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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

Premium-luokan priimus

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta, kun Kurt Blomqvist rakensi ensim-
mäisen Kaben. Naapuri vei sen hänen käsistään. Osaava mies teki toisen ja 
pääsi perheineen lomamatkalle. Sekin ostettiin loman jälkeen. Sisuuntuneena 
Kurt perusti tehtaan. Vuosikymmenien aikana Kabesta on kehitetty vapaa-ajan 
asumisen ja liikkumisen design-brändi, jonka asumismukavuus ja tekninen 
luotettavuus ovat huippuluokkaa.
Huolimatta Premium-luokan laatutasosta Kaben hintataso on kilpailukykyinen.

KABE Imperial 630

KABE Royal 600GLE
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Ostamme Max 10 vuoden ikäisiä hyväkuntoisia  
matkailuautoja ja -vaunuja

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

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. 

ADRIA JA BÜRSTNER  
MATKAILUAUTOT  
Rinta-Jouppi Caravanilta

ADRIA 
Suomen myydyin

matkailuauto  
2016

Huippuvarusteltu  
Bürstner Edition 30 
–juhlamallisto  
aivan erityiseen  
hintaan

NEXXO TIME EDITION 30
T 569, T 660, T 690Galkaen 

61.700€
etusi alkaen 

6.350€

ilman muita kuluja*

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILU- 
AJONEUVOIHIN TODELLINEN 
VUOSIKORKO AINOASTAAN 0,99%

Runsaasti uusia 
Adria 2017-malleja 
varastostamme 
heti toimitukseen!
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nro 1/2017 
12. vuosikerta

Julkaisija: 
• SF-Caravan Forssan seutu ry 
• SF-Caravan Hankoniemi ry   
                      Hangöudd rf 
• SF-Caravan Hyvinkään seutu ry  
• SF-Caravan Itä-Uusimaa ry 
• SF-Caravan Karkkila ry 
• SF-Caravan Kerava ry

• 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, Pekka Lehtonen 
HANKO:  Marlene Holmström, Mats Welander 
HYVINKÄÄ:  Raimo Kosonen, Riitta Lempiäinen 
ITÄ-UUSIMAA: Pentti Oksanen 
KARKKILA:  Leo Kylmä, Anneli Sarkola 
KERAVA: Seppo Koli, Perttu Tiikkainen 
KESKI-UUSIMAA:  Kari Köngäs, Tiina Korjula 
KRISTILLISET:  Petri Hartman 
NURMIJÄRVI: Eeva Ahervuo, Pentti Suihkonen 
PORKKALA:  Anneli Nurminen, Kari Nurminen 
RIIHIMÄKI: Eija Latvala, Kaija Tuompo 
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 2017: 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 2017: 24.2., 28.4., 15.9. ja 1.12. Aineistot 4 viikkoa ennen

Painopaikka: Mustasaaren Painotalo Mustasaari ISSN 1796-1432
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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@gmai.com

Varapuheenjohtaja
Pekka Lehtonen 20251-1
040 733 5805
Yrjöntie 2 A2 31300 Tammela
pekkalehtonen54@gmail.com
 
Rahastonhoitaja 
Eira Penttilä 7131
0400 749 380
Pispalankatu 1 B 22 30100 Forssa
eirpen@surffi.net

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

Matkailu/Matkailuautoasiamies
Reino Talvitie 40914
0400 122 148
Kotolankatu 5 32200 Loimaa
reino.talvitie@hotmail.fi

Jani Tamminen 144961
040 511 4180
Miilumäentie 3 A 3 31600 
Jokioinen
jani.tamminen@surffi.net
     
Timo Allén 44473
040 578 6626
Helvinkuja 4 31600 Jokioinen
timo.allén@surffi.net

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

Hämyedustajat
Heikki Kulju 
Reino Talvitie

Lehtiyhteyshenkilöt
Heikki Kulju
Pekka Lehtonen 
   
Majamäkitoimikunta
Arja Salminen (koolle kutsuja) 
Tapani Liimatainen 
Clas Siiman
Jarkko Virtanen  
Niina Virtanen
                                                  
Kotisivujenhoitaja
Pasi Penttilä

SF-
CARAVAN

FORSSAN SEUTU

 R
Y.

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2017

Heikki Kulju

Tapahtumakalenteri 2017
25.2. Yhdistyksen avoin pilkkikilpailu  
 klo 10.00. Kokoontuminen Majamäessä  
 (jää ja sää varaus)

28.-30.4. Roudansulattajaiset  Majamäki

27.5. Majamäkipäivä (siivous) 

28.5. Kevätkokous klo 12.00 Majamäki

11.–13.8. Kaivojuhla Majamäki

19.10. Syyskokous                                                                                                      

Hyvää alkanutta vuotta 
2017.  Jälleen kerran 
on takanapäin yksi vie-

tetty karavaanarivuosi.  Mennyt 
vuosi oli yhdistyksemme 40 v 
juhlavuosi. 

Vuosi oli työntäytteinen ja 
suhteellisen hyvä matkailuvirto-
jen suhteen. Majamäessä kävi-
jöitä riitti ja mikä oli ihanteellista, 
useimmat olivat ensimmäistä 
kertaa Majamäessä ja antoivat 
positiivista palautetta. Syksyl-
lä pidettiin myös syyskokous 
ja lupauduin jatkamaan puheenjohtajana.  
Mielessä kyllä kävi, onko jatkaminen sen 
arvoista.  Kuitenkin suuri joukko kannusti 
minua jatkamaan ja tässä sitä nyt ollaan. 

Marraskuussa vietimme yhdistyksen pikku-
joulua Majamäen tuvassa.  Hauskaa siellä oli 
yhdessä tuumin, leikkien, laulaen ja kävihän 
siellä myös joulupukki.  Lasten puurojuhlaa 
vietimme Majamäessä ja joulupukki vieraili 
myös lasten juhlissa. 

On tullut kyselyjä miksi yhdistyksemme net-
tisivuilta poistettiin keskustelupalsta.  Yhdis-
tyksen hallituksen mielestä sinne kirjoiteltiin 
asiattomia kirjoituksia, joten hallitus päätti 
poistaa keskustelupalstan. 

Menneeseen vuoteen mahtui myös negatii-
visia asioita, niistä sen enempää puhumatta.  
Positiivisia asioita oli kaikkiaan paljon enem-
män ja nämä asiat vievät yhdistystämme 
eteenpäin. 

Yhdistystämme kohtasi myös 
suruviesti, kun pitkäaikainen 
puuhamies Lasse Hjerp nukkui 
pois.

Jäsenmäärät laskivat hieman 
viime vuonna sekä omassa- (-17 
jäsentä) että pääyhdistyksessä 
(-117 jäsentä). 

Majamäessä parantelemme 
paikkoja ja kehitämme aluetta 
edelleen paremmaksi.  Toivom-
me alueelle myös uusia kausi-
paikkalaisia, sillä tilaa löytyy. 

Monelle kausipaikka on suu-
ri peikko isäntävelvollisuuksien takia.  Voin 
todeta, ettei isäntävelvollisuus ole mikään 
hankala asia, ei varsinkaan Majamäessä. 
Kysymyksessä on pieni karavaani alue. Olen 
itsekin hoitanut joka vuosi isäntävelvollisuu-
den kunniakkaasti. 

Uusi vuosi tuli vastaanotettua Majamäessä, 
olimme siellä, koska meillä on kaksi pientä 
koiraa, jotka pelkäävät rakettien pauketta.  
Majamäki on sellaisella alueella, jossa raket-
tien pauke on vähäistä. 

Tästä voinkin jatkaa, että toivotaan tulevalta 
vuodelta mukavaa ja antoisaa vuotta, niin 
matkailun kuin myös kiinteästi karavaanialu-
eilla olevien kohdalla. 

Tapahtumia joita on yhdistyksemme alu-
eella ja muita ilmoituksia on hyvä seurata 
yhdistyksen nettisivuilta.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta vuotta.
Heikki
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Syyskokous tunnelmaa

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 28.5.2017 klo 12.00  
Majamäessä, Haapasillantie 64 Tammela

Käsitellään sääntöjen 9 §:n määräämät kevätkokousasiat:  
- käsitellään toimintakertomus,  
- tilit ja tilintarkastajan lausunto 

- sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista jälkimmäiset on  
toimitettava hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

12.1.2017 Hallitus

Lasten puurojuhla Majamäessä
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Kyllä on 
pimeätä.

Aasille 
uusi häntä.

Kuka se  
sieltä saapuu.
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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 hANKONiEMi 
hANGÖUDD Ry Rf www.sfchankohangoudd.net

hAlliTUS 2017
STYRElSE 2017

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
0400 488 869
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

094513-0 Jeffery Alan, Hanko
123269-0 Lundell Stig, Sundom

Mats Welander

Morjesta kaikille!

Vuoden alkajaiseksi haluan kiittää nii-
tä jäseniä, jotka ystävällisesti ovat 
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa 

yhdistyksen käyttöön. Samoin kiitos heille, 
jotka ovat päivittäneet mahdolliset muutokset 
osoitteissa. Aina ei Kuutoset+ lehti ilmesty 
sopivasti kun on  tiedottamisen tarvetta vaan 
on käytettävä muita keinoja. Meidän pienelle 
yhdistykselle on tärkeää, että tiedotteemme 
tavoittavat jäsenemme nopeasti ja halvalla. 
Osa sai jäsenkirjeensä postissa tai kotiin ajet-
tuna. Toivon, että jos teillä on nettiyhteys 
ja sähköposti, ilmoittaisitte osoitteen meille.

Kävimme Matka 2017 ja Caravan messuilla 
Helsingin messukeskuksessa. Linja-auto oli 
lähes täynnä.  Väst-Nylandin yhdistyksen jä-
senet ovat jo joitakin vuosia kiitettävästi täyt-
täneet hankolaisilta jääneet vapaat paikat. 

Messulippujen 
hintojen joka 
vuosi noustes-
sa on tästä ollut 
suuri apu meille.

V u o s i k o -
k o u k s e m m e 
23.4.2017 yhte-
ydessä pidäm-
me myös yhdistyksen kerhotalon ja pihan 
talkoot. Tarkoituksena on kitata ja maalata 
ikkunankehykset sekä raivata piha ylimää-
räisestä kasvillisuudesta. Toki grilli on myös 
kuumana. Tervetuloa mukaan, myös uudet 
jäsenet tutustumaan kerhotaloon.

Hyvää ”talven” jatkoa
Mats

Morjens!

Så här vid årets början vill jag tacka de 
medlemmar som vänligen har med-
delat sin e-postadress till föreningens 

bruk, tack även till dem som uppdaterat sina 
gamla adresser. Kuutoset+ tidningen utkom-
mer inte alltid passligt då vi har behov av att 
informera utan då måste vi utnyttja andra me-
del. För vår lilla förening är det viktigt att våra 
meddelanden når våra medlemmar snabbt 
och billigt. En del fick sitt medlemsbrev per 
post eller hem körd.

Jag önskar, att om ni har Internet förbin-
delse och e-postadress, skulle ni meddela 
adressen åt oss.

Vi besökte Rese 2017 och Caravan mäs-
san i Helsingfors mässcentrum. Bussen var 

nästan full. Väst-Nylands förenings medlem-
mar har redan några år berömligt fyllt de fria 
platserna som blivit kvar från hangöborna. 
Då mässbiljetternas priser stiger varje år har 
detta varit till stor hjälp för oss.

I samband med vårt årsmöte 23.4.2017 
har vi även föreningens klubbhus- och gård-
stalkot.

Vi ämnar kitta och måla fönsterbågarna 
samt röja gården från överflödig växlighet. 
Nog är grillen även het. Välkomna med, även 
nya medlemmar för att bekanta er med vårt 
klubbhus.

God fortsättning på ”vintern”
Mats

Sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään sunnuntaina 23.04.2017 klo 14:00 yhdistyksen kerhotalolla  
Hangon Kansanpuistossa, Klinkokuja 2 (entinen talonmiehen asunto).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 § määräämät asiat  
sekä johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät muut asiat.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa Johtokunta
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Sunnuntaina 
23.04.2017  

Kerhotalolla tapahtuu:

Aloitamme kerhotalon ja 
pihan kunnostustalkoilla 

klo 14:00.  
Omat haravat mukaan.

Grilli on kuumana.

Kun talkootyö ja 
grillimakkara eivät enää 
maistu, kokoonnutaan 

sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen.

Vuosikokouksen kutsu 
löytyy lehtemme 

sivuilta.  Kokous päättyy 
kahvitarjoiluun.

Det händer på  
Klubbhuset 23.04.2017

Vi börjar med 
klubbhusets renoverings 

och gårdens 
städningstalko kl 14:00. 

Egna krattor med.  
Grillen är het.

När talkoarbetet och 
grillkorven inte mera 
smakar, samlas vi till 

stadgeenliga årsmötet.

Möteskallelsen finner 
du på tidningens sidor. 

Mötet avslutas med 
kaffeservering.

Stadgeenligt årsmöte 
hålles söndagen den 23.04.2017 kl 14:00 i föreningens klubbhus i Hangö 

Folkpark, Klinkogränd 2  (förra gårdskarlsbostaden).

Under mötet behandlas enligt föreningens stadgar i  4 § stadgeenliga  
ärenden samt av styrelsen och medlemmarna föreslagna övriga ärenden.

Kaffeservering

Välkommen  Styrelsen

TIISTAITAPAAMISET ovat

07.03.2017 klo 19:00 
aihe ilmoitetaan 01.03.2017 ilmestyvässä 

Västra Nyland-lehdessä, 02.03.2017 
ilmestyvässä Hangon lehdessä sekä 

05.03.2017 ilmestyvässä  
Etelä-Uusimaa lehdessä 

04.04.2017 klo 19:00    
 aihe ilmoitetaan 29.03.2017 ilmestyväs-
sä Västra Nyland- lehdessä, 30.03.2017 

ilmestyvässä Hangon lehdessä sekä 
02.04.2017 ilmestyvässä  
Etelä-Uusimaa lehdessä

Tisdagsträffarnas tidpunkt är

07.03.2017 kl 19:00
 diskussionsämnet meddelas i tidningen 

Västra Nyland 01.03.2017,  
i Hangö tidningen  02.03.2017  
och tidningen Etelä-Uusimaa  

05.03.2017
 

04.04.2017 kl 19:00 
diskussionsämnet meddelas i tidningen 

Västra Nyland 29.03.2017,  
i Hangö tidningen 30.03.2017 
och tidningen Etelä-Uusimaa 

02.04.2017. 

Kevätkauden ohjelma kerhotalolla:
Vårsäsongen program klubbhuset

→

Kesämatka länsirannikolle  
kahdeksan yksikön voimin, osa 2

Grilliruoka maistuu sateessakin Grillmaten smakar även i 
regnet.

n Noormarkusta suuntamme 
oli TVO:n Olkiluodon vierai-
lukeskukseen, missä meidät 
otti vastaan vierailukeskuksen 
päällikkö Anne Niemi. Kahvi- 
ja piirakkatarjoilun jälkeen hän 
kertoi meille seikkaperäisesti 
ydinvoimalaitoksen toimin-
taperiaatteesta ja uraanipolt-
toaineen matkasta ”kalliosta 
kallioon”. Kävimme myös väli-
aikaisella loppusijoituspaikalla 
400 m syvässä kallioluolassa ja 
poistuessamme jouduimme lä-
päisemään kontaminaatiomit-
tauksen henkilömonitorissa. 
Kiersimme linja-autolla alueen 
ja saimme nähdä ulkopuolelta 
vielä pahasti keskeneräisen Ol-
kiluoto III.

Rauman Poroholmassa sau-
nottiin ja vietimme iltaa takka-
tulen loisteessa saunatuvassa.

Aamulla kävelimme hiljaisen 
Vanhan Rauman nupukivisil-
lä kaduilla. Kaupunki tuntui 
kovin autiolta. Niin on tuskin 
Pitsiviikkojen aikana. Kauppa-
torilla Keskusta-puolue tarjosi 
kahvia, joten teltoissa oli kyllä 

juojia sekä Vanhasen ja Sipi-
län haastattelijoita. Jatkoimme 
matkaa.

Seuraava kohde oli Bonk 
Museo Uudessakaupungissa. 
Oppaamme kertoi hyvin to-
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dentuntuisesti ja totisella naa-
malla multiglobaalisesta teolli-
suusjätistä Bonk Business Inc,

joka on Alvar Gullichsenin 
(Maire Gullichsenin lapsenlap-
sen) kehittämä kuvitteellinen 
yhtiö.

Opimme, kuinka syntyi 
Bonkin dynamoefekti anjo-
visöljystä ja näimme monen-
laisista laitteista tehtyjä uusia 
”toimivia koneita” teollisuusjä-
tin tuotantoketjusta. Kävimme 
myös Uudenkaupungin auto-
museossa. Tasan 30-vuotta 
sitten tuotiin markkinoille 
ensimmäinen Saab 900 Cab-
riolet malli ja suomalaiset 
varmistivat paikkansa autote-
ollisuuden osaajien joukossa. 
Löytyi sieltä muutakin kuin 
Saabeja, 2 lentokonetta, hyvä 
valikoima veteraanimopoja 
sekä Korvensuu, ensimmäi-
nen Suomessa rakennettu auto. 
Tämä ”pyöreä ja kaunis auto” 
valmistui vuonna 1913 tehtaili-
ja Frans Lindströmin Korven-
suun konepajalla Mynämäessä. 
Autotehtaalla oli uusi Merce-
deksen projekti menossa, joten 
tehtaalle ei järjestetty vierailuja. 
Yöpymispaikkana oli Vakka-
Suomen yhdistyksen Rairanta. 
Meillä oli tarkoituksena järjes-
tää ”pyöreän pöydän grilli-ilta” 
ja niin me teimmekin sateesta 
huolimatta. Totesimme, että 
ei ole huonoa säätä, on vain 
vääriä vaatteita.

Aamulla koukkasimme Kus-
taviin ja joimme munkkikahvit 
Käsityökylässä. Kylän pajoista 
moni löysi mieluisia tuliaisia. 
Matkamme jatkui Louhisaa-
ren kartanolinnaan Askai-
sissa. Tutustuimme Linnén 
oppilaan, Pehr Kalmin oppi-

en ja valistusajan ihanteiden 
mukaan suunniteltuun, sym-
metriseen, hyvin järjestettyyn 
ja esteettiseen 1700-luvun 
hyötypuutarhaan. Kasvit ovat 
kotoisin Kaarinan Piikkiössä 
sijaitsevasta Pukkilan karta-
nosta. Louhisaaren kartano 
on Suomen marsalkka C.G.E. 
Mannerheimin synnyinkoti.

Fleming- ja Mannerheim-
sukujen sukulinna (valmis-
tunut 1650-luvulla) edustaa 
Suomessa harvinaista palatsi-
arkkitehtuuria. Sen juhlakerros 
ja talouskerros ovat 1600-luvun 
asussa, varsinainen asuinkerros 
on uusittu 1700- ja 1800-luvulla 
ja sen huoneet edustavat tuon 
ajan sisustusta. Louhisaaressa 
on laaja englantilainen puisto 
kävelyteineen. Louhisaari oli 
Mannerheim-suvun hallussa 
1795 – 1903. Kävimme myös 
Askaisten Ritaripuistossa, jossa 
jokaisella Mannerheim ristin-
ritarilla on oma kivi, jossa on 
sotilasarvo, nimi ja ritarinu-

mero. Mannerheimin omassa 
kivessä on numero 18. Kiviä 
on 191 kpl.

Yövyimme Naantalin yhdis-
tyksen alueella Saloranta Cam-
pingissa Merimaskussa. Illalla 
oli hyvän sään vallitessa pitkä 
pöytä ja sauna.

Viimeisenä matkapäivänäm-
me tutustuimme Rymättylän 
Röölässä sijaitsevaan Dikseli-
silliperinnekeskukseen. Sauk-
kolaivaston omistajan Tauno 
Saarnin lahjoittama viimeisestä 
romutettavasta sillilaivasta pu-
rettu esineistö kuvasi hyvin 
sillilaivojen miehistön anka-
ria työoloja Islannin kylmillä 
vesillä; miehistön joka samaan 
aikaan oli sekä merimies että 
kalastaja. Silli kuuluu sekä ve-
näläiseen että skandinaaviseen 
ruokakulttuuriin, saatavuudes-
ta riippuen se on ollut joko her-
rojen herkku että ”duunarin” 
ruoka. Viimeisenä kohteena 
oli Kultarannan puutarha 
Luonnonmaalla. Arkkitehti 

Lars Sonckin suunnitteleman 
Villa Kultarannan rakennutti v 
1913 – 16 aikansa rikkain suo-
malainen, suurliikemies Alfred 
Kordelin. Hänen haaveena oli, 
että Kultaranta puistoineen 
ilahduttaisi kaikkia suoma-
laisia.

Venäjän vallankumous ai-
heutti rauhattomuutta myös 
Suomessa ja perheetön Korde-
lin kuoli kahakassa venäläisen 
luodista syntymäpäivänään. 
Lahjoitusten kautta Kultaran-
ta siirtyi valtion omistukseen 
vuona 1923. Presidenttien 
kesäasuntona se on palvellut 
vuodesta 1920. Puisto jakau-
tuu kolmeen osaan: muoto-
puutarhaan, hyötypuutarhaan 
ja metsäpuutarhaan. Saimme 
tutustua muotopuutarhaan, 
myös pienois-Versailleseksi 
luonnehditun puutarhan kes-
keisin osa on Medaljonki, jossa 
on 3500 ruusun ruusutarha.

Puutarhassa oli kuvan-
veistäjä Hannele Kylänpään 
eläinaiheinen veistosnäyttely. 
Presidentti ei ollut kotosalla 
vaan olympialaisissa Brasili-
assa, joten lippu ei liehunut 
tornin salossa. Kiertokävelyn 
jälkeen lähdimme kukin omil-
le teillemme kotiinpäin. Tämä 
”kulttuurimatka” oli mielestä-
ni onnistunut, ilmoista nyt ei 
kannata puhua, niille kun ei voi 
mitään, kohteet olivat mielen-
kiintoisia ja matkaseura mitä 
mukavin.

Sommaresa till Västkusten med 8 enheter, del 2
n Från Normark fortsatte vi till 
TVO:s besökscentrum i Olki-
luoto, där vi blev mottagna av 
besökscentrumets chef Anne 
Niemi. Efter kaffe- och pajser-
veringen berättade hon mycket 
detaljerat om kärnkraftver-
kets verksamhetsprincip och 
uranbränslets väg från ”berg 
till berg”. Vi besökte även den 
temporära  slutplaceringsplat-
sen i 400 m djupa bergsgrottan 
och vid utgången måste vi gå 
igenom kontaminationsmät-
ningen i person monitoren. 
Vi gjorde en bussrundtur och 
fick se den mycket halvfärdiga 
Olkiluoto III.

Vi badade bastu i Porohol-

ma, Raumo och firade kvällen 
i bastukammaren med eld i 
öppna spisen.

På  morgonen gjorde vi en 
promenad på Gamla Raumos 
tysta gator med gatstenar. 
Staden kändes mycket öde. 
Så känns det knappast under 
Spetsveckorna. Centerpartiet 
bjöd på kaffe på torget, så det 
fanns nog folk i tälten som njöt 
av kaffe samt intervjuade både 
Vanhanen och Sipilä. Vi fort-
satte vår resa.

Följande mål var Bonk 
museet i Nystad. Vår guide 
berättade mycket trovärdigt 
och med allvarlig min om den 
multiglobala industrijätten 

Bonk Business inc, en av Al-
var Gullichsen ( Maire Gul-
lichsen sonsons) utvecklade 
fiktiva företag. Vi lärde oss 
hur dynamoeffekten uppkom 
av anjovisolja och vi såg nya, 
av alla slags apparater gjorda 
”fungerande” maskiner tillhö-
rande industrijättens produk-
tion. Vi besökte även Nystads 
bilmuseum. För jämt 30 år se-
dan introducerades den första 
modellen Saab 900 Cabriolet 
och finnarna försäkrade sin 
plats bland de främst kunniga 
inom bilindustrin. Där fanns 
nog annat också än Saabar, 2 
flygplan, ett gott urval av vete-
ranmopeder samt Korvensuu, 

den första i bilen som är byggd 
i Finland. Denna ”runda och 
vackra bil” blev färdig år 1913 
på Frans Lindströms maskin-
verkstad i Korvensuu Mynä-
mäki. På bilfabriken ordnades 
inga visitbesök tack vare det 
nya Mercedes projektet. Som 
övernattningsplats hade vi 
Vakka-Suomi föreningens Rai-
ranta. Vi hade som avsikt att 
ordna ”en grillkväll runt runda 
bordet”, och så  gjorde vi även 
trots regnet. Vi konstaterade, 
att det finns inte dåligt väder, 
finns bara felaktiga kläder.

Nästa morgon gjorde vi en 
sväng till Gustavs och drack 
kaffe med munk i Hantverks-

Presidenttiparin suosikki-
patsas.Presidentsparets 
favoritstaty.
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Bonk Business:” toimivat koneet”, ”Fungerande maskiner.

Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • 
Puh. 019 483 181 • Avainkierto 15, 05840 Hyvinkää

 MATKAILUVAUNUT

TARVIKKEET

VARAOSAT

 HUOLTO

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

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

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

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

www.hyvinkaacaravan.net

byn.
Många hittade trevliga gåvor 

i byns verkstäder. Vår resa fort-
satte till Villnäs herrgårdsslott 
i Askais. Vi bekantade oss med 
den symmetriska, väl ordnade 
och estetiska 1700-talets nyt-
toträdgården, som är anlagd 
enligt Linnés lärjunges, Pehr 
Kalms lärdom och upplys-
ningstidens ideal. Växterna 
är hemma från Pukkila herr-
gård, belägen i Pikis, St Karins. 
Villnäs  Herrgård är Finlands 
Marshalks C.G.E. Mannerhei-
ms födelsehem.

Fleming- och Mannerheim-
släktens släktslott från 1650-ta-
let representerar den i Finland 
sällsynta palatsarkitekturen. 
Dess festvåning och ekonomi-
våning är som på 1600-talet, 
den egentliga bostadsvånin-
gen har förnyats på 1600- och 
1700-talet och dess rum respre-
senterar dåtida interiörer. Vill-
näs har en omfattande engelsk 
park med sina promenadvägar. 
Villnäs var i Mannerheimsläk-
tens ägo 1795 – 1903. Vi be-
sökte även Askais Riddarpark, 
där varje Mannerheim-korsets 
riddare har en egen sten med 
militärgrad, namn och riddar-
nummer. Mannerheims egen 
sten har numret 18. Stenar 
finns  det 191 st.

Vi övernattade på Nådendal 
föreningens Camping Saloran-
ta i Merimasku. På kvällen ha-
de vi under gynnsamt väder 
långbord och bastu.

Under vår sista resedag be-
kantade vi oss med Dikseli-
sillmuseum i Röölä, Rimito. 
Materialet som var nedmon-
terat från det nedskrotade sista 
sillfartyget, donerad av Tauno 
Saarni, Saukkoflottans ägare, 
skildrade väl besättningens 

tuffa arbetsförhållanden på 
Islands kalla vatten; besätt-
ningens , som samtidigt var 
både sjömän och fiskare. Sil-
len tillhör både den ryska och 
skandinaviska matkulturen, 
beroende på hur sill fanns till 
buds har den varit antingen 
herrarnas delikatess eller ”do-
narens” mat. Som vårt sista mål 
hade vi Gullrandas trädgård på 
Luonnonmaa. Den tidens ri-
kaste man, Alfred Kordelin lät 
bygga Gullranda år 1913 -1916, 
planerad av Lars Sonck. Hans 
dröm var att alla finländare 
skulle glädjas av Gullranda. Re-
volutionen i Ryssland  orsakade 
oroligheter även i Finland och 
familjelösa Kordelin dog på sin 
födelsedag under ett uppror, 
av ett ryskt skott. Genom en 
donation blev Gullranda finska 
statens egendom år 1923. Som 
presidenternas sommarbostad 
har den tjänstgjort sedan 1920. 
Trädgården delar sig i tre par-
ker: fransk trädgård, nyttoträ-
dgård och skogspark. Vi fick 
besöka den franska trädgården, 
den viktgaste delen i den, även 
kallad Lilla-Versailles, är Me-
daljongen, där det finns en 
rosenträdgård med 3500 rosor.

I trädgården hade skulptö-
ren Hannele Kylänpää en uts-
tällning av djurstatyer. Presi-
denten var inte hemma utan 
på olympiaden i Brasilien så 
flaggan vajade inte i tornets 
flaggstång. Efter rundvandrin-
gen startade vi alla egna vägar 
hemåt. Denna ”kulturresa” an-
ser jag var lyckad, om vädret är 
det onödigt att tala, man kan ju 
inte rå för det, resemålen var 
intressanta och resesällskapet 
var mycket trevligt.

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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SF-CARAVAN hYViNKÄÄN SEUTU Ry
www.sfchyvinkaa.net

Puheenjohtaja
SFC Kuutoset+ päätoimittaja
Esmy edustaja
Yhdistyksen PR-henkilö
Matkailuasiamies
Raimo Kosonen 17898
045 3445560
Vanhatie 3, 05400 Jokela
kosonen.raimo@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508441
jari.nurmi@saunalahti.fi 

Sihteeri
Katariina Asp 119761
040 4503342
katariina.asp@kolumbus.fi 

Rahastonhoitaja
Sirkka Miettinen 77129
040 5241416
Tanssijantie 2 F 28, 01390 Vantaa
sirkka.miettinen@pp3.inet.fi 

Jäsenrekisterinhoitaja
Minna Karttunen  96493
040 5179812
minna_karttunen@hotmail.fi

Yhdistyksen tiedottaja
Riitta Lempiäinen 36468
040 5274428
riitta.lempiainen@gmail.com 

ESMY edustaja
Mäkelä Kauko  61818
0400 200534
kaukomakela1@gmail.com

Ari Lehto 69844
050 3706424
ari.l@elisanet.fi 

Kalle Paananen  60227
045 2317709
kalle.paananen@elisanet.fi

I varajäsen
Turvallisuuspäällikkö
Antti Östman 68803
045 8081008
ostman.antti@gmail.com

II varajäsen
Jouko Ahlqvist 31519
0500 486365
jokke46@saunassa.com 

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2017

Raimo Kosonen

085408-0 Björn Raoul, Jokela
152178-0 Jossandt Jan, Hyvinkää
130734-0 Kentala Juha, Hyvinkää

153816-0 Kivistö Jaakko, Hyvinkää
135533-0 Lassila Rauno, Pinjainen
157627-0 Luoto Jaakko, Hyvinkää

143253-0 Mäkinen Petri, Nummela
157535-0 Raja-aho Jesse, Hyvinkää
152677-0 Rantanen Maarit, Ojakkala

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

SF-CARAVAN

HYVINKÄÄN SEUTU

Uusi vuosi ja uudet aatteet niinhän sitä 
sanotaan.  Vuosi on mielestäni lähte-
nyt hyvin vauhdikkaasti etenemään.

Vuoden alusta lähtien SFC Kuutoset+ jä-
senlehtiyhteistyöhön on tullut yksi uusi jäsen 
lisää SF-Caravan Kerava ry.  Lehtitoimikunta 
hyväksyi heidät joulukuisessa vuosikokouk-
sessa yksimielisesti mukaan, ja toivottaa hei-
dät sydämellisesti tervetulleeksi. Nyt meitä 
on sitten täysi tusina yhdistyksiä tekemässä 
tätä julkaisua.

Samoin alkoi tammikuun alussa SFC Vihti-
Parkin osalta kolmivuotinen ”Vankkurihymiö”-
kausi. Saimme SF Caravanin liittohallituksen 
hyväksymänä kyseisen tunnuksen VihtiParkin 
alueelle. Tämä alueen toimivia perustoiminto-
ja, laatua ja jatkuvaa kehittämistä kuvaavan 
Hymiön saaminen, on mitä parhain osoitus 
siitä työstä, mitä olemme suunnitelmallisesti 
tehneet vuosien varrella alueen hyväksi.  Eikä 
pelkästään itse alueen, vaan ennen kaikkea 
ottaen huomioon kaikkien karavaanareitten 
viihtyvyyden VihtiParkissa.

Koen myös äärimmäisen positiivisena 
asiana ESMY:n tammikuun kokouksessa 
tekemän päätöksen jatkaa toimintaansa.  
Olisi ollut todellakin suuri takaisku lopettaa 
tämä yli 40 vuotta jatkunut toiminta.  Uskon 
vakaasti, että toimikunnan toimintatapoja 
hieman säätämällä, löydämme sen oikean 
yhteistyötä lisäävän ja eteenpäin vievän 
voiman.  ESMY:n puheenjohtajaksi valittiin 
kokouksessa Helsingin yhdistyksestä Paul 
Brörkroth, ja sihteerinä kirjaa asioita allekir-

joittanut.
E d e l l i s e s -

sä numerossa 
mainitsin mah-
dollisesta lehden 
jakeluun liittyvis-
tä ongelmista. 
Näitä ei käsi-
tykseni mukaan 
ilmennyt, hyvä 
näin. Liiton uusi 
jäsenrekisterioh-
jelma toimii ja on kaikkien meidän käytet-
tävissä.  Ne alkuvaiheen käynnistyksessä 
ilmenneet ongelmat ovat poistuneet.

Meidän itse kunkin jäsentiedot ja niiden 
oikeellisuus ovat sieltä tarkistettavissa. Toivon 
että kaikki jäsenet kävisivät tarkastamassa 
oman sähköpostiosoitteensa, ja sen puut-
tuessa lisäisivät sen jäsentietoihinsa.  Tämä 
olisi jokaiselle suuri etu kehittäessämme yh-
distyksen sisäistä tiedottamista.

Yhdistyksemme kevätkokous on päätetty 
pitää 4.5.2017 alkaen kello 19.00, ja paikka-
na Sääksin Riemuliiteri.  Hallitus on päättänyt 
tuoda kokoukseen yhdistyksen sääntömuu-
tosehdotuksen muiden sääntömääräisten 
asioiden lisäksi.  Ehdotuksen pääasiallisena 
tarkoituksena on saattaa yhdistyksen sään-
nöt vastaamaan liiton viimeisimpiä loppu-
vuonna saapuneita mallisääntöjä.

Valoisan ajan päivä päivältä pidetessä ja 
kevättä odotellessa.

Terveisin Rami  
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SFC VihtiPark 
toimikunta

vihtipark@luukku.com
Rauhaniementie 391,  
03790 Vihtijärvi
0440 966 625

Puheenjohtaja, 
jonotuslistanhoitaja
Mika Stig 86748
040 766 2089
mika.stig@finnfrost.fi

Varapuheenjohtaja
Jukka Karvonen 85165
0400 795 963
jaajukka@gmail.com

Sihteeri
Sirkka Miettinen 77129
040 524 1416
miettinen.sirkka@outlook.com 

Sääksitoimikunta
Kotorannantie 45, 05250 Kiljava
050 526 4897

Puheenjohtaja
Jari Nurmi  104590
0400 508 441
jari.nurmi@saunalahti.fi 

Varapuheenjohtaja
Riitta Lempiäinen 36468
040 527 4428
riitta.lempiainen@gmail.com 

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

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

Yhdistyksen sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
Pidetään torstaina 4.5.2017  

alkaen kello 19.00, Sääksissä

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu  
alkaa kello 18.30

Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme  
säännöissä mainitut asiat, sekä yhdistyksen 

hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen  
muuttamisesta vastaamaan  

SF-Caravan ry:n päivitettyjä mallisääntöjä.

TERVETULOA    T.HALLITUS

n Paljon on tehty töitä Vihti-
Parkissa, jotta kausipaikkalaiset 
ja vieraat viihtyisivät. Aluetta on 
parannettu ja kehitetty vuosi-
en varrella, mistä suuri kiitos 
kuuluukin kaikille ahkerille 
mukana olleille talkoolaisille.  
Alueen hyväksi tehty pitkäjän-
teinen työ palkittiin.  Liittohal-
litus myönsi 5.11.2016 alueella 
tehdyn auditoinnin perusteella 

VihtiParkille Vankkurihymiön 
vuosiksi 2017-2019.

Vankkurihymiö on SF-Ca-
ravan ry:n perustama ja hal-
linnoima leirintäalueiden laa-
tujärjestelmä. Vankkurihymi-
ön tavoitteena on yhteistyössä 
leirintäalueiden kanssa parantaa 
suomalaisten leirintäalueiden 
tasoa, turvallisuutta, hoitoa ja 
hallintoa.

Laatujärjestelmän ulkoiseksi 
tunnukseksi on kehitetty kuvas-
sa oleva iloinen Vankkurihy-
miö, jonka Vankkurihymiö-au-
ditoitu leirintäalue voi saada SF-
Caravan ry:n liittohallituksen 
päätöksellä. Vankkurihymiö-
tunnus kertoo leirintäalueen 
vieraille alueen peruspalvelujen 
olevan kunnossa ja hoidettuina.

VihtiParkille Vankkurihymiö

Sääksin  
tapahtumat

•	 30.4. Vappuna Hattujuhlat
•	 13.5. klo 9 Kevättalkoot,  
 aloitetaan aamupalalla ja  
 tehtävien jaolla
 - klo 15 Isäntäpalaveri,  
 aiheena isäntien tehtävät  
 ja turvallisuus
•		14.5. klo 12 Äitienpäivän  
 kakkukahvit
•	 10.6. klo 14 Alueen  
 kehittämistilaisuus 

VihtiPark 
14.4.2017 klo 12.00  
Kausipaikkalaisten  
kehityskeskustelu- 

tapahtuma ja  
turvallisuusinfo

SF-CARAVAN

HYVINKÄÄN SEUTU

Yhdistyksen huomionosoitukset 2016
Yhdistyksen hallituksen päätöksellä on myönnetty oheiset huomionosoitukset  

seuraaville henkilöille vuodelta 2016.
Vuoden Nuusku Sirkka Miettinen
Yhdistyksen Standaari Minna Karttunen
Yhdistyksen Standaari Ari Lehto
Yhdistyksen Standaari Riitta Lempiäinen
Vuoden Ideamalja Antti Östman

Sääksidiplomi Arja Siren
VihtiPark Kunniakirja Katja Joukainen
VihtiPark Kunniakirja Katri ja Jouko Punnonen
Lisäksi yhdistyksen anomuksesta on hyväksytty
Jari Lemmetyiselle liiton Ansiolevyke.
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Toive sähköpostiviestinnän aloittamisesta

Porukalla viikonlopun 
viettoon Sappeelle

n Hyvinkään yhdistyksen 
syyskokouksessa marraskuussa 
esitettiin toive saada kevät- ja 
syyskokouksista muistutus säh-
köpostiin niille, joilla on liiton 
jäsenrekisterissä sähköposti-

osoite. Tämä ja kenties muu-
tenkin lisääntyvä sähköinen 
viestintä ko. vaihtoehdosta kiin-
nostuneille edellyttää kunnossa 
olevia sähköpostiosoitteita.

Pääset tarkastamaan ja muut-

tamaan sähköpostiosoitteesi sa-
massa paikassa kuin muutkin 
jäsentietosi eli kirjautuneena 
jäsennumerollasi SF-Caravan 
Ry:n nettisivuille osoitteessa 
www.karavaanarit.fi. Valitse 

etusivun oikeassa yläkulmassa 
kohta Jäsensivut ja sieltä linkki 
Siirry jäsenkirjautumiseen. Toi-
mi sen jälkeen sivuilla olevien 
ohjeiden mukaisesti kirjautues-
sasi ja katsoessasi omia tietojasi.

n Päätimme lähteä Vih-
tiParkista useammalla 
yhdistelmällä Oktober-
fest-treffeille, jotka Es-
poon yhdistys järjesti 
Sappeella 30.9-2.10.2016. 

Suunnittelua

Treffeille lähdön suun-
nittelu alkoi jo loppuke-
sästä. Päätimme hankkia 
kaikille yhtenäiset asut, 
millaiset sitten Flamin-
gon Marakatista löytyi-
sikin. Yhteisiä ruokai-
luja mietittiin ja jaettiin 
vastuita, kuka tuo mitä-
kin yhteiseen seisovaan 
pöytään.  Treffeille osallistui 
SF Caravan Hyvinkään Seutu 
ry:stä yhteensä 14 matkailu-
ajoneuvokuntaa. VihtiParkista 
matkaan lähti loppujen lopuksi 
9 vaunukuntaa, lisäksi 5 Sääk-
sistä, mikä oli VihtiParkilaisille 
iloinen yllätys. 

Myllykukosta 
matkaan
Lähtötreffit tehtiin Nurmi-

järven Myllykukkoon, mistä 
matka taittui tyylikkäästi jo-
nossa kohti Sappeeta. Kara-
vaanareita kun olemme, em-
me halunneet tietenkään olla 
teidentukkona. Huomioimme 
toiset liikenteessä koko matkan 

ajan, vaikka pitkässä letkassa 
matka taittuikin. Alueelle saa-
puessamme emme kuitenkaan 
voineet välttää pienen ruuhkan 
syntymistä.

Sulassa sovussa, 
samalla tiellä
Alueella meidät ohjattiin 

samalle tielle Sääksiläisten 
kanssa. Saatuamme vaunut 
omille paikoilleen oli edessä 
varikkoteltan pystytys vaunu-
jemme välissä olevalle tyhjälle 
paikalle. Syksystä johtuen sääs-
tä saattaisi tulla hyvinkin epä-
vakaa, mihin olimme varautu-
neen tällä varikkoteltalla, jotta 

suurella porukalla 
yhteiset ruokailut 
ja muu yhdessäolo 
ei mahdollisen sa-
teen takia kärsisi.  
Teltan sisälle teim-
me pitkän pöydän 
ja sisustimme teltan 
treffiviikonloppuun 
sopivalla tavalla. 
Valaistus ja lämmi-
tys toimivat mukana 
olleilla varustuksilla, 

ja olihan meillä mukana myös 
omat karaokelaitteet.  

Treffiohjelma

Treffeillä oli järjestettyä oh-
jelmaa, johon tietenkin osal-
listuimme.  Kävimme kum-
panakin iltana tanssimassa. 
Arpajaisissa voitimme joitain 
pieniä voittoja.  Joukkuekisassa 
oli lajeina aitajuoksua keppi-
hevosella, puujalkakävelyä, 
ketjunheittoa, tikanheittoa 
narun yli ja kuminauhapallon    

potkimista.  Kaikkensa anta-
neenakaan VihtiParkilaiset 
eivät kuitenkaan tällä kertaa 
pärjänneet, sen sijaan Sääksi-
läisiä oli sekä voittaneessa että 
toiseksi tulleessa joukkueessa. 

Karaoke soi

”Hyvinkään tiellä” soi kara-
oke perjantaina ja lauantaina. 
Tietenkin kaikki ohikulkijatkin 
olivat tervetulleita laulamaan, 
mikäli paikalle eksyivät. Nimit-
täin alue, johon meidät tulo-
päivänä ohjattiin leiriytymään, 
oli - jostain syystä - hieman 
kauempana leirintäalueen ns. 
sydämestä. Saamamme palaute 
treffeille osallistumisestamme 
oli kuitenkin erittäin positii-
vinen.

Sää suosi treffeillä koko vii-
konlopun. Vietimme hurjan 
hauskat treffit. 

Kiitämme SF-Caravan Es-
poo ry:tä hyvin järjestetyistä 
treffeistä. 

Ja meillä kaikilla oli niin 
mukavaa!

Teksti: Katri Punnonen

Iloinen porukka VihtiParkista.

Sääksin naiset. Kuminauhapallon potkiminen.
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TREFFI- JA TAPAHTUMALISTAA 2017
10.-12.3.2017 Naistenpäivätreffit Vantaan Tallilla SFC Vantaa
08.-09.4.2017 Ajotaitoharjoittelu Helsinki Caravan tiloissa SFC Helsinki ja Espoo
28.4.-01.5.2017  Hattu- ja Vapputapahtuma Vantaan Tallilla SFC Vantaa
28.4.-01.5.2017  Vapputreffit Kultahiekassa SFC Kerava
12.-14.5.2017 Äitienpäivätreffit Hovimäki Camping SFC Nurmijärvi
12.-14.5.2017 Dart- ja Tikkatapahtuma Vantaan Tallilla SFC Vantaa
19.-21.5.2017 Hernerokkatreffit  Skeppars SFC Itä-Uusimaa
26.-28.5.2017 Rocktreffit Pääklahti SFC Helsinki
09.-11.6.2017 Kevätpetanque Vantaan Tallilla SFC Vantaa
16.-18.6.2017 Lastentreffit Vantaan Tallilla SFC Vantaa
28.-30.7.2017 Rantariehat SFC VihtiPark SFC Hyvinkää
18.-20.8.2017 Possutreffit Skeppars SFC Itä-Uusimaa
25.-27.8.2017 Syntymäpäiväjuhlat Kangaslampi SFC Kerava
25.-27.8.2017 Musiikkitreffit Vantaan Tallilla SFC Vantaa
01.-03.9.2017 Sääksin Säpinät Sääksi SFC Hyvinkää
22.-24.9.2017 Syystreffit  Paikka avoin SFC Hankoniemi
22.-24.9.2017 Syyspetanque Vantaan Tallilla SFC Vantaa

Tervetuloa!

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

KIP Greyline 
650 TLB TILAIHME -89
1-omistajalta tullut suuri telivaunu,  
joitain muutoksia tehty, avara  
valoisa yksilö.
Pit 7,75 m, Leveys: 2,40 m 
Kokonaismassa: 1 360 kg 
Vuodepaikkoja: 6

5 900 € 

Granduca Ducato 
18 LMAC-MISAR -99
Iso Granduca Millerin katsastettuna
Mittarilukema 131 000 km 
Teho: 90 kW / 122 Hv 
Pit 6,67 m, Lev 2,27 m 
Kokonaismassa: 3 500 kg

15 900€

Olet sydämellisesti  
tervetullut  
Kipparimaailmaan!

ESMY-SFHS
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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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PUhEENjOhTAjAN PAlSTA hAlliTUS 2017
Hummelpärantie 161,  
06200 Porvoo
p.040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Puheenjohtaja
Henkilövastaava, 
tiedotusvastaava
Jorma Teittinen  034769-0
040 547 8501
Terätie 13, 01650 Vantaa
jormateittinen@gmail.com

Varapuheenjohtaja,rahaston
hoitaja,
Matkailuvastaava
Tuomo Tourunen  99826-0
0400 429 272
Partiomiehentie 3D 21, 
06100 Porvoo
tuomo.tourunen@pp.inet.fi

Sihteeri, toimintatoimikunta
nuorisovastaava, jäsenkirjuri
Leena Maho  138674-1
044 257 4608
Kaarenjalka 3 B 27, 
00940 Helsinki
leena.maho@pp.inet.fi

Kioskivastaava
Åsa Stenbäck  104817-1
040 840 2974
Lohentie 9 E 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,SFC-Kuutoset+
Pentti Oksanen 131737-0 
041 432 4037
Virpitie 9 C 1, 04260 Kerava
pentti.oksanen@elisanet.fi

Turvavastaava, 
ensiapuvastaava
Mauri Savolainen  90013-0
0400 456 693
Ruokokuja 2 b 6 01300 Vantaa
mauri.savolainen1@gmail.com

SF-CARAVAN iTÄ-UUSiMAA Ry
www.sfc-iu.fi

Jorma Teittinen

Hei karavaanarit !

Vuosi on vaihtunut ja olemme siirtyneet 
uudelle aikakaudelle Suomen historiassa. 
Kuluvana vuonna rakas maamme tulee ol-

leeksi 100-vuotta itsenäisenä valtiona. Kunnia siitä 
kuuluu kaikille niille, jotka ovat olleet tätä maata 
rakentamassa ja viemässä eteenpäin, sekä eri-
tyisesti niille, jotka antoivat kaikkensa puolusta-
essaan itsenäisyyttämme.

Yhdistyksemme vuosi vaihtui Skepparsissa pe-
rinteitä noudattaen ja hauskaa yhdessä pitäen. 
Tuvalla järjestetyt nyyttikestit saivat porukkaa kii-
tettävästi liikkeelle. Keskiyöllä, vuoden vaihtuessa, 
saimme ihastella vaikuttavaa ilotulitusta.

Yhdistyksen pikkujoulut järjestettiin ensimmäistä 
kertaa hivenen poikkeavalla tavalla. Ensimmäistä 
kertaa juhlimme yhdistettyä pikkujoulua ja uuden 
vuoden vastaanottoa risteilyllä Tallinnaan. Matkalla 
sattuu ja tapahtuu, piti tälläkin kerralla paikkansa. 
Skepparsista ja Porvoosta saapuville lähtijöille oli 
käydä vallan hassusti kun heitä viemään tilattu 
bussi oli unohtanut kokonaan keikan.

Onneksi asia järjestyi ystävien avulla ja porukat 
Skepparsista Porvooseen kaverien autoilla, josta 
kyyti jatkui korvaavalla bussilla Katajanokan ter-
minaaliin ajoissa.

Ainakin alustavan ja paikalla saadun palautteen 
pohjalta saattoi arvioida ihmisten olleen tyytyväisiä 
ja matkan onnistuneen.

Tätä kirjoittaessani Heikin päivä on taakse 

jäänyttä elämää. 
Uskomuksen mu-
kaan Heikin päivänä 
talven selkä taittuu ja 
alamme kulkea kohti 
kevättä, aurinkoa ja 
lämpöä. Siis suu hy-
myyn ja mielikin au-
rinkoiseksi, meidän 
kaikkien odottama 
kevät on jo ovella.

Muistattehan, että maaliskuussa Skepparsissa 
järjestetään ”kevätpäivätapahtuma”.

Aikaisemmin nämä talvitapahtumat ovat kulke-
neet pilkkitreffien tai tapahtuman nimellä, mutta vii-
meisinä vuosina ei täällä Etelä-Suomessa ole juuri 
tarvinnut kaivaa suksia vintiltä tai teroittaa kairaa, 
sillä lunta tai jäätä ei ole ollut juuri nimeksikään.

Toivotan kaikille jäsenille iloista ja aurinkoista 
mieltä. Kartat ja kirjat esille ja suunnittelemaan 
uusia reissuja. Ja muistetaan nostaa tassua ylös 
kun kohdataan tulevana kesänä.

Muistutan ja pyydän kaikkia teitä jo merkitse-
mään allakoihin yhdistyksemme vuosikokouksen 
ajankohdan, joka on 22.5. ja paikkana Porvoon 
Amiston auditorio aikaisempien vuosien tapaan.

Iloisiin näkemisiin ja kuulemisiin,
Jorma

Hej Caravanare!

Det gamla året byttes mot det nya och vi har 
inlett en ny tidsperiod i Finlands historia. I 
år har vårt kära fosterland varit ett självs-

tändigt land i 100 år. Denna ära tillhör alla dem, 
som har varit med om att bygga och utveckla 
detta land, och speciellt till dem, som gjorde sitt 
yttersta i att försvara vår självständighet.

I Skeppars tog föreningen emot det nya året 
på traditionellt sätt med att ha roligt tillsammans.

Medlemmarna deltog i stor skara i knytkalaset 
i stugan.

Vid midnatt, då året byttes, fick vi beundra ett 
imponerande fyrverkeri.

Föreningens lillajulsfest arrangerades för första 
gången på ett annorlunda sätt. Det var första 
gången som vi firade lillajul och det nya året med 
en kryssning till Tallinn. När man är ute och reser 
så kan det hända ett och annat, och det gjorde 
det ju den här gången också. Det var nära att 
resenärerna från Skeppars och Borgå skulle ha 
blivit på kajen, för bussen som skulle söka dem 

hade glömt bort vår beställning. Till all tur ordnade 
det sig med hjälp av vänner och transporten kun-
de ske i deras bilar från Skeppars till Borgå, och 
därifrån med en ny buss som hann till terminalen 
på Skatudden i tid.

Åtminstone enligt feedbacken som gavs både 
före och under resan kunde man tolka att rese-
närerna var nöjda och resan lyckad.

När jag skriver detta så har vi redan passerat 
Henriks dag. Enligt myten så är den kallaste vin-
tern förbi på Henriks dag och vi går mot vår, sol 
och värme. Sol ute, sol i sinnet – nu är våren som 
vi alla redan länge gått och väntat på strax här.

Ni kommer väl ihåg att “Vårdag” firas i Skep-
pars i mars. Tidigare har dessa vinterträffar gått 
under namnet “Pilkträff” men under de senaste 
åren har man i södra Finland inte behövt ta fram 
skidorna eller vässa borren, för det har funnits 
varken mycket snö eller is.

Jag önskar alla våra medlemmar ett glatt och 
soligt humör. Ta nu fram kartorna och böckerna 

och börja planera nya resor. Och 
visst hälsar vi ju glatt på varandra 
när vi möts i sommar.

Samtidigt vill jag påminna er 
alla att nu redan skriva opp da-
tumet för föreningens årsmöte, 
som hålls som tidigare på Amis-
to i Borgå den 22.5.

Med glada hälsningar – vi 
hörs,

Jorma
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Skepparsin alueen kesäkausipaikat haettavissa huhtikuun aikana. 
Hakemuksia saatavana kioskilta. Jos kysymyksiä, ota yhteyttä 
aluevastaavaan Alvar Alataloon puh. 0400 941 663 

Lisätietoja 
www.sfc-iu.fi

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

Kesäkausipaikka 350€ +sähkö
Talvikausipaikka 325€ +sähkö
Muun yhdistyksen jäsenet
Kuukausipaketti 150€ + sähkö
Viikkopaketti (7) vrk    85€ + sähkö
Vuorokausi     15€ + 2€ sähkö minimi
Sähkö kausipaikkalaisille 
mittarin mukaan (pakollinen)
Ilmastointisähkö k/t    5/8€
EI SFC-jäsen     25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan 
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti     50€ 
– vain Itä-uudenmaan jäsenille

10 vrk majoituskortti     95€+sähkö
– vain Itä-Uudenmaan jäsenille

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

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

A Vastaanotto, vesi, wc,
 kemsa, tiski, pyykinpesu
B Sauna, tupa, keittiö
C Grilli
D Varasto, halot

E Kesäkeittiö
F Savustus
G Lasten trampoliini
H Uimaranta 
I Leikkikenttä

J Wc, kemsa,  
henkilökunnan ma-
joitustila

K Roskalaatikot
L Laituri

M Varatie ulos
N Luontopolk
 lähtö/paluu
O Masto

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

Valojuhla 19.11. 
Skeppars

Uudenvuoden 
viettoa Skeppars

3. palkinto.



19

1. palkinto Linna. Orvokki ja Henska. 2. palkinto. Meijän tekele! Aatu ja Teemu.

TAPAHTUMAT 2017 
Sääntömääräinen vuosikokous ma 22.5.

Treffit Skepparsissa
Hernerokka pe 19.- su 21.5.
Possu pe 18.- su 20.8.

Muut tapahtumat
Kevätpäivä la 11.3
Kevättalkoot la 22.4.
Äitienpäivä su 14.5.
Juhannus  pe 23.- su 25.6.
Syystalkoot la 28.10.
Isänpäivä su 12.11.
Valonjuhla la 25.11.
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SF-CARAVAN KARKKilA Ry 
www.sfc-karkkila.fi

hAlliTUS 2017
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, edustaja 
lehtitoimikunnassa
Anneli Sarkola  97651 -0
0400 876 928
Äyrästie 4 as 3  03600 Karkkila
anneli.sarkola@oikeus.fi

Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen  34477-0
050 415 2154
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

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
s.lehtola@elisanet.net 

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

054240 Hannu Harju, Lohja
154224-0 Seppo Karttunen, Lohja
14983-0 Ilpo Packalen, Vihti
100714--0 Railo Haaparanta, Lohja

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

PUhEENjOhTAjAN PAlSTA

Vuosi 2016 on nyt takanapäin ja kun 
katsomme taakse, ajatellen, kuinka 
meillä viime vuosi meni. Vuosi meni 

ainakin nopeasti, tuntuu kuin vauhti kiihtyisi, 
aika rientää. Nuorena aika kului hitaasti, onko 
tämä nyt oire vanhuudesta? Viime vuonna 
saimme järjestettyä kahdet treffit. Pikkujoulua 
ei järjestetty ollenkaan. Pieneltä vapaaehtoi-
joukolta ei voi vaatia monia tapahtumia. He 
joutuvat jo liikaakin venymään. Kaksien tref-
fien jälkeen ei uskalla enään ehdottaa, että 
pidetäänhän pikkujoulukin. Nöyrin kiitos tälle 
pienelle vapaaehtoisjoukolle, joka on yhtä 
kuin hallitus.

Hallitus kokoontui 10.01 toimistolla ja pi-
dimme järjestäytymis- ja hallituksen koko-
uksen.

Kokousten alussa vähän huumor mieles-
sä toivotin uuden halliuksen tervetulleeksi ja 
totesin, että sama kokoonpano kuin edellise-
nä vuonna, ja yhteen ääneen kaikki tuumas 
olevansa vuoden vanhempia.

Itse hallituksen kokouksessa pohdimme 
tämän vuoden toimintaamme ja lehtiasiaa. 
Kerroin kuinka joulukuussa pidetyssä kuu-
toset+ lehden kokouksessa sovimme, että 
Keravan yhdistys tulee mukaan lehteemme 
ja kävimme läpi mitä aineistoa lehteen laite-
taan. Hallitus teki myös periaatepäätöksen, 
että tänä vuonna pidetään kahdet treffit. 
Treffipaikoista käydään vielä keskustelua. 
Olemme kuulleet myös kritiikkiä siitä miksi 
emme pitäneet Vuotinaisissa syksyn treffejä. 
Syy miksi ei Vuotinainen, ensinnäkin siellä 
järjestäminen on meille kova työ.

Paikka alkaa ra-
pistua, joudumme 
sivoamaan ensin 
ja jälkeen treffien. 
Kentän sähköis-
täminen on  myös 
iso työ. Kaupunki 
ei ole millään muo-
toa panostanut 
paikan kunnossa-
pitoon eikä ehos-
tukseen. Vuotinai-
nen paikkana muuten on verraton. Meidän on 
helpompi mennä pitämään treffimme valmille 
paikoille.

Vuoden alkajaiseksi teimme retken Turun 
Caravan messuille. Yhdistyksemme järjesti 
matkan ja kustansi jäsenille ilmaisen bussi-
kyydin. Varasimme ison linja-auton, mutta 
emme saaneet sitä täyteen. Meitä oli kylläkin 
hyvä joukko, hauska ja antoisa matkahan 
siitä tuli. Kiitos osallistujille onnistuneesta 
matkasta.

Tämä vuosi 2017 on meille jokaiselle juh-
lavuosi, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Me 
karavaanarit kiertäessämme Suomenmaata 
ristiin rastiin ymmärrämme ja osaamme ar-
vostaa isiemme uurastusta itsenäisen Suo-
men puolesta. Tänä vuonna paneudumme 
erikoisesti kotimaan matkailuun ja edistäm-
me sen kehitystä. Hyvä Suomi 100-vuotta, 
olemme onnekkaita.

Hyvää alkanutta juhlavuotta kaikille!

LEO 94210

Leo Kylmä

Karkkilan yhdistyksen syyskokous osallistujat.
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Messumatka Turkuun!
n Yhdistyksemme hallitus 
päätti 25.10.2016 kokoukses-
saan, että järjestää bussimat-
kan Turun caravanmessuille. 
Sovittiin, että yhdistys maksaa 
jäsenille matkan ja pääsyliput 
ostetaan ryhmänä, ja näin saa-
daan edullinen matka. Sovittiin 
ilmoittautuminen etukäteen 
jäsenkirjurille.

Järjestelyt onnistui ja lauan-
taiaamuna 14.01. lähti bussi 
Karkkilasta klo 8.00, Vihdin, 
Nummelan ja Lohjan kautta 
kohti Turkua. Bussia emme 
saaneet täyteen, mutta hauska 
ja iso joukko meitä oli. Matka 
sujui leppoisasti, mennessä ar-
voimme vielä yhdelle mukana-
olijoista ilmaisen pääsylipun.

Päivä messuilla kului nope-
asti kierrellessä ja katsellessa 
toinen toistaan hienompia 
menopelejä.

Kalustoa oli runsaasti esillä, 
varmaankin jokaisen mieleen. 
Esillä oli myös monenlaista tar-

viketta ja varusteita, mitä me 
karavaanarit tarvitsemme.

Kävimme välillä kuuntele-
massa hyvää musiikkia audi-
toriassa, jota Jorma Kääriäinen 
orkestereineen esitti kahteen 
otteeseen. Molemmilla ker-
roilla paikka oli tupaten täys. 
Sen jälkeen itse kukin kävi 
omatoimisesti ruokailemassa. 
Ruokailun jälkeen jäi vielä ai-
kaa kierrellä messualuetta. Klo 
16.00 meillä oli sovittu lähtö-
ajaksi ja osallistujat noudattivat 
kiltisti sovittua aikaa.

Matka kotiin sujui leppoi-
sasti ja mukavasti rupatellen. 
Ymmärsin, että osallistujien-
kin mielestä oli hieno retki. 
Kiitos kaikille mukanaolleille 
hyvästä matkaseurasta. Kiitos 
niille, jota osallistuivat matkan 
järjestelyyn.

~ Leo ~

Olimme vierailulla Sappeella Caravan Espoo treffeillä.
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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!

www.campingmessila.fi 
messila@campingmessila.fi

Järjestämme tiloja, tapahtumia ja 
tarjoiluja eri kokoisille ryhmille.

• Yritystilaisuuksia • Seurojen tapahtumia  
• Sukukokouksia • Beachvolley-turnauksia  
• Talvipäiviä • Pilkkikisoja  • Melontaretkiä  
• Hiihtoretkiä • Häitä • Syntymäpäiviä  
• Polttareita • Työhyvinvointipäiviä

Kysy tarjous!

Matkailukeskus SOMERO
www.hovimakicamping.fi

Hovimäki camping

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

Tervetuloa  
viihtymään!
15.04.2017 kausipaikan lunastaneille 
aktiviteettikuponki, arvo 25,00 €

Hovimäki

Järjestää
KEVÄTTREFFIT
21.-23.4.2017
SFC VihtiPark

Ilmoittautumiset joko WWW.clubsolifer.fi
tai Raimo Kosonen p.045 3445560,

kosonen.raimo@gmail.com 

TERVETULOA

Rauhaniementie 391, 03790 Vihtijärvi

Treffimaksu 50€

Treffit ovat avoimet kaikille Soliferisteille!
Ilmoittautumiset treffeille järjestettävän 
ruokailun vuoksi 14.4.2017 mennessä

FINLAND
Club
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SFC-Caravan Kerava Ry  
www.sfc-kerava.net

Puheenjohtaja, Esmy-  
ja Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen 114208-0
040 148 3757
kaivurikuski.pt@gmail.com

Varapuheenjohtaja,  
Esmy- edustaja
Olavi Lahtinen 64453-0
0400 608 971
ola.lahtinen@gmail.com

Sihteeri, jäsenkirjuri, 
kotisivuvastaava, FB-sivun 
pääkäyttäjä
Seppo Koli 54268-0
0400 144 363
seppo.koli@luukku.com

Rahastonhoitaja
Harri Stenberg 89388-0
040 536 5780
hstenberg2@gmail.com

Rakennusprojektin vastaava, 
aluetoimikunnan vetäjä 
Erkki Stranius 150255-1
044 292 2231
erkkistranius@gmail.com

Esmy-edustaja
Kirsi Tolonen 48360-1
0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com

Annikka Rakkolainen 115643-0
0440 302 425
annikka.rakkolainen@gmail.com

Matti Saulo 114125-0
040 544 5409
mattisaulo@gmail.com

Kaija Salonen 100634-0
0400 806 276
kaija.salonen@gmail.com

PUhEENjOhTAjAN PAlSTA hAlliTUS 2017

SF-C

KERAVA

Tervehdys kaikille Kangikselta

Perttu Tiikkainen

Uusivuosi ja uudet kujeet 
niinhän sitä sanotaan. 
Mitä uusivuosi tuo 

tullessaan se jää nähtäväksi. 
Syyskokous oli ja meni, saim-
me hallitukseen uutta ja inno-
kasta väkeä. Puheenjohtajan 
paikka suotiin minulle, kiitän 
kaikkia luottamuksesta ja eri-
toten kiitän Päiviä kuluneista 
vuosista tällä pallilla. Yhdis-
tyksemme sai myös uuden 
sihteerin ja rahaston hoitajan. 
Tervetuloa tiimiin Seppo Koli ja 
Harri Stenberg.  Päivin tiukka 
linja ja kukkaron nyörien tarkka varjelu on 
mahdollistanut meille, että olemme saaneet 
uuden huoltorakennuksen jo hyvälle mallil-
le. Tämä talven selkä, kun on taitettu,  on 
ensi kesänä meillä paljon tekemistä,  jotta 

saamme kaiken tehtyä mitä on 
suunniteltu. Talkoilla on kaikki 
tähän asti tehty ja toivon , et-
tä sitä samaa talkoo henkeä 
löytyy myös jatkossa. Itse olen 
viettänyt aikaa Kangiksella jo li-
ki 10 vuotta ja ollut yhdistyksen 
hallituksessa  6 vuotta.  Alue on 
siis tuttu ja samoin lähes kaik-
ki kausipaikkalaiset. Toivotan 
kaikki jäsenemme tervetulleik-
si alueellemme. Ulkojäsenyys 
mahdollistaa myös muiden 
yhdistysten jäsenille Kangik-
sen käytön. Yhteistyö terveisin 

Perttu Tiikkainen
Kaikille tervetuloa Kangikselle.

Perttu 114208

SF-Caravan Kerava ry:n 
sääntömääräinen 

kevätkokous 
pidetään lauantaina 8.4.2017 kello 12:00.  

Kokouspaikkana on yhdistyksen omatoimialueen 
Kangaslammen saunan tupa.  

Osoite on Alhaistentie 77, 15560 Nastola. 
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa kello 11:30. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksemme  
säännöissä mainitut  

asiat ja hallituksen tekemä ehdotus  
SF-Caravan Kerava ry:n uusiksi säännöiksi.

Tervetuloa!    Hallitus
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SihTEERiN PAlSTA

Hei kaikki yhdistyksen jäsenet

Sihteerin tehtävät on 
vastaanotettu ja aloi-
tettu. Kiitän osakseni 

tulleesta vastuusta ja luot-
tamuksesta. 

Tällä palstalla on tarkoi-
tus nyt ja jatkossa selvittää 
ja antaa syventävää tietoa 
yhdistyksen ajankohtaisista 
meneillään olevista asioista 
ja projekteista.

TAPAHTUMAT Yhdistyksen 
tälle vuodelle suunnitellut 
tapahtumat ovat suunnitte-
luvaiheessa ja niistä toimi-
tetaan lisätietoa heti, kun 
sellaista on käytettävissä, 
joko tässä lehdessä ja/tai 
nettisivuillamme.

KEVäTKOKOUS Yhdistyksen 
kevätkokouksen ajankohta 
on muuttunut siitä, mitä 
aikaisemmmin oli ilmoi-
tettu. Pyydämme huomi-
oimaan tämän muutoksen. 
Tarkemmat tiedot löytyvät 
tässä lehdessä olevasta 
kokouskutsusta. Kokouksen 
eräänä tärkeänä aiheena 
ovat yhdistyksen uudet 
säännöt, jotka perustuvat 
liiton toimittamiin ja Patentti 
ja Rekisterihallituksen hy-
väksymiin mallisääntöihin. 
Säännöt tullaan linkittä-
mään alustavana versiona 
nettisivullemme hyvissä 
ajoin ennen kevätkokousta.

NETTISIVU Yhdistyksemme 
uudet nettisivut ovat avautu-
neet ja myös verkkotunnus 
on vaihtunut. Uusi tunnuk-
semme on sfckeravaanari.
fi. Sivun ylläpidosta vastaa 
toistaiseksi vain allekirjoit-
tanut, mutta toivomme, 
että muitakin vapaaehtoisia 
löytyisi tähän tehtävään. 
Sivuston etusivulla on mm. 
linkit liiton koulutustarjon-
taan ja muihin tapahtumiin.

FAcEbOOK Yhdistykselläm-
me on oma jäsenillemme 
ja heidän perheenjäsenil-
leen tarkoitettu Facebook-
sivusto. Ota yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen, jos haluat 
osallistua tämän sivuston 
seuraamiseen ja mielipitei-
den vaihtoon.

SäHKÖPOSTIOSOITTEET Mi-
käli sähköpostiosoitteesi 
puuttuu jäsenrekisteristä, 
niin toivomme, että käyt 
lisäämässä sen tietoihisi, tai 
otat yhteyttä allekirjoitta-
neeseen. Tavoitteenamme 
on joskus tulevaisuudessa 
ryhtyä myös hyödyntämään 
sähköpostia tiedotustoimin-
nassamme.

KANgIKSEN KEHITTäMI-
NEN, HUOLTORAKENNUS 
yM. Kuten puheenjohtaja jo 
totesi, niin huoltorakennuk-
sen valmistuminen etenee 
”hyvällä mallilla” ja myös 
oman käsitykseni mukaan 
tiukan ”budjettikurin” puit-
teissa. Alustavana tavoittee-
na on, että huoltorakennus 
olisi käyttökunnossa ke-
sään mennessä. Ohessa on 
muutamia tuoreita talvisia 
kuvia Kangikselta. Huolto-
rakennuksen työmaa lienee 
helppo tunnistaa. Toisessa 
kuvassa on lumen peittä-
mänä uusi massivinen tu-
papöytä, jonka Jari Kettunen 
kumppaneineen sahasi ja 
höyläsi alueelta kaadetuis-
ta männyistä. Pöytä tulee 
tarjoamaan hienon lisän Ka-
giksen kalustoon ja tapahtu-
mien järjestelyihin. Saunan 
”maisemaportaita” on myös 
parannettu lisäämällä niihin 
liukuesteitä. Kuluva talvi 
on osoittautunut erityisen 
hankalaksi liukkauden tor-
junnan kannalta. Portaiden 
valaistusta on sitäkin paran-
nettu kaiteeseen asennetun 
valokaapelin avulla.

HINNASTO Kangiksen uusi 
hinnasto on julkaistu ja löy-
tyy nettisivuiltamme.

yLEISTä Yhdistyksen sihtee-
rinä olen tietysti myös käy-
tettävissä, mikäli haluatte 
lisätietoa jostain asiasta tai 
mieltänne askarruttaa jokin 
yhdistyksen toimintaan 
liittyvä seikka. Parhaiten 
yhteyden saa tekstiviestillä 
tai s-postilla.

Hyvää kevään jatkoa kai-
kille!

Seppo 54268
Saunan 

maisemaportaat.

Tupapöytä 
talviasussa.
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Tapahtumat 
2017

n Luettelossa on mainittu kaikki yhdistyksen päätapahtumat  
vuonna 2017. Lisätietoja on saatavissa, tapahtumien ajankoh-
dan lähestyessä, internetissä ja/tai tässä lehdessä. 

Yhdistyksen kevätkokous 8.4.2017 (katso myös erillinen 
kutsu tässä lehdessä).

Kevättapahtuma (laavuretki)  15.4.
Turvatreffit  5.-7.5.
Elokekkerit  25.-27.8.
Yhdistyksen syyskokous  28.10.
Pikkujoulut  25.11.

Muitakin vapaamuotoisempia tapahtumia esim. puutalkoita 
on ollut tapana järjestää sen mukaan, miten aikaa ja mahdol-
lisuuksia on ilmennyt. Yleensä näistä melko spontaaneista 
”pikatreffeistä” on ollut tietoa lähinnä yhdistyksen omassa 
Facebookryhmässä.

Huolto-
rakennuksen 

työmaa.

SFC Kerava on nyt uutena 
yhdistyksenä mukana 
Kuutoset+ -lehdessä

n Päätoimittaja Raimo Ko-
sonen sekä Keravan yhdis-
tyksen puheenjohtaja Perttu 

Tiikkainen ja sihteeri Seppo 
Koli tapasivat ABC Hyvinkääl-
lä 20.1. Toimitussihteeri Riitta 

Lempiäinen oli kuvaa otetta-
essa kameran toisella puolel-
la. Uudet lehtitoimikunnan 

jäsenet tutustuivat lehteen ja 
kollegoihin ja saivat opastusta 
lehtiaineiston kokoamiseksi.
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Tämä vuosi lähti käyntiin 
vähälumisena ja lauhana. 
Sanotaan, lumen määrä 

on vakio, joten eiköhän niitä 
hiihtokelejä vielä saada.

Koululaisten hiihtolomaviikolla 
on Sydänlammella omatoimista 
toimintaa.

Lammen rantasauna on re-
montissa ja poissa käytöstä 
maalis-huhtikuun vaihteeseen 
saakka. Toiveena ollut erillinen 

pesutila ja nyt olemme sitä to-
teuttamassa. Pääsiäisenä vii-
meistään päästään ottamaan 
uusittu rantasauna käyttöön. 
Kesällä ajatuksena siistiä lampi 
kasvillisuudesta talkoo voimin.

Kevättä kohti mennään, päi-
vät pitenee ja virkeyttä nostattaa 
korkeammalla paistava aurinko. 
Toivotan mukavia hiihtokelejä!

Kari  

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/lehtivastaava 
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

Matkailuasiamies/
nettivastaava 
Arto Hyttinen 100270-0 
0400 906 789 
artsi.hyttinen@gmail.com

Jäsen 
Tuomo Virtanen 50235-0 
040 764 8948 
tumppi65@gmail.com

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

HALLITUKSEEN 
KUULUMATTOMAT

Taloudenhoitaja   
Riitta Lindfors 10802-0 
040 719 5270 
riitta.lindfors@gmail.com

Jäsenkirjuri 
Pentti  Virtanen 1560-0 
050 385 5115 
pjv.virtanen@gmail.com

Ajotaitovastaava  
Matti Lehtonen 103229-0 
050 505 5669 
matti.silva@netti.fi

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2017

Kari Köngäs

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

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Raili Irmeli                                      
Haanpää

sfc 4198-1

s. 29.3.1946 
k. 2.1.2017

Muistoa kunnioittaen 
SF-Caravan 

Keski-Uusimaa ry

Pysähtyneet vankkurit

SF-Caravan Keski-Uusimaa ry 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 10.05.2017 klo 19.00 

KOKOUSTILASSA 
Tupalantie 7 B 33, 04400 Järvenpää

Kokouksessa käsitellään: 
– sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat 

– jäsenten esittämät asiat

Jäsenkorttien tarkistus aloitetaan klo 18.30 
Kahvitarjoilu ennen kokousta

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

150161-0 Immonen Aarre, Nummela    
154647-0 Lankinen Kalervo, Vantaa    
154472-0 Tuhkanen Pasi, Mäntsälä   

Talvilomaviikolla 
kahdeksan

Lomanviettoa 
Sydänlammella.

TERVETULOA
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 ”Rantasaunan” laajennus 
rakenteilla Sydänlammella

”Rantasaunan” rakentamisessa  on edetty jo sisäpuolisten raketeiden muutostöihin. Töitä 
jatketaan maaliskuun alkupuolella ja jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan ensimmäiset 
löylyt otetaan pääsiäisen aikoihin, kertoo puheenjohtaja Kari Köngäs.

n Joulukuussa aloitettu Sy-
dänlammen rannalla olevan 
saunan laajennus- ja saneera-
usrakentaminen on edennyt 
suunnitelmien mukaan. Tällä 
hetkellä työmaa on pysähdyk-
sissä. Työt jatkuvat maaliskuun 
alkupuolella.

Työmaan varsinaisina ”te-
kijöinä” on ollut Kari Kön-
gäs ja EskoHaanpää. Onhan 
työmaalla nähty muutamia 
muitakin etupäässä jaloissa 
pyörimässä.

Varsinainen saunatila hie-
man laajenee ja pesutilat tule-
vat omana tilana, pienentäen 
terassitilaa.

Pesutila poistaa myös ny-
kyisen puuvaraston, saunara-
kennuksen takapäätyyn onkin 
rakennettu uusi puukatos. 

TOIMINTAKALENTERI 2017 KEVÄT
Viikko 8 talviloma Talviloman viettoa Sydänlammella Sydänlampi SOMERO
08.03.2017 Ke klo 18.00 HALLITUKSEN KOKOUS Tupalantie 7 B 33
05.04.2017 Ke klo 18.00 HALLITUKSEN KOKOUS Tupalantie 7 B 33
13.04.-17.04.2017 Pääsiäis-treffit Sydänlampi SOMERO
28.04-01.05.2017 Vappu-Treffi Sydänlampi SOMERO
10.05.2017 Ke klo 18.00 HALLITUKSEN KOKOUS Tupalantie 7 B 33
10.05.2017 Ke klo 19.00 YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS Tupalantie 7 B 33
09.06-11.06.2017 Pe-Su Yhdistyksen ”Petankki” mestaruudet Sydänlampi SOMERO
23.06-25.06.2017 Pe-Su Juhannus-treffit Sydänlampi SOMERO

VAPPU – TREFFIT 
Sydänlammella 28.4.-1.5.

Ohjelmassa: mm.   Biljardi turnaus 
Katso tarkempi ohjelma  

huhtikuun alkupuolella 
netti-sivuiltamme
TERVETULOA

Tuomo  
Virtanen
n Yhdistyksen toimin-
nassa pitkän rupeaman 
tehneen Erkki Virtasen 
vetäytyessä rivijäseneksi, 
valittiin  Hänen tilalleen 
yhdistyksemme hallituk-
seen Tuomo Virtanen.

Tuomo on toiminut  
yhdistyksessämme 

jo useampia vuosia 
erilaisissa tehtävissä 
mm. Sydänlammen 
aluetoimikunnassa  
ja jäsenkirjurina 
sekä hallituksen jä-
senenä.

PÄÄSIÄINEN SYDÄNLAMMELLA 
13.04.2017- 17.04.2017

monipuolista ohjelmaa 
Katso tarkempi ohjelma  

lähempänä netti-sivuiltamme 
Tervetuloa
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Puheenjohtaja 
Esko Haanpää 4198-0 
0400 179 789 
haanpaaenator@gmail.com  

Jäsen 
Riitta Lindfors 10802-0 
040 719 5270 
riitta.lindfors@gmail.com

Jäsen 
Marjatta Lindström 12045 
050 321 9664 
marjatta.lindstrom@elisanet.fi

Jäsen 
Pekka Leinimaa 12045-0 
050 337 4744 
pekka.leinimaa@elisanet.fi

Jäsen 
Hannu Mikkonen 148969-0 
044 201 4008 
hanski1300@gmail.com

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

AJO-OHJE SYDÄNLAMMELLE

SYDÄNLAMPI AVATTU KAIKILLE KARAVAANAREILLE!

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 oikealla puolella.

Sydänlampi HINNAT 2017 
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) 
sähkömaksu ilm. mittaria (lämmitys) 20,00 vrk  
(2000 W) 
säilytyspaikka  1.5.- 30.9 170,00 
säilytyspaikka  1.10.-30.4. 150,00 
säilytyspaikka/ vrk 2,00 
viljelypalsta  10-30 neliöön 1,00  neliö 
perhesauna 10,00/  50 min. 
pyykinpesukone 3,00   koneellinen

SYDÄNLAMMEN ALUETOIMIKUNTA 2017
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Täyden palvelun Caravan-talo

Katso lisää netistä: www.lansivankkurit.com

Pansiontie 6, 20200 Turku
Puh. (02) 2749 880
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TIMO KATAINEN
020 728 9220
timo.katainen@procaravan.fi

JUHA TIMLIN
020 728 9221
juha.timlin@procaravan.fi

ARI NISKANEN
020 728 9222
ari.niskanen@procaravan.fi

Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela 

ANDRE PAISO
045 277 3251
andre.paiso@procaravan.fi

Kaasupullon täyttö*      15,-
(* 1 PLL / TALOUS, niin kauan kuin tavaraa riittää)

Teemme koeponnistuksia 
sekä kosteusmittauksia 
i l m a i s e k s i ! 

Tarjolla 
gulassikeittoa, 

lettuja sekä 
kahvia!

AVAJAISET NUMMELASSA 
17.-19.3.2017 

TERVETULOA!
YLIVIESKA NUMMELA

Upea valikoima 
matkailuajoneuvoja, 
sekä Ylivieskan että 

Nummelan 
varastosta!

PE   9-17
LA-SU  10-16

KOKO VIIKONLOPUN AJAN 
RAHOITUSKORKO VAIN 

1,9%!

Kävijöiden kesken arvotaan 
500€:n lahjakortti tulevaan 
caravantarvikemyymäläämme!
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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-yhtiot.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 2017

 Elämme jo vahvasti juh-
lavuotta 2017. Suomi 
täyttää 100, Reformaatio 

500 - ja oma yhdistyksemmekin 
10  vuotta.  On siis juhlavuo-
den aika. Oman yhdistyksem-
me 10- vuotis juhlaa tulemme 
viettämään kesäkuun alussa 
Oronmyllyllä. Tästä tapahtu-
masta voit lukea enemmän 
nettisivuiltamme lähempänä 
tapahtumaa.

Koska tuleva vuosi sisältää 
juhlavuoden tapahtuman ja 
paljon muutakin niin aloitimme 
tapahtumien suunnittelun jo syksyllä 2016. 
Hallituksen kokouksessa tammikuussa saim-
me tapahtumakalenterin lopulta valmiiksi ja 
se on nyt nähtävänä tässä lehdessä. On 
taas luvassa paljon erilaisia tapahtumia eri-
laisissa paikoissa. Olemme pyrkineet siihen, 
että tapahtumia olisi mahdollisimman laajasti 
pitkin Suomea ja näin kaikilla jäsenillämme 
olisi mahdollisuus vierailla edes jossain tapah-
tumassa. Lisäksi järjestämme treffejä sekä 
SFC-alueilla, että seurakuntien leirikeskuk-
sissa. Tällä tavalla pyrimme olemaan esillä 
mahdollisimman erilaisissa paikoissa ja ta-
voittamaan erilaisia kohderyhmiä.  Vaikka 
aivan pohjoisessa ei treffejä järjestetä, niin 
kannattaa huomioida kevään ja syksyn perin-
teiset Lapin matkamme. Olemme reissussa 
yhteensä melkein kuukauden ja vaeltelem-
me pitkin Lappia. Tule mukaan näille retkille 
vaikka osaksikin matkaa. Kevään retkihän jo 
lähestyykin sopivasti ;). Tapahtumakalenterin 
löydät siis tässä lehdestä ja nettisivuiltamme 

(www.sfckristityt.net).  Lisäksi 
aina ennen tapahtumaa netti-
sivuillemme tulee tarkempi oh-
jelma tulevasta tapahtumasta. 
Tervetuloa mukaan kauden 
tapahtumiin!!!

Kuutoset lehden vuosikoko-
uksessa saimme uuden yh-
distyksen mukaan joukkoom-
me. Keravan yhdistyksestä 
tuli 12:sta jäsen lehteemme. 
Eli meitä on nyt koossa täysi 
tusina. Tervetuloa Keravalle 
joukkoomme lehteä tekemään. 
Kuutoset lehden taloushan on 

ollut viime vuosina haasteissa, mutta nyt 
on tunnelin päähän tullut valoa ja talous on 
lisääntyneen mainos myynnin myötä tasa-
painottumassa. Tämä on erinomainen asia 
lehden tulevaisuuden kannalta. Jos sinulla 
lukijani olisi jotain ideoita mainostamisen suh-
teen lehdessämme, ole rohkeasti yhteydessä.

Yhdistyksemme talous on edelleen vakaalla 
pohjalla ja jäsenmääräkin on edelleen nou-
sussa. Meitä on jo yli 450-jäsentä ja mikä 
hienointa se on jo monta vuotta peräkkäin 
noussut. Tämä ei ole ollenkaan itsestään sel-
vyys tänä päivänä yhdistyksissä ja on syytä 
olla tästä kiitollinen. Toivotaan, että pystym-
me yhdistyksenä tuottamaan iloa ja rauhaa 
jokaiselle jäsenellemme.

Taivaan Isän siunausta elämääsi.

Terveisin

Petri

Lähde mukaan talviretkelle Lappiin
ajalla 01.04-09.04.2017

Kokoontuminen Tunturihotelli Vuontispirtillä
Vuontispirtintie 267, 99340 Raattamaamaspirtintie 267 

Olet tervetullut!
Katso myös muista tapahtumista sivuiltamme www.sfckristityt.net

Petri Hartman
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Tervetuloa!

Kesäkauden avajaisiin  
Kiponniemen toimintakeskukseen
21.4-23.4.2017
Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

149153-0 Annala Jyri-Jaakko, Oulainen
157192-0 Elfving Lauri, Pälkäne
129737-0 Hakala Pirjo, Turku
112152-0 Hanhimäki Tuija, Härmä
152413-1 Hasari Mirja, Parola
096776-0 Kekolahti Timo, Lahti

157600-0 Ketonen Markku, Alastaro
143335-0 Kirikoff Martti, Ylivieska
115656-0 Kujanpää Timo, Porras
157317-0 Kuronen Jouni, Nilsiä
099311-0 Laasonen Timo, Joensuu
099971-0 Laxtröm Niko, Uppsala
157455-0 Lindholm-Holopainen  
                 Marjut, Pieksämäki
098262-0 Makkonen Markku, Peräseinäjoki
023971-0 Marjakangas Johannes, Ylivieska

122103-0 Myllymäki Risto, Kalajoki
026801-0 Pesonen Reijo, Kuusamo
026801-1 Pesonen Tuija, Kuusamo
036089-0 Salo Marita, Hirvensalmi
068682-0 Tiikkaja Esko, Raahe
096426-0 Tikkanen Seppo, Pielavesi
028642-0 Tuomikoski Taisto, Kälviä
041288-0 Turkulainen Pekka, Savonlinna
157303-0 Turunen Irja, Lieksa
157167-0 Wolff Peter, Vaasa

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

yHDISTyKSEN JäRJESTäMäT

Talviretki Lappiin Vuontispirtti 01.04.-09.04.
Kesäkauden avajaiset Kiponniemi 21.04.-23.04.
Vuosikokous Päiväkumpu 26.05.-28.05.
10-vuotisjuhla Oronmylly 09.06.-11.06.
Olojuhlat Mertiöranta 27.07.-30.07.
Hengelliset päivät Kuturanta/Lestijärvi 18.08.-20.08.
Syysretki Lappiin Päättyy Raaheen 04.09.-17.09.
Hengelliset treffit Lohenpyrstö/Raahe 15.09.-17.09.
Kauden päättäjäiset Paikka avoin 06.10.-08.10.
Pikkujoulut Evankelistakoti/Vilppula 17.11.-19.11.

TOISTEN yHDISTySTEN JäRJESTäMäT

Hengelliset Treffit  Vuokatinranta 19.05.-21.05.
Karavaanareiden juhan. Hirvikoski (Sykäräinen) 23.06.-25.06.
Kuutamotreffit Mertiöranta 26.08.-28.08.
Hengelliset treffit Kuturanta (Lestijärvi) 18.08.-20.08.

MUITA HENgELLISIä TAPAHTUMIA

19.05.-21.05. Kirkkopäivät, Turku, Sanansaattajat(SANSA)
19.05.-21.05. Kirkkopäivät, Turku, Suomenlähetysseura
16.06.-18.06. Sanansuvipäivät, Imatra,  
 Kansanraamattuseura
22.06.-56.06. Kesäkonferenssi, iso Kirja, Keuruu
30.06.-02.07. Evankeliumijuhla, Helsinki, SLEY
29.06.-02.07. Suviseurat, Pori, Suomen Rauhanyhdistys
30.06.-02.07.  Vapaa kirkon kesäjuhlat, Tampere
07.07.-09.07. Kansanlähetyspäivät, Ryttylä, Sekl
07.07.-19.07. Herättäjäjuhlat, Nilsiä, Herättäjäyhdistys
27.07.-30.07. Olojuhlat, Mertiöranta
05.08.-06.08. Kesäkonferenssi, Hengen uudistus 
 kirkossamme, Valkeakoski
11.08-13.08 Orpokotojuhlat, Saaren kirkko, Parikkala
       
       
      

 

Tapahtumakalenteri 2017
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Moninkertainen juhlavuosi…!

S
uuri kiitoksen aihe on kan-
sallemme se, että saamme 
tänä vuonna viettää itsenäi-
syytemme100v-juhlavuotta. 
Sen ohella tähän vuoteen 

sisältyy monissa seurakunnissa vie-
tettävä ns. ”Uskonpuhdistuksen” 
500v-juhla!  Molempiin edellä mai-
nittuihin verrattuna kuulostaa kris-
tittyjen karavaanareiden 10v-taival 
vielä vähäiseltä, mutta silti siinä on 
kysymys meille kaikille arvokkaasta 
ja merkittävästä yhteisestä matkasta! 

Juhlavuoden merkeissä on hyvä 
muistaa se, että meitä ei yhdistä 
pelkästään yhteinen harrastus, vaan 
kysymys on sydämen uskosta ja ha-
lusta vaeltaa elämässä sillä tiellä, 
jonka Jumala on meille Sanassaan 
osoittanut! Se tie johtaa kulkijansa 
lopulta siihen ”Suureenjuhlaan”, joka 
jatkuu iankaikkisuudessa! 

Pääasia tällä vaelluksella ei ole tyy-

li ei vauhti, ei kaluston ikä, tai kunto 
vaan se, että vaellamme samaa tietä! 
Sekin on hyvä muistaa, että lopulta 
aivan kaikki, tätä tietä vaeltavat saa-
puvat kerran perille, yksin Jumalan 
suuresta armosta! 

Hän on tuonut meidät pimey-
destä valoon, kutsunut kuolemasta 
elämään ja lahjoittanut sydämiim-
me lapseuden Hengen, jossa saam-
me päivittäin ja hetkittäin omasta 
vajavuudesta huolimatta uskoa sii-
hen, että Kutsuja on uskollinen ja 
voimallinen täyttämään antamansa 
lupaukset! 

Juuri tähän liittyy myös kristitty-
jen karavaanareiden tehtävä, viedä 
eteenpäin Jumalan kutsua! Johannek-
sen evankeliumi kertoo siitä, miten 
Jeesus saapui kerran Jerusalemissa 
pidetyille; Lehtimajajuhlille! 

Juhlan viimeisenä suurena päivänä 
Hän korottaa äänensä ja huutaa: ”Jos 

jonkun on jano, tulkoon minun tyköni 
ja juokoon!”  Siinä laskeutuu Juma-
lan armo kaikkein vajavaisimmankin 
kulkijan ulottuville, kun pelkkä jano 
saada synnit anteeksi riittää! Jos kai-
paat ja ”janoat” tätä elämää, niin 
Jeesus vakuuttaa henkilökohtaisesti 
sinulle: ”Sitä joka minun tyköni tulee, 
en minä heitä ulos!” 

Ovi uuteen elämään on siis auki 
meitä jokaista varten. Todellinen 
”Juhlariemu” alkaa siitä, kun vastaat 
myöntävästi Kutsujan ilmoitukseen ja 
astut sisälle elämään! Silloin toteutuu 
kohdallasi Jeesuksen sanat: ”Minä ole 
ovi, jos joku menee minun kauttani 
sisälle, hän pelastuu!”

Esko Räsänen

Nyt isolla joukolla  
juhlimaan!

Kristillinen karavaanarit yhdistys täyttää

10 vuotta.
Pidämme siis juhlat Oronmyllyn  

loma- ja kurssikeskuksessa  
09.06-11.06.2017

Oronmyllyntie 250,  
59310 Särkisalmi

Tervetuloa!
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PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2017

SF-CARAVAN NURMijÄRVi Ry  
www.sfcnurmijarvi.com

Pentti Suihkonen

Puheenjohtaja, ESMY:n edustaja, 
Kuutoset+ lehtitoimikunnan 
edustaja 
Pentti Suihkonen 113943 
045 871 6880       
sfcaravan049@gmail.com

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

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

Hallituksen jäsen, sihteeri 
Johanna Pylvänen 135031 
johanna.pylvanen@gmail.com

Hallituksen jäsen, Sääksitoimi-
kunnan yhteyshenkilö 
Tuula Aistola 24617-1 
050 413 3844 
tuula.aistola64@hotmail.com 
 
Hallituksen jäsen, Sääksitoimi-
kunnan yhteyshenkilö 
Erkki Rautiainen 24617 
040 524 6030 
erkki.rautiainen@sunpoint.net

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

Rahastonhoitaja 
Raija Hattunen 48399 
 
Kuutoset+ lehtitoimikunnan 
edustaja, kotisivut 
Eeva Ahervuo 143562-1 
045 2310 610 
e.ahervuo@gmail.com

Moi

Hyvää alkavaa vuotta kaikille!
Alkava kausi aloitettiin hallituksen 

järjestäytymiskokouksella. Koko-
uksessa mukana olivat hallituksen uudet 
jäsenet Mika Yliportimo sekä Johanna 
Pylvänen, joka pääsikin saman tien hom-
miin yhdistyksen uutena sihteerinä. Terve-
tuloa mukaan siis, Mika ja Johanna! Tässä 
lehdessä Johannasta on tarkempi esitte-
lykin, Mikan esittelyvuoro on seuraavassa 
lehdessä. 

Kiitokset Rautiaisen Erkille, joka hoiti 
sihteerin hommia monta vuotta. Erkki jatkaa 
hallituksen jäsenenä edelleen ja perinteiseen 
tapaan hoitaa mm. pilkkikisat Hyvinkään 
kanssa. Tänä vuonna pilkkikisat pidetään 
VihtiParkissa 5.3.2017.

Somerolla laitetaan jalalla koreasti ja tref-

faillaan kevätkoko-
uksen merkeissä 
12.-14.5.2017. 

Tuosta   seuraa- 
vana viikonloppu- 
na onkin liittoko- 
kous Lappeen-
rannassa, joten 
siinäpä sitä ke-
väälle onkin puuhaa. Loppuvuoden ta-
pahtumiakin täytyy jo alkaa valmistel-
la, palaamme niistä kotisivuilla ja Face-
bookissa sekä tietenkin täällä lehdessä.  
 

  Ei kummempia, luistavia hiihtokelejä!

Pena

Tervetuloa  
uudet jäsenet!

157465-0 Kotilainen Jouko, Klaukkala
101389-0 Lehtonen Ari, Klaukkala
157539-0 Majuri Miikka, Klaukkala

083995-0 Rantala Marko, Somero
146455-0 Saarenpää Ville-Pekka, Rajamäki

SF -CARAVAN

HYVINKÄÄN SEUTU
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Hallitukseen uusia jäseniä
Hallituksemme uudistuu 
vuodelle 2017. Esitte-
lemme tässä numerossa 
hallituksen uuden jäsenen 
Johanna Pylväsen, joka 
on myös yhdistyksemme 
tuore sihteeri. 

n Hallituksessamme pitkään 
vaikuttanut Arto Kiviluoma 
luovutti paikkansa uusille tu-
lokkaille. Arton vaikutus yhdis-
tyksemme toimintaan on ollut 
merkittävä hänen toimittuaan 
paitsi hallituksen jäsenenä, 
myös mm. lehtitoimikunnas-
samme. Suuret kiitokset Artol-
le hänen pitkäaikaisesta työs-
tään yhdistyksemme hyväksi!

Johanna Pylvänen, 
karavaanari jo 
kasariaikaan
SF Caravan Nurmijärven 

yhdistyksessä Johanna ”Jos-
su” Pylvänen on vielä ”nuori”, 
mutta karavaanariharrastuksen 
parissa kokemusta on ehtinyt 
kertyä jo paljonkin. Jossu on 
perinyt intonsa matkailuautoi-
luun jo vanhemmiltaan, jotka 
hekin kuuluvat SF Caravan 
Nurmijärven jäseniin. Perheen 
ensimmäinen itse rakennettu 
asuntoauto valmistui 80-luvun 
puolivälissä Jossun isän, Mauk-
ka Pylväsen, käsien kautta, ja 
tämä innosti koko perhe up-
poutumaan antoisaan karavaa-
narin elämään oikein tosissaan. 

Monet reissut Jossu ehti per-
heen kanssa ja yksinkin reis-
sata, ennen kuin hankki oman 

karavaaninumeronsa vuonna 
2010. Tämän jälkeen ensim-
mäiset kaksi vuotta kuluivat 
asuntovaunun ja kausipaikan 
merkeissä, mutta varsinainen 
haave autolla matkailusta kä-
vi toteen hänen hankittua ny-
kyisen matkailuautonsa – jota 
kaveripiireissä leppoisasti kop-
pakuoriaiseksi kutsutaan. Au-
to on merkiltään Fiat Ducato, 
malliltaan Sun Living Flexo, ja 
se toimii Jossulla myös uskol-
lisena arkiautona – on kätevää 
liikkua minne vaan, kun aina 
on ”koti” mukana.

”Nyt olen kierrellyt Suomes-
sa ristiin rastiin, mutta vielä on 
paljon nähtävää” kertoo Jossu, 
jonka reissut ovat käsittäneet 

Suomessa erilaisia tapahtu-
mia kierrellen, sekä lyhempiä 
ja pidempiä reissuja tehden, 
aina Lappia myöten. Yöpymi-
nen tapahtuu pääsääntöisesti 
leirintäalueilla, joista koke-
mukset ovat olleet pelkästään 
positiivisia.  

Raskastakin 
kalustoa  
Matkailuauton lisäksi Jos-

sulla on miehensä kanssa noin 
14 metrinen, itse rakennettu 
matkailubussi ”Lellu”. Bus-
sin ajamiseen Jossun kortti 
ei ihan vielä riitä, mutta hän 
toimii bussireissuilla suveree-
nina kartturina, bussiemäntä-
nä ja retkeilyoppaana.  Bussin 
kanssa liikkuminen on tuonut 
matkailuautoiluun uusia ulot-
tuvuuksia mm. auton rakente-

lun suhteen. 
Bussissa riittää tilaa erilail-

la kuin tavallisessa matkailu-
autossa, joskin suuren auton 
kanssa liikkumisessa on välillä 
omat haasteensakin. Leirintä-
alueille on viisasta etukäteen 
soittaa ja kysyä soveltuuko alue 
bussille mm. maaston kanta-
vuuden ja tilan puolesta. Ani 
harva paikka on kuitenkaan 
jäänyt auton koon takia näke-
mättä, vaan kaiken kaikkiaan 
bussi on leirintäalueilla otettu 
hienosti vastaan. 

”Ajan työkseni raskasta ka-
lustoa ja tätä kautta olen mu-
kana Naispark ry:n riveissä” 
sanoo Jossu. Naispark ry on 
yhdistys kuljetusalalla työs-
kenteleville naisille, ja tässä 
yhdistyksessä hän on jo pit-
kään aktiivisesti toiminut. 
Koska kokemusta yhdistys-
toiminnasta jo löytyi, oli pie-
nen alkujännityksen jälkeen 
luontevaa tulla mukaan myös 
SF Caravan Nurmijärven yh-
distystoimintaan.  

”Aluksi itselläni oli kova 
kynnys lähteä mukaan toi-
mintaan uutena jäsenenä, 
mutta kun lähdin rohkeasti 
kokouksiin ja muuhun toi-
mintaan mukaan olen saanut 
lyhyessä ajassa tietoa ja taitoa 
karavaanailusta paljon. ” Ak-
tiivisuus siis kannattaa,  sillä 
”tulemalla mukaan koulutuk-
siin, kokouksiin ja tapaamisiin, 
osallistumalla kyselyihin ja kil-
pailuihin somessa, tai muutoin 
kertomalla mielipiteensä, voi 
vaikuttaa koko harrastukseen”.  

Niin ja mikä olikaan Jossun 
on motto? ” Teiden tukko, 
mutta silti aina ajoissa.”

Tervetuloa hallitukseemme, 
Johanna!

Tuulahduksia kasariajoilta! Johanna kurkistelee isänsä 
kätten jälkiä perheen ensimmäisen matkailuauton 
rakennusvaiheessa.  

Johanna Pylvänen autonsa vieressä.

Kesäisin Johanna tekee miehensä kanssa reissuja myös itse 
rakennetulla matkailubussilla. 
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Pikkuisen pikkujouluista..
n SF Caravan Nurmijärvi 
ry:n pikkujouluja vietet-
tiin Hotelli Korpilammel-
la Espoossa, lauantaina 
19.11.2016. Paikalla oli rei-
lu kolmekymmentä juhlijaa 
jouluisissa tunnelmissa. Oli 
mukava ilta mukavassa seu-
rassa! 

Alkuglögien jälkeen her-
kuteltiin joulubuffetin her-
kuilla ja jaettiin suurella jän-
nityksellä joululahjat. Kivoja 
yllätyksiä koriste-esineistä 
taskulamppuihin paketeista 
paljastuikin, ilmeisen kilttiä 
sakkia siis, kun kaikille oma 
lahja annettiin! 

Kiitos kaikille paikalla ol-
leille onnistuneista juhlista! 

Lisää kuvia löytyy koti-
sivuiltamme www.sfcnurmi-
jarvi.com/2016-pikkujoulut.
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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
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Toiminnantarkastaja 2016:
Simo Ahonen 41208-0
0400 435 100 
Haukankäyrä 13, 
02400 Kirkkonummi
simo.ahonen@lan-mittaus.fi
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PUhEENjOhTAjAN PAlSTA hAlliTUS 2017

orkkala
SF-CARAVAN

Kari Nurminen

Tulevan kevään ja kesän 
matkasuunnitelmia teh-
dään useissa karavaana-

riperheissä kiihtyvällä vauhdilla. 
Perhekeskeisenä harrastukse-
na monessa perheessä lomaa 
suunnitellaankin lasten toivei-
den mukaan. Ja onhan se niin, 
että jos lomareissulla lapset 
viihtyvät, myös heidän van-
hemmillaan on hauskempaa. 

Valtiovalta tosin heittää jäl-
leen kerran hiekkaa rattaisiin 
julkistamallaan liikenneselvi-
tyksellä. Vaikka puinka asiaa 
pohtisi, en jaksa uskoa, että auton käyttö 
maassame halpenisi. Ei niin ole käynyt en-

nenkään, miksi sitten nyt. 
Kaikesta huolimatta kara-

vaanari liikkuu tänäkin vuon-
na. Treffeillä käydään ja tuttuja 
tavataan, vaikka polttoaineen 
hinta vähän nousisikin. 

SF-Caravan ry:n Liittokoko-
us Lappeenrannassa touko-
kuussa tulee olemaan varsin 
mielenkiintoinen. Valitaanhan 
siellä liitolle uusi puheenjohta-
ja vuosille 2018 – 2020 sekä 
liittohallitukseen jäseniä. Var-
maankin myös joitain esityksiä 
sääntöjen muuttamiseksi tulee 

päätettäväksi. 
Terveisin Kari Nurminen

Korpisoturin 
keittokirja

Valitut Palat julkaisi v, 
1994 Suomen Sotilaslehden 
luvalla näköispainoksen 
sotavuosien alkuperäiskir-
jasesta vuodelta 1944. Kir-
jaseen oli koottu rintamalta 
keittokikkakilpailuun lähe-

tettyjä  erilaisia ruokaohjei-
ta. Ne olivat usein nopeita 
ja yksinkertaisia valmistaa. 
Olosuhteet ja ainekset olivat 
toisenlaisia, kuin nykyisin. 
Allaolevat niksit kyseisestä 
kirjasesta.

Jutkun kala
PERKAAMATTOMAT pienet ka-
lat pannaan kuumennetulle laake-
alle kivelle.  Käännellään niin, että 
molemmat puolet kypsyvät. Kypsä 
kala pannaan hetkeksi suolaveteen 
ennen syömistä. 

    
 (Luutn. Kalervo Laitakari) 

Hernerokka
reppuun

ERäMATKALLE saa hernerokasta 
hyvät eväät siten, että kiehautetaan 
rokasta vesi hyvin vähiin. (Huom! 
Palaa helposti pohjaan.) Paksu 
keitto saa jäähtyä, jonka jälkeen 
siitä voidaan leikata sopivia kuu-
tioita, jotka kääritään voipaperiin 
ja pannaan sellaisenaan reppuun. 
Keitettäessä rokkaa uudelleen, lisä-
tään vettä tarpeen mukaan. Vielä 
paremmin onnistuu tämä kikka, 
jos rokka jäädytetään ennen pa-
loittelua.

 (Stm. E. Juhola)



40

Yhdistystoiminnan  
perusteet - kurssi 

n 1980-luvulla omistimme mieheni 
kanssa matkailuauton ja saimme nu-
meroksemme tuolloin 63401. Suomen 
lisäksi teimme muunmuassa matkan 
Pohjoismaiden kautta Eurooppaan. 
Myimme matkailuautomme 1990-lu-
vun lopulla ja pidimme pientä taukoa 
karavaanareista. Kuitenkin 2000-lu-
vulla kärpänen puraisi uudelleen ja 
ostimme pienen pienen vaunun, jolla 
olemme kesäisin kierrelleet Suomea. 
Liityimme uudelleen SF-Caravan 
Porkkala ry:een ja saimme pitää 
vanhan numeromme. Yhdistyksen 
hallitukseen minut valittiin vuosille 
2016 – 2017. 

Lauantaina 10.12.2016 sain mah-
dollisuuden osallistua SF-Caravan 
ry:n Yhdistystoiminnan perusteet- 
kurssille, joka pidettiin Helsingissä 
Sokos Hotel Pasilassa. Kouluttajana 
toimi liittohallituksen jäsen Juha Rak-
kola. Kurssilla käytiin läpi yhdistystoi-
minnan perusteet ja mitä SF-Caravan 
ry on tänä päivänä. 

Fiilis oli rento ja mukaansa tem-
paava. Yhdessä nauraminen tärkeiden 
asioiden äärellä oli miellyttävää. Kes-
kityin kuuntelemaan, enkä osannut 
esittää mitään kysymyksiä. Saimme 
hyvät kurssimateriaalit ja itsekin raa-
pustin ahkerasti omia muistiinpanoja. 

Erityisen mielenkiintoisia olivat yh-
distyslaki, säännöt, jäsenyys, jäsenten 
oikeudet ja velvollisuudet, yhdistyk-
sen ja -hallituksen kokouskäytännöt 
ja niihin liittyvät asiakirjat. 

Mielenkiintoista oli myös kuulla 
yhdistyksen liikevaihdosta sekä sii-
tä, että SF-Caravan ry:ssä on 79 jä-
senyhdistystä, joissa on yhteensä yli 
63000 jäsentä ja miten jäsenmäärät 
ovat kehittyneet vuosien 1964 – 2015 
aikana sekä ketkä olivat yhdistyksen 
perustajajäseniä. 

Runsasta keskustelua herätti hen-
kilöjäsenten oikeudet. Kuinka moni 
mahtaa olla tietoinen siitä, että jäse-
nillä on oikeus tehdä aloitteita yhdis-

tyksen toiminnasta? 

Aloitteita nimittäin tehdään todella, 
todella vähän. Tärkeänä tietona otin 
myös vastaan tilintarkastajien ja toi-
minnantarkastajien tehtävien ja vaa-
timusten eroavuudet. 

Suosittelen lämmöllä kaikkia osal-
listumaan oman yhdistyksensä vuo-
sikokouksiin ja tuomaan julki omia 
mielipiteitään ja omia toiveitaan ja 
jopa liittymään tarvittaessa hallituk-
seen eroavien jäsenten tilalle. 

Vuoden hallitukseen kuuluneena 
voisin todeta Jorma Uotista lainaten; 
” ei huono ”! 

Kaikille jäsenyhdistyksille ja kaikil-
le jäsenille toivotan Kaikkea Hyvää 
Vuodelle 2017!

Iloisin terveisi SF-Caravan Porkkala 
ry:n hallituksen jäsen 

Kirsi Varinen

Kokouksen osanottajia.
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Matka-messut Helsingissä 
n Kävimme lauantaina 21 
tammikuuta Matka-Messuilla 
sekä Caravan-Messuilla. Jälleen 
paikalla oli useita maita esitte-
lyineen ja matkatarjouksineen. 
Matkoja moneen makuun, 
mutta emme kuitenkaan reis-
sua tilanneet. 

Tuttujakin tavattiin. Kuul-
tavaa ja nähtävää riitti koko 
päiväksi. Lapin osastolla saa-
melais-yhtye räppäsi taidolla ja 
sai yleisöltä lämpimät aploodit. 
Myös Porkkalan Parenteesi ja 
IGOR-museo esittäytyivät. 

Oletko tutustunut Inkoon 
Degerbyssä toimivaan Igor-
museoon? Kannattaa tutustua. 
Caravan-osastolla oli myös 
nähtävää paljonkin. Matkai-
luautoja nyt enemmän kuin 
aiemmin. Muutenkin matkai-
luautojen osuus tuntuu koko 
ajan kasvavan. Saamelaiset räppääjät.

Porkkalan Parenteesista ja Igor-museolta Hilkka Toivonen ja Bengt Gottberg Annelin ja Karin kanssa. 

SF-Caravan Porkkala ry järjestää JÄSENTAPAAMISEN
lauantaina 06.05.2017 Upinniemen varuskunnassa Päällystöyhdistyksen rantasaunalla.

Yhdistys tarjoaa keskustelua, yhdessäoloa,kahvia, makkaraa ja muut pientä purtavaa  
sekä tietenkin saunomista (omat saunavehkeet mukaan).

Kulkulupamenettelyn takia pakollinen ilmoittautuminen viimeistään keskiviikon 03.05.2017  
kuluessa Kari Nurmiselle puh. 0500-459648 tai s-postilla kari.neli.nurminen@gmail.com  

(kaikilta osallistujilta nimi, SFC nro, syntymäaika sostunnuksineen, puhelinnumero)

Kokoontuminen kello 15.00 varuskunnan liikennevartiossa, josta jatkamme saunalle. 
Kaikilla  osallistujilla tulee olla henkilökortti (vast) mukana.
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Täyden palvelun mopoautotalo
Chatenet, Casalini mopoautot sekä 

uuden karheat käytetyt

TUUSULAN
MOPOAUTOT OY

Sulantie 17, 04300 Tuusula (Hyrylä)
050 370 6424 info@mopoautotalo.fi 

www.mopoautotalo.fi

Huollot • Korjaukset • Kolarikorjaukset • Varaosat  
Kaikkiin merkkeihin saman katon alta.

Täyden palvelun mopoauToTalo!

Löydät meiltä uudet CHATENET ja CASALINI -mopoautot 
sekä laadukkaat vaihtoautot 3kk:n käyttötakuulla.

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_joulukuu_187x134.indd   2 8.12.2016   14.04
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SF

SF Caravan Riihimäen Seutu ry

Puheenjohtaja, Hämyjen- ja 
lehtitoimikunnan edustaja
Kaija Tuompo 038231-1
045 639 2288
Savikonkatu 59-61 B 11, 
11710 Riihimäki
kaijatuompo@hotmail.com

Varapuheenjohtaja, Hämyjen 
edustaja, alueen sähkövastaava
Antti Laurila 111492-0
040 510 6530
Nurmelankatu 29 B,  
05830 Hyvinkää
antti.laurila@pp6.inet.fi

Sihteeri, jäsenkirjuri
Timo Sulin   149527-0
045 255 4313
Tolkinojantie 14 D 21, 05400 Jokela
timosulin@gmail.com

Nettisivujen ylläpitäjä, alueen 
sähkövastaava2
Markku Koski 153612-0
Anttilantie 12, 05840 Hyvinkää
040 311 3913
markku.koski@gmail.com

Lehtitoimikunta
Eija Latvala  056015-1
045 625 1621
Männikkötie 2 A3, 05830 Hyvinkää
eija.latvala@kiertokapula.fi 

Vaunupaikat, tarvikemyynti
Petri Pohjoiskoski 121867-0
0400 451 468
Riekkotie 6, 05400 Jokela
sfc.rmkpaikat@gmail.com 

Alueen turvallisuusvastaava
Olli Siiriä 082557-0
040 0408 839
Vasaratie 7, 05400 Jokela
ollisiiria@netti.fi 

Alueen kunnossapitovastaava
Pekka Suomi 035099-0
Koivistontie 12, 05400 Jokela
suomirai@gmail.com 

Lallutoimikunnan puheenjohtaja, 
matkailuasiamies
Tuula Törhönen 029327-1
0400 765 619
Latotie 15, 12240 Hikiä
tuula.torhonen@hus.fi 

Nuorisoyhdyshenkilö
Carita Törhönen 029327-2
044 502 9099
Malminiityntie 28 as 16,  
01350 Vantaa
carita_torhonen@hotmail.com

Hallituksen ulkopuolelta;
Rahastonhoitaja
Seppo Olkkonen 028636-0
045 340 6300
Suikkarintie 1 as. 2, 12240 Hikiä
sfc.rmk2@gmail.com

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

PUhEENjOhTAjAN PAlSTAhAlliTUS 2017

Tervehdys kaikille Sf – Caravan Rii-
himäen Seudun jäsenille ja hyvää 
tätä vuotta.

Vuosi on vaihtunut ja uusi vuosi toi 
tullessaan muutoksia myös yhdistyksen 
luottamushenkilöihin. 

Allekirjoittanut sai syyskokouksessa jä-
senistöltä valtakirjan ryhtyä yhdistyksem-
me puheenjohtajaksi. Nöyrin ja avoimin 
mielin lähden tätä tehtävää hoitaman, 
yhdessä hallituksen ja teidän kanssanne. 
Tässä yhteydessä haluan vielä lämpimästi 
kiittää yhdistyksessä pitkän puheenjohta-
japestin tehnyttä Tarmo Sorvistoa. 

Myös hallitukseen tuli joitakin muu-
toksia. Tervetuloa Olli, Eija ja Markku ja 
lämmin kiitos hallituksen jättävälle, pöy-
täkirjoistamme huolta pitäneelle Annelille. 
Tarkka kirstunvartijamme Seppo jatkaa 
tehtävässään hallituksen ulkopuolelta.

Mitä vuosi tuo tullessaan, on vielä meille 
kaikille arvoitus. Oma tavoitteeni on, että 
saamme yhdessä tekemisen, avoimen 
keskustelun, toistemme huomioimisen ja 
hyväksymisen kautta elvytettyä vanhaa 
karavaanarihenkeä.

Hyväkään hallitus ei toki yksin pysty 
kaikkeen ja sen vuoksi haluankin haas-
taa koko jäsenistöämme yhteiseen te-
kemiseen ja ideointiin. Toivon jäsenis-
tön mahdollisimman aktiivisesti olevan 
meihin yhteydessä joko nettisivuilla ole-
van palautelinkin, sähköpostin tai Rie-
mikseltä löytyvän aloitelaatikon kautta. 
Käsittelemme kaikki ideat, ruusut ja risut 
kuukausittain hallituksen kokouksessa. 
Saatujen palautteiden pohjalta pyrimme 
kehittämään toimintaa siten että jokai-
selle löytyisi jotakin.  Tälle vuodelle on jo 
hyväksytty toimintasuunnitelma, mutta 
sekin varmaan täydentyy tässä matkan 
varrella. Nettisivuillemme tulee Lallu-
osioon vuosikello josta näkyy mitä mil-
loinkin on tulossa. Kuten kaikki tietävät, 
yhdistys elää pienellä budjetilla, mutta 
yhteistä tekemistä voidaan löytää ilman 
isoja kustannuksiakin. Riemikseltä löytyy 
ulkopelivälineitä ja kuka tahansa voi pyö-
räyttää käyntiin esimerkiksi mölkkykisan. 
Alueelta löytyy myös pieni frisbeegolf rata 
jossa voi käydä pientä kisaa vaikkapa 
saunaa odotellessa. Lentopallokenttä 

kunnostetaan, jahka 
lumet sulaa, jne. Yh-
teinen tekeminen on 
enemmänkin tahdon- 
kuin talouden asia ja 
tekemisen promoot-
torina voi toimia kuka 
tahansa. Jos haluat 
kävelyretkelle tai pyö-
räretkelle seuraa, laita 
sana kiertämään alu-
eella ja siitä vaan po-
rukalla reippailemaan.

Yhteistä tekemistä voi olla myös joku 
oman harrastuksen/taidon opettaminen 
toisille asiasta kiinnostuneille. Tiedän, et-
tä alueella on monenlaisia kädentaitajia, 
joten Riemis vaan käyttöön ja harraste-
tuokioita järjestämään. Kirjoituspöydän 
kaapissa on papereita, ilmoitus vain 
Riemiksen ja saunan oveen ja porukka 
kasaan.

Toimintamme on monestakin syystä 
hyvin Lallu keskeistä, mutta toivoisin, että 
ei Lallulla olevat jäsenemmekin löytäisivät 
tiensä sekä siellä pidettäviin tapahtumiin, 
että yhteisiin retkiimme. Tällä hetkellä tie-
dossa on ainakin kevättalvinen ulkoiluta-
pahtuma. Parhaiten toiminnastamme saa 
tietoa nettisivuiltamme www.sfc-riihimaki.
net, tai sähköpostittelemalla/soittamalla 
hallituksen jäsenille. Yhteystiedot löytyvät 
tästä lehdestä tai nettisivuiltamme. Ta-
pahtumien aikana portin avainta ei tarvita.

Pyrimme tiedottamaan päätöksistäm-
me ja tekemisistämme mahdollisimman 
avoimesti. Nettisivujamme päivitetään 
jatkuvasti, Riemikseltä löytyy kansio, 
jossa on hallituksen kokouspöytäkirjat ja 
lisäksi lähetämme vuoden mittaan myös 
tiedotteita sähköpostitse. Tästä syystä 
pyytäisinkin kaikkia tarkistamaan, että 
sähköpostiosoitteenne ovat jäsenrekis-
terissä ajan tasalla. Myös Riemiksellä 
oleva Lalluopas on päivitetty – käykääpä 
lukemassa! 

Yhteistyöterveisin 
Kaija Tuompo, 038231-1 

Kaija Tuompo.
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Riksun karavaanarit  
pikkujouluilee, pähkäilee ja ”purjehtii” 

Turun messukeskus. Kuva: Arno Wächter SFC 2772

Riihimäki Caravan matkalla Turkuun 
Caravan Show 2017, jonka jälkeen risteily 
Baltic Princess-laivalla Tukholmaan. 
Kuva: Arno Wächter SFC 2772

n Pitkä ja pimeä syksy tuntui 
vaan jatkuvan ja jatkuvan. Vä-
lillä saatiin toki vähän lunta ja 
pakkastakin, mutta jo muuta-
man päivän päästä vesisade vei 
ne mennessään. Säistä huoli-
matta varsinkin viikonloppui-
sin ilmestyivät valot aina muu-
tamiin Lallun kausipaikkoihin. 
Ulkoilusta, saunan lämmöstä 
nautittiin ja reippaimmat pu-
lahtivat avantoonkin. 

Joulukuun alussa pimeyttä 
selätettiin jouluisin valoin. Rie-
mis ”puettiin” jouluun ja ah-
kerat emännät valmistautuivat 
ruokkimaan pikkujouluväkeä. 
Toki miehetkin osallistuivat 
perunatalkoilla ja kalamesta-
rimme Yrjö laittoi lohta graa-
viin ja savustuspönttöön. 

Kun kaikki olivat käyneet 
virkistäytymässä saunassa, 
oli aika kerääntyä herkkujen 
äärelle. Pöytä ja vieraat olivat 
koreana, joten mikäs oli naut-
tia yhteisestä iltahetkestä. Lal-
lun väki on mitä ilmeisimmin 
kilttiäkin, koska joulupukkikin 
ehti kaiken kiireen keskellä 
tervehtimään meitä. Vuoden 
kuluttua taas näissä merkeis-
sä, eikö vaan.

Vuosi vaihtui ja vuoden alka-
jaisiksi kokoonnuttiin Lallulla 
kertaamaan mennyttä ja poh-
timaan tulevaa. Riemis täyttyi 
viimeistä jakkaraa myöden ja 
osa väestä joutui seisomapai-
kollekin. Keskustelu oli vil-
kasta ja rakentavaa. Ideoita ja 
ajatuksia toimintamme kehit-

tämiseen tuli runsaasti. Paljon 
sai uusi hallitus tehtävää, poh-
dittavaa ja päätettävää. Yhtei-
sesti sovittiin, että Riemikselle 
laitetaan aloitelaatikko ja netti-
sivuille tehdään palautelomake 
joiden avulla ideat ja ajatukset 
jatkossakin tulevat hallituksen 
käsittelyyn mahdollisimman 
hyvin. Kiitos kaikille osallistu-
jille ja ne jotka eivät päässeet 
paikalle, käyttäkää palauteka-
naviamme hyväksenne. 

→
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Viimeistään syksyllä ko-
koonnutaan näissä merkeissä 
uudelleen.

Tammikuussa myös mes-
suiltiin ja matkailtiin. Turun 
Caravan-messuihin tutustumi-
sen jälkeen retkeläisten matka 
jatkui Tallinnan risteilyn mer-
keissä. Tuttuun tapaan Tupu 
toimi matkan suunnittelijana ja 
vetäjänä. Tässä hänen terveh-
dyksensä matkalaisille:

Kiitos kaikille mukana olleil-
le mahtavasta reissusta.

Olen ollut monien ryhmä 
matkojen matkan vetäjänä, 
tässä matkassa oli kaikki koh-
dallaan.

Matkan onnistumisen kan-
nalta kaikkien panos on tär-
keää.

Messuilla oli kaikille katsot-
tavaa puhetta riitti myös ruo-
kailuunkin asti, omasta mieles-

tä oli katsottavaa vähän mutta 
kyllä sai lisätietoja kun kyseli.

Iloinen yllätys oli kun Viron 
pitäjiä oli mukana, yhtä ystä-

vällisiä niin kuin aina kun oltu 
siellä

Käytiin ennen laivan lähtöä 
vielä syömässä Linja 3:ssa, 

kaikille tehtiin tilaus matkalla 
kohti Turkua.

Ruokaa oli kolmesta eri 
vaihtoehdosta saatavilla ja 
kerrottiin että tullaan klo 16:30 
syömään, melkein kaikki oli 
tyytyväisiä ruokiinsa.

Sieltä noustiin laivaan, kaikki 
menivät oman tahtiinsa. Monet 
kävivät pyörähtämässä tanssi-
lavalla. 

Sunnuntaina aamupalalla 
katseltiin hienoja maisemia, 
tutkittiin myymälöitä ja odo-
tettiin päivällistä.

Paluumatka sujui mukavasti.  
Mukana oli paljon uusia sekä 
vanhoja matkailijoita, koko 
porukka oli 43.

Kiitos kaikille osallistuneil-
le hienosta matkasta terveisin 
Tuula

Kaija
Kuvat; Arno Wächter, 

Markku Koski,  
Tuula TörhönenPohdintapäivä.

Pikkujoulu.

Ulkoilupäivä
Lallulla

4.3.2017
klo 10 alkaen

Ohjelmassa mm. pientä kisailua ja 
talvisia perinneleikkejä.

Ulkoilun lomassa nautitaan 
hernekeittolounas ja reippaan päivän 
kruunaa leppoisat löylyt rantasaunassa.

Tervetuloa kaikki Riihimäen yhdistyksen 
jäsenet perheineen!
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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,-

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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STYRElSE 2017
hAlliTUS 2017

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

Viceordförande/
Varapuheenjohtaja  
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569
Gamla Kustvägen 863, 
10710 Snappertuna
ekvallm@pikaposti.fi 

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

Yvonne Grönholm  61520-1
040 751 4920          
Åsvängen 5, 10300 Karis
kalle.gronholm@hotmail.com

Sari Karaus 139594-1
0400-486444
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                   
Tempelgatan 13-15 B 13, 
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
sirpa.mattsson@luukku.com

Festkommitté/Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569

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

Välkomna våra 
nya medlemmar

031293-0 Mats Antas, Lovisa
155316-0 Jaana Sandberg, Tammisaari
157576-0 Markku Holopainen, Karjaa
157576-1 Irina Renvall, Karjaa
157174-0 Petra Holmberg, Sjundeå
157174-1 Johan Holmberg, Sjundeå
157641-0 Mikael Friman, Vanda

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

ORDFÖRANDESPAlT

Olof Bussman

God fortsättning på år 2017 

Först ett stort tack till med-
lemmarna, kommittéer 
och styrelsen för ett rik-

tigt fint sammarbete under fjol 
året, jag önskar att det här året 
fortsätter i samma stil. 

Det är nu vårt 46:e år, och 
vi fortsätter vår verksamhet 
ungefär som tidigare med våra 
sammankomster runtom i byg-
derna. 

Vi har tillsvidare haft en fin 
vinter och det märks för våra 
medlemmar har rört på sig med 
sina bilar och vagnar, så skall 
det också vara. 

På Åbo mässan i början på januari träffade 
jag många av våra medlemmar och också 
många andra bekanta. Nytt för den här mäs-
san var att vi från trafikkommittén hade en 
balanserings simulator där vi kunde visa hur 
stor vikt det är att husvagnen är riktigt lastad, 
vikten på bommen bör vara 70 – 80 kg. Vi 
hade också några frågor som gästerna fick 
svara på, vi lottade varje dag ut sju stycken 
förstahjälps väskor bland alla som svarade på 

frågorna, men enligt underteck-
nad är det skäl för nästan alla 
att uppdatera sina kunskaper i 
trafikmärken och regler. 

Vi har då igen vårmötes träff 
i Tenala på Fylgia, se skild kal-
lelse. 

När vi kommer till sommaren 
är det säkert många av er som 
tänker åka till 

Nordiska Caravan Träffen 
i Kokemäki, nu bör så många 
som möjligt anmäla sig, det är 
en trevlig träff där man får mån-
ga nya vänner. Anmäl er under 

adressen NCT 2017. 
I märkeskörningen är vi nu ännu mera över-

lägsna än tidigare, nu har vi en deltagar- 
procent över 85%. Också i år ordnas det 
tillfällen där vi har möjlighet att öva körning 
med bil och husvagn, med möjlighet att köra 
något märke. 

God fortsättning på vintern. 

Hälsningar Olof 

Tidningsansvarig / 
Lehtivastaava 
Anne Backman 46545
050 581 2344
Lomgränd 5 C 17. 10320 Karis 
anne.backman@hotmail.com

Träfflista 2017

3. - 5.3. Vinterträff i Kasnäs
13. - 16.4. Påskträff med vårmöte i Fylgia, Tenala
15.4. Vårmöte i Fylgia Tenala 
13.5. Körövning, platsen bestäms senare
16. - 18.6. Försommarträff på Björkudden i Ingå  
 med petanque mästerskapstävling
25. - 27.8 Forneldsträff på Lagmansstrand i 
 Snappertuna med stövel-  
 och hästskokastning
8. - 10.9. Träff i Salo, Vuohensaari
13. - 15.10. Höstmötesträff (Påminne)
14.10. Höstmöte
3. – 5.11 Halloween, platsen öppen
25.11. Julfest, Karis Brankis
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SF-Caravan Väst-Nyland Rf 
www.sfcvastnyland.fi

KALLELSE TILL VÅRMÖTE
SF-Caravan Väst-Nyland r.f. kallar sina medlemmar till ordinarie  

vårmöte lördagen den 15 april 2017 kl. 16.00
som äger rum på Fylgia föreningslokal i Tenala, adress: 

Trollshovdavägen 29, 10520 Tenala.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och Årets caravanare 2016 utses.
Festkommittén bjuder på kaffe och tilltugg och så har  vi vårt sedvanliga lotteri.

Vinster tas emot med tacksamhet!  
VÄL MÖTT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Kom ihåg att ta med era medlemskort. Medlemskortens granskning börjar en halv  
timme före mötet, kl. 15.30.

SF-Caravan Väst-Nyland r.f., styrelsen

Träffnytt
n Fjolåret är undanstökat 
och året avslutades med jul-
festen den 26 november på 
föreningslokalen Övidsborg 
i Evitskog. Förberedelser-
na med att pynta och ställa 
igång lokalen kom igång på 
tidig eftermiddag och arbetet 
löpte som smort med mångas 
insats och ingången pryddes 
av caravan vagnen, som Kim-
men hade fixat igång. 

Traditionsenlig julmat ser-
verades från Ekströms Cate-
ring och den smaka riktigt gott 
och avslutades med kaffe och 
jultårta.

Julgubben hittade fram trots 

snöbrist och med sej hade han 
sin julgumma. I år ordnades 
inte något lotteri och det 
dansades flitigt med Johan 
Puumalas musik och kvällen 
förlöpte snabbt undan med ett 
glatt och förnöjsamt gäng.

Enligt tradition premierades 
årets Märkeskörare med sina 
vederbörande märken. En del 
hade redan tidigare erhållit si-
na märken och de som inte var 
på plats erhåller sina märken 
vid senare lämplig tidpunkt. 
Ralf ”Frippe” Friberg delade 
ut märkena.

Bil och vagn:

Silver: Henrik Eklund
Platina: Kim Lundström, 
Stig Stenström, Kari Tampio, 
Stormästare: Guy Selenius
Stormästare fortsättning: 
Ray Björklund, Ralf Hieta-
niemi, Eero Mustonen

Husbil:

Brons: Henrik Eklund, Birgitta Öhman
Silver: Håkan Wendelin, Tom Öhman 
Guld: Yvonne Grönholm, Guy Selenius, Leif Ström 
Platina: Ray Björklund, Kim Lundström, Vajlet Sjöblom, Bjarne Sjöblom
Mästarmärke: Kari Tampio
Stormästare: Maria Bredenberg, Karl-Olof Grönholm, Vivan Törnroos
Stormästare fortsättning: Margareta Hietaniemi, Ralf Hietaniemi, Eero Mustonen

HaLLowEEn TRäffEn 
hölls på Malmåsa föreningslo-
kal i Tenala, Prästkulla. Det här 
var en ny träffplats och kons-
taterades att platsen var lyckad 
och lokalen var hemtrevlig och 
samvaron var på topp!

Träffens värdar var familjer-
na Selenius och Hietaniemi. På 

fredagen gällde det att klä ut 
sej, (spöka ut sej) och då ut-
sågs också den bästa utstyrseln. 
Magga tog hem titeln med all 
rätt. På lördagen ordnades 
lekfulla lekar och senare på 
kvällen serverades halloween 
bulla och kaffe. 

Träfflistan för året finns bi-
fogad och så kallas ju medlem-
marna till vårmöte, som hålls 
på Fylgia, på påsklördagen den 
15 april. Kom ihåg att ha med 
era caravan medlemskort. Kor-
tena granskas halv timme för 
mötet, så kom i god tid.

Nästa tidning utkommer i 
slutet av april, lämpligt inför 
sommarsäsongen och finns då 
mera information om somma-
rens träffverksamhet.  **
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Julfest med fint väder och arrangemang!

Halloween firas på Malmåsa

Bord- 
lagande

Märkes- 
damer

Gubbe och
gumma

Fin
himmel

Lagas i
gång



Kuvassa erinomaisesti varusteltu Matrix Plus. Matrix-perheessä myös hyvin 
varusteltu ja edullinen Matrix Axess uudella Citroen–alustalla sekä huippuna 
Matrix Supreme täydellä ALDE-lämmityksellä ja Renault Master -alustalla.

OLI KYLMÄ TAI VAIKKAPA VARI - ADRIA

• 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 

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.

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)

Moderni, trendikäs Horizont-kalustus. Kuvassa 
Matrix Axess. 

1

Huippuvarusteltu Matrix Supreme ALDE-
lämmityksellä. Tilaa ja tyyliä.

Adria_SFCKuutoset_Autot_2017_210x297.indd   1 24.1.2017   13.04



Tule tutustumaan laajaan 
vaihtoautovalikoimaamme!

Koko kansan autokauppaa

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)
TEEMME KAUPPAA ma-pe 10-18, la 10-15

ESPOO Koskelontie 21, puh. 020 777 2695 
TURKU Piiskakuja 10, puh. 020 777 2402 
PORI Hyväntuulentie 2, puh. 020 777 2307, Huolto puh. 020 777 2314
TERVAJOKI Olkitie 7, puh. 020 777 2011, Huolto puh. 020 777 2012 
KEMPELE Kuokkamaantie 155, puh. 020 777 2552, Huolto puh. 020 777 2553

2500 
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Koko kansan autokaupan 
valikoimassa

Helsinki

Rauma

Kysy myös 

kotiintoimitusta!Toimipistekohtaiset yhteystiedot ja

koko valikoimamme löydät osoitteesta

SINUA LÄHIMMÄSTÄ 
TOIMIPISTEESTÄMME!
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