
Seppo Olkkonen 28636
045 340 6300
Suikkarintie 1 as 2, 12240 Hikiä
sfc.rmk2@gmail.com

Lallutoimikunnan koollekutsuja
Tuula Törhönen 29327
0400 765 619
Latotie 15, 12240 Hikiä
tuula.torhonen@hus.fi

Petri Pohjoiskoski 121867
0400 451 468
Riekkotie 6, 05400 Jokela
petri.pohjoiskoski@pp.inet.fi

Timo Sulin  149527
045 255 4313
Tolkinojantie 14 D 21
05400 Jokela
timosulin@gmail.com

Pekka Suomi 35099
Koivistontie 12
05400 Jokela
suomirai@gmail.com

Kaija Tuompo 38231-1
050 539 8938
Savikonkatu 59-61 B 11
11710 Riihimäki
kaija.tuompo@hyria.fi
 
Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen
044 502 9099
Latotie 15, 12240 Hikiä
carita_torhonen@hotmail.com

SF-CARAVAN RiihiMÄEN SEUTU Ry
www.sfc-riihimaki.net

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2016

Tarmo Sorvisto

Syksy on takana ja talvi näyttää merkke-
jään, niin nyt olisi siten aika katsoa vaunun 
tila, että se on siinä kunnossa, jotta se voi 
talvehtia, jollei sitä käytetä talvella.

Lallun alueella on tänä syksynä pidetty 
puutalkoot siivoustalkoiden lisäksi. Kii-
tokset kaikille, jotka osallistuivat talkoi-
siin. Puutalkoot tuottivat hyvän määrän 
koivupuuta. Homma kävi hyvin, kun oli 
riittävästi talkoolaisia ja tarpeelliset väli-
neet. Kiitokset erityisesti Petulle, jolla oli 
vetovastuu tapahtumassa.

Elokuun lopulla vietettiin yhdistyksen ne-
likymppisiä, väkeä oli sen verran kun Lem-
pivaaran saliin mahtui. Viikonloppu sujui 
ihan mukavasti tuttavien kanssa viettäes-
sä aikaa ja vaihtaessa kuulumisia. Meidän 
osalta järjestelyt sujuivat ihan mallikkaasti.

Syyskokous on vielä edessäpäin, se 
järjestetään myös Lempivaarassa. Sen 
tapahtumista tulee tietoa vasta ensivuoden 
numerossa. Toivottavasti moni on paikalla.

Ensi vuosi aloitetaan yhteisten tapah-
tumien osalta messu- ja risteilymatkalla, 
joka suuntautuu Turkuun ja Tukholmaan. 

Olemme päättäneet, että tapahtumiin 

jaetaan tiedot 
sähköpost in 
kautta, koska 
kaikesta ei ai-
na lehteen eh-
di tieto ajoissa 
ja postitus on 
aika kallis toi-
menpide ja 
tulee maksa-
maan noin parin euron tietämissä kap-
pale, se kerrottuna noin 460:lla. Sen takia 
toivonkin, että jokainen joka käyttää nettiä 
seuraa myös yhdistyksen sivujen ilmoitte-
lua ja kertoo myös kaverille, kun huomaa 
jotain uutta. Toiveena kuitenkin on, että 
jokainen ilmoittaa sähköpostiosoitteensa 
liiton jäsenrekisteriin. Siten saamme tiedot 
leviämään kattavasti jäsenistöllemme. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille lukijoille ja yhteis-
työkumppaneille.

Tarmo Sorvisto
64955

Hyvää talven alkua lukijoille.

Tervetuloa

157399-0 Ruokangas Jani, Tervakoski
156957-0 Vehmaa Jari, Riihimäki
157018-0 Kamunen Kai, Riihimäki
141519-0 Nylund Mika, Riihimäki
095360-0 Kainulainen Raimo, Topeno
025695-0 Sintonen Markku, Riihimäki
126847-1 Hyyrynen Mia, Hyvinkää
079926-0 Viinikka Ari, Janakkala
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Riihimäen 
yhdistyksen 

40-vuotisjuhlat
Juhlapäivä valkeni Lempivaarassa jopa aurinkoisena, vas-

taanottajat valmistautuivat portille vastaanottamaan vieraita 
ja ohjaamaan juhlavieraat alueelle.

Väki saapuikin sopivasti, mitään ihmeempää ruuhkaa ei ilmen-
nyt, kaikille löytyi paikka ja leirit olivat pystyssä alta aikayksikön.

Juhlaohjelma oli Lempivaaran ravintolassa, jossa luonnolli-
sesti oli juhlapuheita, onnitteluja, huomioita ansioituneille, 
kakkukahvit ja historiakooste vanhoista valokuvista teh-

dyin multimediaesityksen muodoissa. Kaija Tuompo 
veti ansiokkaasti juhlahetken.

Nauttikaa kuvakavalkaadista ja juhlatunnel-
masta.

Teksti: Ulla Sorvisto
Kuvat: Arno Wächter

Vieraat ovat 
saapuneet.

Karavaanarilla on tietysti 
oma sauna mukana lammen 
rannalla kun majoitutaan. Juhlat alkaa, lippu salkoon.

Aamulla infoa.

Tervetuloa juhlaan.
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Juha Hämäläinen 
aloittaa juhlapuheet.

Aikaa näyttää Pirkanmaan lahja.

Raksutusta Hyvinkäältä. Persoonallinen vankkuri Helsingiltä.
Karkkilasta kannustaa säästämään.

Juha Rakkola tuo 
tervehdyksen.

Yhdistysmerkki 
Tomille.

Annelille 
onnittelut 
yhdistys-
merkistä.

Juhakin sai  
yhdistysmerkin.

Tarmollekin yhdistysmerkki myönnettiin. Tupu on yhdistysmerkkinsä ansainnut.

Vihdoin päästiin syntymäpäiväkakulle. Illalla palkittiin luontopolun voittajat, parhaana Järveläisen perhe.
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–  Laskettelu, hiihto, moottori- 
 kelkkailu, ulkoilumaastot
–  Saunallisia hirsihuviloita,  
 majatalohuoneistoja
– Ruokaravintola (A-oik),  
 karaokea, tansseja

Rantatie 5, 15980 Hollola, 03 876 290, 0400 498 361

Tervetuloa viihtyisään Messilään!
Finlandia-hiihto  4.-5.2.2017

Hiihdon MM-kisat  22.2.-5.3.2017 
Lahdessa.  
Varaa vaunu/autopaikkasi ennakkoon 
Tarjolla vielä muutama paikka!

www.campingmessila.fi 
messila@campingmessila.fi
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STYRElSE 2016
hAlliTUS 2016
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 102124-1
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863,
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi

Sekreterare utanför styrelsen/
Sihteeri hallituksen ulkopuolella
Tidningsansvarig / 
Lehtivastaava 
Anne Backman 46545
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis  
anne.backman@hotmail.com

Stina Amnell 111705-1
0400 857 096
Karlbergsvägen 79, 02400 Kyrkslätt

Jonny Gustafsson 75122-0
0400 476 604
Kilavägen 29 , 10300 Karis
soile.gus@gmail.com

Sari Karaus 139594-1
0400 486 444
Volsvägen 49, 02400 Kyrkslätt
sari.karaus@gmail.com

Kim Lundström 143863
040 500 2801
Stenbackankuja 22, 02550 Evitskog
kone.kiinteisto@saunalahti.fi
kimmen.1@saunalahti.fi

Lars-Erik Nylund 125207
044 544 0855                   
Stenbrinken 7 bost 1, 10300 Karis
lassen46@hotmail.com
 
Medlemsskrivare/Jäsenkirjuri
Henry Lönnroth 10520
0400 486 311
Tallgränden 2, 02400 Kyrkslätt
henry.lonnroth@elisanet.fi

Kassör/Rahastonhoitaja
Sirpa Mattsson
050 382 4297
Gustavsgränd 11, 10210 Ingå

Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124-1
0400 490 569

Trafikkommitté/Märkeskörning/
Caramba 
Ralf Friberg 82060
040 513 3774
friberg.ralf@gmail.com 

Välkomna våra 
nya medlemmar

156916 Heikki Korkeila, Mäkelä
156925 Magnus Wikstedt, Raseborg
157013 Holmström  Sven-Eric, Karis
157080 Martin Glader, Skuru 

SF-Caravan Väst-Nyland Rf 
www.sfcvastnyland.fi

ORDFÖRANDESPAlT

Hej på er Caravanare nya och gamla, 
vi har ordnat många egna träffar med ett 
rikligt deltagande, dessutom är det många 
av våra medlemmar, som verkligen rör sig 
också på andra träffar. 

När jag skriver detta så väntar jag på Hal-
loween träffen som i år ordnas på Malmåsa 
i Tenala, en ny plats för många av oss.  
Vi hade Forneldsträffen i Lagmansstrand 
med mästerskap i hästskokastning och 
dessutom hade vi vår traditionella stö-
velkastnings mästerskap och i båda fick 
vi goda resultat och ett gott deltagande. 
Sen hade vi en träff på Solliden i Pargas i 
september med ca 20 deltagare.

Höstmötesträffen ordnades i Påmin-
ne i Pojo med ca 30 ekipagen i ett fint 
höstväder.

Höstmötet hade 49 röstberättigade på 
plats och vid ordförande valet får under-
tecknad framföra ett stort tack för visat 
förtroende och försöker hjälpa vad jag kan 
följande två år.

Från SF-Caravans del kan jag berätta 
att år 20017 är ett år där vi satsar på tra-
fiksäkerhet, med kurser och märkeskör-
ningstillfällen. Vi har också inom Läger och 
säkerhetskommittén gjort några förslag om 
lagändringar som har skickats till Trafik-
ministeriet. Ändringarna går ut på körhas-
tigheter, vikter och körkort. Vårt förslag är 
att husbilarnas hastighet skulle vara en-
ligt vägbegränsning, följande ändring är 
att B-körkortet skulle berättiga att köra 

en husbil med 
en totalvikt på 
5000 kg. Nu får 
vi vänta och se 
vad ministeriet 
beslutar.

Märkeskör-
ningen har i år 
igen fått våra 
medlemmar att 
öva sin körs-
kicklighet med 
26 avklarade 
märken som resultat, ni blir premierade 
på julfesten i Övidsborg i Evitskog. I mär-
keskörningen är vi en stor ledning inom 
landet med en procent som är ca  86 %, 
följande förening har ca 50 %.

Vi har också haft många förare och an-
dra medhjälpare i Caramba-cupen med 
goda resultat, det märks att övning ger 
färdighet.

I SFC- Väst-Nylands Caramba mästers-
kap fick vi Eero Mustonen som mästare i 
år. Tävlingen kördes i Salo i samband med 
sista Caramba cupen för året. 

När ni läser detta har vi haft vår julfest.
Tack till er alla som har ställt upp som 

värdar på våra träffar, tack till styrelsen för 
ett gott sammarbete och jag önskar Er alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Olof

Olof Bussman

Höstmötes gänget
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf 
www.sfcvastnyland.fi

Höstmötesträffen med höstmötet på Påminne  
skidcenter 14 - 16.10.2016

Träffnytt
Forneldsträffen på Lagmansstrand 26.-28.8.2016

Årets forneldsträff bjöd på 
fint väder och besöktes av ett 
tjugotal vagnekipage. Stövel-
kastningen och hästskokast-
ningen förlöpte bra med va-
rierande resultat och senare 

på eftermiddagen hölls lång-
bord i det vackra soliga vädret 
med lotteri, prisutdelningar 
och glad samvaro. Tältbastun 
var populär igen en gång och 
många hurtiga tog sig ett dopp 

i havet. Senare på kvällen lyste 
fornelden upp i augusti mör-
kret och förmedlade en varm 
och fridfull stämning för oss 
alla. Värdar för träffen var 
Sari Karaus och Kari Tampio 

och Stina och Aarre Amnell. 
Kimmen skötte om hästsko-
kastningen.

Höstmöteskallelsen hade 
nått alla gamla och nya med-
lemmar igen en gång i tidnin-
gen Kuutoset+. Värdar för träf-
fen var Pirjo och Jorma Helevä 
tillsammans med Carita och 
Bror Norrman, som har för-
medlat sina tankar som värdar 
i ett skilt inlägg.

Höstmötet förlöpte bra med 
goda val, bra beslut och livliga 
diskussioner. Olof blev enhäl-
ligt återvald till ordförande för 
år 2017-2018. Till styrelsen val-
des in en ny medlem i stället för 
Jonny Gustafsson, som hade 
meddelat att han inte ställer 
upp för återval. Styrelsen år 
2017 består sålunda av följande 
personer: Olof Bussman, ordf., 
med medlemmarna Stina Am-

nell, Yvonne Grönholm (nyin-
vald), Margareta Hietaniemi, 
Sari Karaus, Kim Lundström 
samt Lars-Erik Nylund.

Föreningens verksamhet 
(träfflista för år 2017) och 
budgeten spikades fast och 
medlemsavgifterna för år 2017 
bibehålls ännu oförändrade. 
Dessutom uppdaterades fest- 
och trafikkommitténs medlem-
mar för nästa år. 

Under mötets gång dis-
kuterades värdskap och fes-
tkommitténs uppgifter och 
diskussionerna blev livliga 
och känslofulla med många 
talturer. Det var riktigt bra med 
att ventilera och ge utlopp för 
sina åsikter och summa su-
marum kan konstateras att de 

som ställer upp som värdar är 
guld värda och deras program 
och arrangemang skall och bör 
inte öppet kritiseras och under-
värderas. Alla värdar kör sitt 
race och gör det som man bäst 
känner för. Festkommitténs 
uppgifter fortsätter som förut 
och om värdar och julfestfixar-
na behöver hjälp av dem så är 
det bara att föra en öppen dia-
log. Alla hjälper nog till, där 
det behövs. Ankomsten till 
träffarna klockan 3 har mån-
ga gånger varit ifrågasatt, men 
den saken diskuterades inte på 
mötet så styrelsens beslut står 
fortfarande fast.

Ett födelsedagsbarn, Håkan 
Wendelin, uppvaktades på 
mötet med anledning av hans 

födelsedag. 
Efter mötet bjöds på goda 

salta pajer med sallad och lot-
teridragningen samt prisut-
delningar avslutade kvällen 
och ännu till sist spelades det 
en omgång Bingo!

Detta var allt nytt från träff 
fronten denna gång och 
nästa tidning utkommer i fe-
bruari 2017 med Halloween 
och Julfest händelser.

Då tidningen utkommer är 
föreningens julfest undan-
stökad och vi har kommit in 
i adventstider. God Jul och 
Gott Nytt år till er alla!

Sekreteraren 
Anne

Träffnytt av Påminne värdarna!
Att vara värd på våra träffar 

är mycket givande. Vi var vär-
dar på Höstmötesträffen i Pojo 
på Påminne 14–16.10. Humöret 
bland deltagarna var gott, dan-
sgolvet lockade till dans och vi 
kunde konstatera att ännu finns 
det barnasinne kvar hos våra ak-
tiva medlemmar.

Barnens tävling, som bestod 
av att kasta kedja till hål, sam-
lade faktiskt många av de äldre 
”barnen” som deltagare. Vad är 
bättre än det - vi skapar gemen-
samhet. Att lösa rebus, välja rät-
ta ord bland bokstäver och att få 
bokstäverna i rätt ordning, satt 
geniknölarna till arbete. Tiden 
flyr när man gör sådant. Du, som 
aldrig ha varit med på våra träffar: 
kom med. 

Hälsar,

Carita och Bror 
Pirjo och Jorma
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Träfflista för hösten 2017
17. - 19.2. Vinterträff i Kasnäs
13. – 16.4. Påskträff med vårmöte, Fylgia
15.4. Vårmöte 
19. - 21.5. Körövningsträff på Tielaitos området i Leksvall,  
 (Med förbehåll för platsen)
16. -18.6. Försommarträff på Björkudden i Ingå  
 med petanque mästerskapstävling

25. -27.8. Forneldarna på Lagmansstrand i Snappertuna  
          med stövel- och hästskokastning
8. – 10.9. September träff i Salo, Vuohensaari 
13. -15.10. Höstmötesträff, platsen öppen
14.10. Höstmöte
3. - 5.11. Halloween, platsen öppen
25.11. Julfest, Karis Brankkis 

Klockan har ändrats så nu blickar 
vi tillbaka till den härliga sommaren 
med petanque i regn och hästsko- 

och stövelkastning i sol  
och glatt humör
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Timo Katainen
020 728 9220

Juha Timlin
020 728 9221

Ari Niskanen
020 728 9222Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska, myynti@procaravan.fi 

UPEA VALIKOIMA
MATKAILUAJONEUVOJA

OSTA NYT - 
MAKSA MYÖHEMMIN

WWW.PROCARAVAN.FI

EDULLINEN
RAHOITUS

MEILTÄ



• 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    (09) 2766 560   www.helsinkicaravan.fi
• Vantaa J. Rinta-Jouppi Oy (09) 2525 7500 www.rintajouppi.fi

Adria-autojen ja vaunujen jälleenmyyjät (*vain autot, **vain vaunut)
• Jyväskylä Jyväs-Caravan Oy 0400 214400 www.jyvascaravan.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 1340 www.rintajouppi.fi 
• Oulu/Kempele JP-Caravan (010) 387 5000 www.jpcaravan.fi
• Rovaniemi* Caravankeskus Reatalo (016) 315 440 www.reatalo.net 

Mallivuodelle 2017 Adria on uusinut täysin integroidun Sonic-mallinsa. Uutuuksia on myös alustoissa, kaikki VM-17 Adriat 
on varustettu EURO 6 -moottoreilla, alustavalikoimaan on tullut lisää Citroën (Coral Axess, Matrix Axess). Kaikissa matkailu-
automallistoissa kolme eri versiota: edullinen ja hyvin varusteltu Axess, erinomaisesti varusteltu Plus ja huippuna täydellä 
ALDE–lämmityksellä Supreme. (Alkoviauto Coral XL Axess ja Plus-versiot)

 
 

.

Huippuvarusteltu Matrix Supreme ALDE-
lämmityksellä. Tilaa ja tyyliä.

Tyylikäs ja ylellinen Forest-kalustus. Kuvassa Coral 
Supreme (L–dinette lisävaruste).  

Virtaviivainen puoli-integroitu Coral. Avara sisältä, 
sutjakka ulkoa. Edullinen Axess, erinomaisesti 
varusteltu Plus tai huippuna Supreme täydellä 
ALDE-lämmityksellä.

Tyylikäs alkoviauto Coral XL. Erittäin tilava, erittäin 
laadukas. Malliversiot Axess tai Plus.

Suosittu retkeilyauto Twin 600 SP, saatavana
myös ALDE-lämmityksellä. Myös erillisvuodemalli 
Twin Axess SLX.

Moderni, trendikäs Horizont-kalustus. Kuvassa 
Matrix Axess. 

ADRIA – JA PAISTE JATKUU...

Monipuolinen, tyylikäs cross-over Matrix.
Kuvassa Matrix Plus.


