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SF-CARAVAN FORSSAN SEUTU RY
www.sfcforssa.com

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

Varapuheenjohtaja
Seppo Olkkonen 28636

Sihteeri
Jäsenkirjuri
Jani Tamminen 144961
jani.tamminen@autokeidas.fi

Rahastonhoitaja
Ismo Airaksinen 37867
ismo.airaksinen@surffi.net

Kotisivuvastaaja
Janne Tamminen 39719-1

Jäsen
Arja Salminen 43465

Jäsen
Ossi Räisänen 62787

Lehtiyhteistyöhenkilöt:
Juha Lemberg, Jani Tamminen

HALLITUS 2021

Juha Lemberg

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuosi vaihtui ja saimme luntakin valai-
semaan maisemaa.
Jouluna ja uutena vuotena väkeä oli ihan

mukavasti paikalla, niinpä osa kokoontui
niitä viettämään tuvalle ja osa vaunuihin.
Viime vuosi oli poikkeuksellinen, korona

oli läsnä kaikessa, jonka vuoksi tapahtumat
peruuntuivat.
Toivotaan, että rokotukset tuo helpo-

tuksen meidän arkeemme sekä vapaa-ai-
kaamme ja tilanne rupeaa helpottumaan sil-
tä osin.
Tänä vuonna olisi tarkoitus pitää ainakin

kahdet treffit Kaivojuhlat ja Hämykaraoke
finaalit elokuussa.
Tätä kirjoittaessa on kunnon talvi tullut,

lunta ja pakkasia on riittänyt.
Nautitaan kunnon talvesta, nyt on ai-

nakin mahdollisuus talviharrastuksille.
Forssan seudun yhdistyksen jäsenille on

tässä lehdessä tarjous.

Aluehan onMajamäki, joka sijaitsee Tam-
melassa. Käyttäkää tarjous hyväksenne ja
tervetuloa tutustumaan alueeseen.
Pääsiäisenä alkaa Majamäessä jälleen

isäntä päivystykset viikonloppuisin.
Tervetuloa käymään.

Talvi terveisin JUSSI 68097

Talviterveiset

Tervetuloa
uudet jäsenet

 

SF-CARAVAN FORSSAN 

SEUTU RY:N JÄSENET 
  
Sinä meille arvokas SF-Caravan Forssan seutu RY:n jäsen. 

Haluamme tarjota sinulle tutustumistarjouksen yhdistyksemme 
omalla caravan-alueella Majamäessä: 

Viikonloppu tai kaksi vuorokautta 10€, hinta sisältää valosähkön ja 
saunan. 

Tarjous voimassa 1.4.2021 – 1.11.2021 

Tarjous ei voimassa treffeillä, oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

 

#tervetuloa 

____ 

#majamäki 

____ 

#luonnonrauhaa 

____ 

#kaikkienkaveri 

____ 

#karavaanari 

SF-CARAVAN FORSSAN 

SEUTU RY, MAJAMÄKI 

Haapasillantie 64 
31300 Tammela 

 
050 3452192 
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myynti, huolto, korjaukset
varaosat ja tarvikkeet
pesut ja vahaukset
kaasuasennukset
ilmastointihuollot
lasinvaihdot ym...

KARAVAANARIN KANTAPAIKKA!
010 321 0161

KARAVAANIHUOLLOT JA
-KORJAUKSET SEKÄ PINTAKÄSITTELYT
JA SISÄPUHDISTUKSET...

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

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

OTAMME
MYYNTIIN!
KAIKENKUNTOISIA
VAUNUJA JA AUTOJA

SF-CARAVAN FORSSAN
SEUTU RY:N JÄSENET
Sinä meille arvokas SF-Caravan Forssan seutu RY:n jäsen.

Haluamme tarjota sinulle tutustumistarjouksen
yhdistyksemme omalla caravan-alueella
Majamäessä:

Viikonloppu tai kaksi vuorokautta 10€,
hinta sisältää valosähkön ja saunan.

Tarjous voimassa 1.4.2021 - 1.11.2021

Tarjous ei ole voimassa treffeillä,
oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Puheenjohtaja, Ordförande
Christina Lindholm 064311-1
ebba.lindholm@gmail.com

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

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

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

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

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

Yhdistyksen puhelinnumero
040 575 9503
Föreningens telefonnummer
040 575 9503

HALLITUS 2021 /
STYRELSE 2021

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

Christina Lindholm

PUHEENJOHTAJAN PALSTA ORDFÖRANDESPALT

Hei kaikki !
Talvi pääsi taas kerran yllättämään. Juuri
kun olimme tottuneet lämpimään ja lu-
mettomaan talveen.
Hui, kylmää ja lunta, aivan tarpeetonta

minun mielestäni; lapsenlapset ovat tosin
aivan eri mieltä. Olisi sitten niin kylmää,
että pöpöt kuolisivat; se ei kyllä taida on-
nistua. Saamme nyt vaan elää tässä Länsi-
Siperialaisessa kylässämme ja kyllä me si-
sulla pärjäämme.
Vanha tuttavamme korona on edelleen

kiusaamassa, kasvomaskit ja käsidesi ovat
seurassamme joka ikinen päivä. Siihenkin
on totuttu. Pelkään pahoin, että tätä jatkuu
vielä seuraavaan syksyyn saakka, toivot-
tavasti olen väärässä.
Kaikki toiminta on jäissä niin kauan kun

rajoitukset ovat voimassa. Koettakaa kestää,
kyllä tämä tästä vielä paranee.

Pitäkää turvavälit ja peskää kädet, niin
voimme kohta taas tavata.

Terveisin Christina (Stina)

Hej alla !
Ännu en gång överraskades vi av vinterns
grepp, oj var kom den ifrån? Just när vi vant
oss vid milda och snöfattiga vintrar. Huj,
köld och snö, alldeles onödigt enligt mig,
men barnbarnen är av en helt annan åsikt.
Skulle det nu ens vara så kallt att viruset dör,
det lär nog inte lyckas. Vi får nu bara lov att
bo här i vår väst Sibiriska by, vi klarar oss
nog med sisu.
Vår gamla bekanting corona pinar oss

fortfarande, ansiktsmask och handdesi är

våra följeslagare var eviga dag. Jag är illa rädd
för, att detta fortsätter ända till hösten,
hoppeligen har jag fel.
All verksamhet är lagd på is tills

restriktionerna hävs. Kämpa på, nog blir det
bra, när det blir färdigt. Håll avståndet och
tvätta händerna, så ses vi snart igen.

Hälsningar Christina (Stina)

Tervetuloa
uudet jäsenet

Välkomna våra
Nya medlemmar

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous

pidetään lauantaina 08.05.2021 klo 14:00 yhdistyksen
kerhotalolla Hangon Kansanpuistossa, Klinkokuja 2

(entinen talonmiehen asunto).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen

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

Kahvitarjoilu Tervetuloa Johtokunta

MÖTESKALLELSE
Stadgeenligt årsmöte

hålles söndagen den 08.05.2021 kl 14:00
i föreningens klubbhus i Hangö Folkpark, Klinkogränd 2

(förra gårdskarlsbostaden).
Under mötet behandlas enligt föreningens stadgar
i 4 § stadgeenliga ärenden samt av styrelsen och

medlemmarna föreslagna övriga ärenden.
Kaffeservering Välkommen Styrelsen

Lauantaina 08.05.2021
Kerhotalolla tapahtuu:

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

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

Bussikuljetus Kihnun saaressa, Viro 2007.
Busstransport på Kihnu ön, Estland 2007.

Aina on tilaa vielä yhdelle, ”turvavälit” kalatreffit
Ekniemessä 2010. Alltid finns det ännu en plats till,
”säkerhetsavstånd” på fiskträffen i Eknäs 2010.

Osa ryhmästämme ms Nordlandian komentosillalla 2010. En del
av vår grupp på ms Nordlandias komandobrygga 2010.

Musiikkiohjelmaa, ei striimattua
internetistä, Ekniemi 2011.
Musikprogram, ingen
”streaming” från internet, Eknäs

Puunhalaajat Viro 2011, tällä hetkellä erittäin suosittua myös meillä…..
Trädkramarna Estland 2011, för tillfället mycket populärt även hos oss...

Elämä ennen koronaa. Livet innan
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SF-CARAVAN HANKONIEMI RY
HANGÖUDD RF www.sfchankohangoudd.net

Kun korona on ohitettu ja rajoitukset poistettu, on taas aika miettiä
uusia, yhdistyksemme mahdollisia matkoja.

När coronan är förbi och restriktionerna är över, är det tid igen
att planera föreningens nya möjliga resor.

Türin kukkamarkkinat 2012, tungosta oli.
I trängseln på Türis blommarknad 2012.

Viinimaistiaisista on muisto vain 2015.
Av vinprovningen endast en minne kvar 2015.

Olkiluodon vierailijat turvakypärineen 2016.
Olkiluoto-besökarna med sina säkerhetshjälmar 2016.

Museokäynti Bonk-museossa Uusikaupunki 2016.
Museibesök på Bonk-museum Nystad 2016.

Tungosta ”Harmony Parkin kansainvälisessä ravintolassa”
Liettuassa 2018. Trängsel i ”Harmony Parks
internationella restaurant” i Littauen 2018.

Avajaisrieha Turbassa Latviassa 2019.
Öppningsjippot i Turbas, Lettland 2019.

Riihimäellä, erinomaisten 
yhteyksien varrella. 
Varaa ensi talven 
paikkasi ajoissa!

www.hati.fi
Roope 040 845 6178, Jaakko 040 738 4316, nimi@hati-yhtiot.fi
MONIPUOLISET VARASTOINTI-, YLLÄPITO- JA HUOLTOPALVELUT!

- laitteiden pesupalvelut 
- veneiden kuljetuspalvelut  
- akkujen latauspalvelun 
- ionisoinnin sisätiloille 
- osamaksumahdollisuus

Turku
200 km

Hanko
140 km

Helsinki
70 km

Lahti
50 km

Tampere
120 km

Riihimäki

E 12

54

Pesu-

palvelut

läpi vuoden, 

varaa 

aika!
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SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY
www.sfchyvinkaa.net

HALLITUS 2021

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

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

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

Arja Siren

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

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

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

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

Jari Lepistö 164473
jari.lepisto@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Tervetuloa
uudet jäsenet

VIHTIPARK TAPAHTUMAT
Seuraa tulevia mahdollisia tapahtumia ja tiedotteita
alueen ilmoitustaululla ja nettisivuilla www.sfchyvinkaa.net

SFC VihtiParkissa ollaan
vietetty hyvin hiljaista
syksyä ja alkavaa talvea
kokoontumisrajoitusten
takia. Alue on kuitenkin
vieraille auki.
Huomioimme virallisia
suosituksia. Isännät paikalla
viikonloppuisin pitämässä
huolta hyvästä hygieniasta.
Saunat lämpiävät
perhesaunoina, joten yleiset
vuorot tällä hetkellä
peruttu.
Kuvista näkyy kuinka ihana
luonto meitä ympäröi,
mistä saamme nauttia.
Ihanaa kevään ja
matkailukesän odotusta
kaikille.

Kuvat: Päivi Vuokkola Hyvin hoidetut tiet vievät perille VihtiParkiin

Auringonlasku järven rannalla.

Pakkaspäivä Vihtĳärvellä.

Lumi ja talven kauneus hivelee silmiä ja hou-
kuttelee ulkoilemaan. Hiihtoladut kutsuvat ja
järven jäät houkuttelevat kulkemaan. Pieni va-
roituksen sana kuitenkin jäällä liikkujille. Sääk-
sissä putosi kolme ulkoilijaa jäihin. Alueemme
asukkaiden ripeän toiminnan avulla pelas-
tustoimet saatiin nopeasti käyntiin ennen pe-
lastuslaitoksen saapumista paikalle. Kiitokset
pelastustoimiin osallistuneille!
Koronan vuoksi yhdistyksen vuoden 2020 ke-

vätkokous ja syyskokous pidettiin samana päivä-
nä marraskuussa. Kevätkokous päätti kutsua pit-
käaikaisen puheenjohtaja Raimo Kososen yh-
distyksen kunniapuheenjohtajaksi. Yhdistyksen
hallitus tekee selvitystä sääntömääräisten vuosi-
kokousten järjestämisestä myös sähköisinä.
Vuosi alkoi suru-uutisella. Yhdistyksemme

perustajajäsen Taisto Kemppainen poistui kes-
kuudestamme 6.1.2021. Lämmin osanotto Tais-
ton omaisille ja läheisille. Taistolla oli merkittävä
rooli yhdistyksemme toiminnan aloittamiselle.
”Hei Hyvinkään ja Nurmijärven karavaani-

laiset tulkaa joukolla perustamaan Pohjois-Uu-

dellemaalle omaa kerhoa. Tavataan Hyvinkään
Moottorimajalla 16.11.75 klo 17. Pena Taisto
Harry”
Kokoonkutsujina olivat siis Pentti Mutka,

Harry Saijonkivi ja Taisto Kemppainen. Nämä
henkilöt ja leiritoimikunta pistivät pyörät pyö-
rimään ja loivat pohjan nykyisellekin toimin-
nalle.
Sääksin alueen sopimusneuvottelut on saatu

päätökseenHyvinkään kaupungin kanssa ja kau-
punki on tehnyt päätöksen vuokrata alueen yh-
distyksellemme. Nyt pääsemme aloittamaan
Sääksin kehittämisen ja tarjoamaan viihtyisän ja
luonnonkauniin alueemme palveluja entistä laa-
jemman joukon käyttöön SF-Caravan-leirin-
täalueena.
Pyrimme järjestämään VihtiParkissa Ranta-

treffit heinäkuun lopussa ja Sääksissä Säpinät
syksyllä.
Yhdistyksen jäsenmäärä, 31.12.2020 jäseniä

1225, kasvoi mukavasti viime vuonna, kuten ko-
ko SF-Caravan ry:n jäsenmääräkin. Vuosi 2021
toivottavasti tuo yhä lisää matkailuajoneuvojen

harrastajia. Turvallisuus takaa toimintamme pe-
rustan ja se on vankka pohja harrastuksemme jat-
kuvuudelle. Huomioidaan toisemme jatkos-
sakin.
Hyvää alkanutta vuotta!

Arja

Perustajajäsenemme

Taisto Kemppainen
02854-0

s.19.1.1943
k. 6.1.2021

Muistoa kunnioittaen
SFC Hyvinkään seutu ry

Pysähtyneet vankkurit

Sääksin alueella lumen
tulo innosti
lumienkeleiden
tekoon.

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

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

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

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

Lopuksi vielä SUURI KIITOS pitkäaikaiselle
Sääksin toimikunnan puheenjohtajalle Jari Nurmelle,
joka 15 vuotisen rupeaman jälkeen jätti tehtävänsä.

Sääksin alueella ollut ajankuvasta johtuen hiljaista ja joulu
meni kuvan mukaisissa lumettomissa merkeissä.

SÄÄKSIN TAPAHTUMAILMOITUS
Seuraa tulevia mahdollisia tapahtumia ilmoitustaululla ja
nettisivuilla www.sfchyvinkaa.net

Vuoden vaihteen jälkeen talven tulo yllätti runsaalla
lumella karavaanarit. Etelässä saatiin nauttia lumesta ja
tehdä jopa lumienkeleitä pakkaslumihangessa.
Hiihtäminenkin on mahdollista koneen tekemillä
hiihtoladuilla.

Palvelemme Järvenpäässä
Meillä on tilaa isommallekin autolle!

www.carpojat.fi

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

Wärtsilänkatu 14, 04410 Järvenpää
p. 050-402 0021, huolto@carpojat.fi

ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

SFC jäsenetuliike

● Matkailuvaunujen vuokraus
● Vaunujen varaosat ja

lisätarvikkeet kaikkiin
merkkeihin

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

kaasupullot, sekä alumiini-
että komposiittipullot, jne.

● Sammuttimet ja niiden
tarkastukset

Olet sydämellisesti
tervetullut
Kipparimaailmaan!

Bürstner Ducato 14
2,5 diesel -88
Juuri katsastettu valoisa Burre ja vieläpä siisti.
Vetokoukku. Jakohihna vaihdettu.
Pituus: 5,40 m, leveys: 2,18 m
Kokonaismassa: 3 050 kg
Vuodepaikkoja: 5
Henkilömäärä: 9

Hobby 420 De Luxe -90
Todella siisti, kevyt ja juuri katsastettu Hobbyn
suosikkimalli 420 De Luxe. Vaunu on
harvinaisen hyvässä kunnossa, kaikki pelaa.
Pituus: 5,85 m
Leveys: 2,10 m
Kokonaismassa: 950 kg

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

6 450€

4 999€

www.kippari-caravan.fi
Itäkeskuksen ja Prisman vieressä

Vanhanlinnantie 15, 00900 Helsinki. 09-512 2250.

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

Autot & vaunut

http://www.sfchyvinkaa.net
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HALLITUS 2021
Hummelpärantie 161
06200 Porvoo
p. 040-355 8825 info@sfc-iu.fi

Puheenjohtaja, henkilövastaava
Pentti Oksanen
041 4324037

Varapuheenjohtaja,
rahastonhoitaja
Pia Heikkinen
050 445 2795

Kioskivastaava
Åsa Stenbäck
040 840 2974

Turvallisuusvastaava
Alvar Alatalo
0400 941 663

Aluevastaava
Mauri Savolainen
0400 456 693

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

Hallituksen jäsen
Jari Piskonen
050 311 4373

Muut vastuu henkilöt:
Ensiapuvastaava
Mirja Koivisto-Malin
Pia Heikkinen

Sihteeri, jäsenkirjuri,
tietosuojavaltuutettu
Miia Jylhä
040 551 0617

Pentti Oksanen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

Välkomna våra
nya medlemmar

Skepparsin alueen kesäkausipaikat
haettavissa huhtikuun aikana. Hakemuk‐

sia saatavana kioskilta
tai hakemuksen voi tulostaa
yhdistyksen kotisivuilta.

Jos kysymyksiä, ota yhteyttä
aluevastaavaan Mauri Savolainen

040 045 6693.

Talvikausipaikka 325€ +sähkö
Kesäkausipaikka 350€ +sähkö

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

SÄHKÖ KAUSIPAIKKALAISILLE
MITTARIN MUKAAN (pakollinen)

Ajalla 1.10.2020-30.04.2021
alennettu leirintämaksu
sis. valosähkön 12€
Ilmastointisähkö k/t 5/8€
EI SFC-jäsen 25€ + sähkö
Hinnat sisältävät saunan
yleisillä vuoroilla
10 vrk seisontakortti 50€
10 vrk majoituskortti 95€+sähkö
– vain Itä-Uusimaan jäsenille

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

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

Lisätietoja
www.sfc-iu.fi

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

ajankohdasta riippuen.

Kevätpäivät 6.3.
Pääsiäinen 2.-4.4.
Kevättalkoot 24.4.
Vappu 1.5.
Äitienpäivä 9.5.
Juhannus 25.-26.6.

Syystalkoot 23.10.
Isänpäivä 14.11.
Valojuhla 27.11.
Itsenäisyyspäivä 6.12.
Uuden vuoden
vastaanotto 31.12.

Koronapandemian takia mahdollisista tapahtuma peruutuksista
tiedotamme yhdistyksen facebook- ja kotisivuilla

Tapahtumat 2021
Treffit 2021
Hernerokkatreffit

pe-su 21-23.5.
Possutreffit

pe-su 13-15.8.

Sf-Caravan Itä-Uusimaa Ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
Lauantaina 29.5.2021 klo 14, Skeppars väentupa,

Hummelpärantie 161, 06200 Porvoo.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat

Kahvitus ja jäsenkorttien tarkastus klo 13.
Tervetuloa! Hallitus

Sr-Caravan Östra-Nyland Rfs stadgeenliga

ÅRSMÖTE
Skeppars väentupa, Hummelapärantie 161, 06200 Porvoo

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

Välkommen! Styrelse

Tervehdys kaikille jäsenille
Oikein hyvää uutta vuotta 2021 kaikille.
Vuosi sitten kun kirjoitin palstaa 1/2020

niin totesin, että on myöhäinen syksy kun
lumesta ei ollut tietoakaan. Vuodet ei ole
veljeksiä keskenään sillä nyt on tullut lunta
oikein kunnolla. On mukava kun on va-
loisaa ja pikku pakkanen. Porvoossakin on
virallinen lumen syvyys 36 cm. Skep-
parsissakin on hoidettu väylät hyvin, että
täällä pääsee liikkumaan. Jäitäkin on lah-
delle saatu mutta vielä täytyy olla varo-
vainen kun siellä liikkuu.
Meillä on tehty remonttia väen tuvan

keittiössä eli päivitetty koneita ja kalusteita.
Myös lämminvesi varaajia on uusittu jotta
saataisiin lämmintä vettä riittämään parem-
min.Nyt on saunan löylyhuoneen remontti
käynnissä. Tervetuloa tutustumaan uusit-
tuihin tiloihin.
Hallituksemme on saanut uuden jäsenen

eli rahastonhoitajaksi on aloittanut Pia
Heikkinen. Tervetuloa Pia porukkaan. Iso
kiitos nyt lopettaneen Kari Salojärvelle.
Hän teki suuren työn kun yhdistys päätti
muutta kirjanpitotoimistoa. Nyt meillä on

asiallinen toimisto joka huolehtii meidän
kirjanpito asioista.
Koti- ja fb- sivuilta voitte käydä kat-

somassa tämän vuoden tapahtumat. Myös
tässä lehdessä on niistä ilmoitettu. Korona
kuitenkin vielä painaa päälle joten joudu-
taan olemaan viranomaissäädösten
säännösten armoilla. Toivotaan, että saatai-
siin mahdollisimmanmonista tapahtumista
nauttia.
Nyt toivotan teille oikein hyvää talven jat-

koa ja tien päällä oleville turvallisia reissuja.

Terveisin Pentti Oksanen.

Hej till alla medlemmar
Ett riktigt gott nytt år 2021 till allihopa.
För ett år sedan då jag skrev min spalt

1/2020 konstaterade jag att det är senhöst
då vi inte hade sett någon snö. Åren är sig
inte lika, för nu har vi fått rikligt med snö.
Det är trevligt då det är ljust och lite köld. I
Borgå har det kommit hela 36 cm snö, enligt
officiell mätning. Även i Skeppars har det
plogats väl, så man kan lätt röra sig. Viken
har nog istäcke, men ännu måste man vara
försiktig där.
I stugans kök har vi reparerat och uppda-

terat maskiner och möbler. Också varmvat‐
tenboilers har förnyats, så att det varma
vattnet inte tar slut alltför fort. Nu håller vi
på att reparera bastun. Välkomna att se på
våra förnyade utrymmen.
Vår styrelse har fått en nymedlem, dvs Pia

Heikkinen har börjat som kassör.
Välkommen till gänget Pia. Ett stort tack

tillKari Salojärvi, som gjorde ett stort arbete

då föreningen bestämde sig för att byta
bokföringsbyrå. Nu har vi en kompetent
byrå som handhar våra bokföringsärenden.
På hem- och facebooksidorna hittar ni

evenemangen för i år. De finns också i
denna tidning. Coronan existerar ännu och
vi får anpassa oss till myndigheternas
bestämmelser. Vi får hoppas, att vi får njuta
av så många evenemang som möjligt. Nu
önskar jag er en riktigt fin fortsättning på
vintern och trygga resor till dem som är ute
och kör.

Hälsningar, Pentti Oksanen

Vähän harvinaisempia vieraita
kioskilla keväällä 2017.

Valoteoskilpailun voittaja marraskuu
2016.

Riikan matka 2018.
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Uimaranta tammikuu 2021.Frisbee kilpailut syyskuu 2020.

Uuden vuoden nyyttärit v.2019.Joulukuu 2018.

Possutreffit elokuu 2018.

Neliökuja 5, TUUSULA
Arkisin 9-17, la 10-14

Seuraa meitä Facebookissa!
TOIMISTO
Nina Kivinen
0405333619

CARAVAN HUOLTO
Oskari Huovinen
0503365633

CARAVANMYYNTI
Karo Kivinen
0400439579

CARAVANMYYNTI
Kari Kivinen
0400817217

&
www.kkkivinen.fi

MATKAILU-
KAUSI LÄHENEE!
TUTUSTU 2021-MALLEIHIN

KOTISIVUILLAMME
www.kkkivinen.fi

TAITERVETULOA TURVALLISESTI
MYYMÄLÄÄMME – LÖYDETÄÄN

SINULLE SOPIVIN
VAIHTOEHTO!

Täyden palvelun
matkailu-

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

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

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

Jäsenkirjuri
Reijo Virtanen 34477-0
040 5062 640
Konttipolku 5, 03620 Karkkila
reijo.virtanen1@saunalahti.fi

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

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

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

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

Puheenjohtaja koettaa panna ajatuksia paperille. Yhdistyksen
toiminta oli viime vuonna sitä sun tätä. Yritimme järjestää treffejä ja
sitten taas jouduimme perumaan ensin juhannus – ja sitten syksyn
treffit. Tapahtumien osalta nolla vuosi. Ainoastaan hallitus ko-
koontui muutaman kerran ja vuosikokous saatiin pidettyä syyskuun
lopussa.
Omasta aluehankinnasta muutama sana. 2019 ja 2020 kävimme

keskusteluja kaupungin edustajien kanssa Pyhäjärven ranta-alueesta,
voisiko siihen perustaa karavaani-alueen.
Lähetimme kirjelmän kaupungille asiasta, ja pyysimme käsit-

telemään asiaa. Virallista vastausta emme saaneet. Olemme kuulleet,
etteivät kaupungin päättäjät ole saaneet päätöstä tehtyä, mitä kysei-
selle alueelle tehtäisiin. Olemme koettaneet kertoa heille, kuinka
kaupunki ja kaupungin liike-elämä hyötyisi, jos karavaanialue olisi
lähellä kaupungia. Torielämäkin vilkastuisi. Tämä asia ei nyt kuiten-
kaan saanut tuulta purjeisiin.
Syksyllä loka-marraskuun vaihtessa olimme Vuotinaisissa kes-

kustelemassa, mitä parannuksia pitäisi tehdä Vuotinaisissa, että tref-
fien järjestäminen sujuisi paremmin ja turvallisemmin. Kaupungin
edustajana oli tilapalvelusta Harri Lylylahti. Vuotinaisissa kaupunki
tekee korjauksia. Saunat on jo remontoitu hyvään kuntoon,
kiukaatkin on uusittu. Keittiö on seuraavaksi listalla. Me esitimme
toivomuksia: portaiden korjaus, joka toteutuu ja ulkovalaistuksen
korjaus. Lylylahti lupasi myös, että he rakentasivat muutaman
sähköpisteen kentälle, sähkön jako kentälle olisi meille helpompi ja
turvallisempi.
Me ehdotimme vanhan varaston purkua ja puuston vähentämistä.

Näin saisimme tarvitsemaamme lisätilaa turvalliseen parkkee-
raukseen. Olemme hyvin kiitollisia, kun kaupunki on huomioinut
meidät. Toivomme yhteistyön jatkuvan. Tarjosimme myös talkoo-
apua jos on sellaista, mitä voisimme tehdä.
Me käytämme mielellämme Vuotinaista treffipaikkana ja myös

meidän vieraat tulevat Vuotinaisiin innolla. Heidän mielestä se on
viihtyisä paikka.
Tällaisia ajatuksia pohtii pj, nämä ovat myös hallituksen ajatuksia.

Terv. Leo 94210

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

Leo Kylmä

Hyvää tätä vuotta jäsenet
ja kaikki lukijat
Viime vuoden epävarmuus jatkuu. Treffi-
toiminta oli vuonna 2020 seis ja tästä vuo-
desta emme tiedä, mitä tuleman pitää. Mei-
dän on vain uskottava tulevaisuuteen, ehkä
joskus pääsemme normaaliin elämään.
Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran

tänä vuonna 12.1. toimistolla. Sovimme
lehtiasiat. Kuutoset + jatkuu toistaisesti ja
se on meille hyvä asia. Lehteen meillä ei ole
nyt paljon asiaa, kun ei ole ollut tapah-
tumia.. Hallitus ei vielä tehnyt suunni-
telmia tälle vuodelle, katsomme lähempänä
kevättä, voisiko jotain järjestää.
Vuonna 2020 matkailu lisääntyi koti-

maassa. Uusia karavaanareita tuli lisää. Au-
to- ja vaunukauppa lisääntyi. Samoin liiton
jäsenmäärä kasvoi ennätyslukemiin 64591.
Meidän yhdistyksen jäsemäärä oli vuoden

lopussa plus merkkinen.
Toivomus jäsenille; Miettisitte yhdis-

tyksemme tilaa ja tulevaisuutta. Tällä het-
kellä hallituksen keski-ikä on n. 70 vuotta.
Herää kysymys kauanko hallitus jaksaa toi-
mia ja järjestää treffejä. Hallituksessa on täl-

lä hetkellä yhden paikan vajaus ja moni ha-
luaisi luopua hallituspaikasta. Yhdistyksen
jäsen, jos olet vähääkään kiinnostunut tu-
lemaan mukaan yhdistystoimintaan, niin
ota rohkeasti yhteyttä minuun. Voit soittaa,
lähettää sähköpostia tai viestiä. Keskustelen
mielelläni kanssasi asiasta, ota yhteyttä.
Toivotaan tänä vuonna jonkun verran

normaalia toimintaa.
Toimitaan jokainen sen eteen, selvitäk-

semme tästä. Nautitaan talvesta nyt.

Leo 94210

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

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

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

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

Tervetuloa
uudet jäsenet
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SF-CARAVAN KERAVA RY
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HALLITUS 2021
Puheenjohtaja,
Hämy-edustaja
Perttu Tiikkainen 114208-0
044 984 3245
piha.rakennus@icloud.com

Varapuheenjohtaja,
hämyedustaja
Päivi Kulmala
044 533 7117
paivi.kulmala32@gmail.com

Sihteeri, liiton jäsenasiat
Kaija Salonen 100634-0
040 648 2822
kaija.salonen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Keijo Myllykangas 39707-0
0400 494 161
keijo.myllykangas@luukku.com

Kirsi Tolonen 0400 867 972
kikka.tolonen@gmail.com

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

Jäsenasiat ja lehtivastaava
Timo Raita 045 160 7447

Annikka Rakkolainen 0440 30 2425
Juho Kivimäki 040 142 7462

Tiekunta, edustaja
päätetään kevätkokouksessa

Kaasun myynti on alueisännällä
ja rahastonhoitajalla

Perttu Tiikkainen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kangaslammin hinnasta, voimassa 1.1.2021
Hinnat sisältävät alv:n
Aluemaksut SF-Caravan ry:n jäsenille:
Vuorokausimaksu 18,00 €/vrk (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Sarjalippu 6 vrk (voimassa 12 kk ostohetkestä) 90,00 € (sis. valosähkön 1.6.-31.8.)
Säilytyspaikat (ei sisällä oleskeluoikeutta) 25,00 €/kk

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

Kausipaikkamaksut SF-Caravan ry:n jäsenille
Kuukausipaikka 1 kk 120,00 €
Kuukausipaikka 3 kk 210,00 €
(Ei voimassa ajalla 1.6.-31.8.)
Kuukausipaikka 3 kk kesäkausi 275,00 €
(voimassa ajalla 1.6.-31.8.)
Kuukausipaikka 6 kk ajalle 1.9.-31.5. 295,00 €
Vuosipaikka 12 kk 500,00 €
Vuosipaikkamaksun voi maksaa 1-4 erässä.
Jos maksaa useammassa erässä, maksutapalisä on 15 €/maksuerä.
Kausipaikan hintaan lisätään sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kWh,
ilman mittaria kesällä 5 €/vrk ja talvella 8,50 €/vrk.

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

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

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Perttu Tiikkainen 044 984 3245

SF-C

KERAVA

Pankkiyhteys
Nooa Säästöpankki Oy, IBAN FI44 4405 0010 3888 69

Tervehdys Kangaslammelta
Tänä talvena saimme sentään kunnon tal-
ven, lunta ja pakkasta.
Mitä vuosi 2021 tuo tullessaan jää näh-

täväksi. Toivottavasti korona laantuu ja saa-
daan hyvä matkailu kesä. Meillä Kangiksella
on juhlat tulevana kesänä, yhdistys täyttää
30v. Toivottavasti voimme nauttia juhla-
vuodesta ilman rajoituksia.
Vuosi 2020 oli koronasta huolimatta

kohtuullisen vilkas alueella. Vuosipaik-
kalaisten määrä kasvoi meillä tasaisesti koko
kesän ajan ja jo alku syksystä olikin alue liki
täysi.
Mitään suurempia investointeija ei ole

tälle vuodelle tulossa mutta korjaamista ja
kunnossapitoa riittää. Lasten leikkipaikka
on seuraava isompi projekti mikä on tu-
lossa. Leikkivälineet on pääsäntöisesti jo
hankittu. Vapaa-ajantilan rakentaminen söi
talkoolaisten voimia menneenä vuonna
kohtuuttoman paljon joten välillä voi ottaa
vähän rennommin kun (Korona tupa) on jo

likimain valmis.
Tänä vuonna onkin sitten mielestäni

mielenkiintoinen liittokokous tulossa, ele-
tään jonkin sortin muutoksen aikaa kohti
avoimempaa tulevaisuutta. Mukavaa lop-
putalvea kaikille ja tervetuloa Kangaslam-
melle viihtymään.

T. Perttu Tiikkainen
SF-Caravan Kerava RY pj.
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS RY www. sfckristityt.net

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
Petri Hartman 114150
050 353 3202
Kuvastimentie 5E10
02210 Espoo
petri.hartman@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Petri Hartman

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Vuosi sitten, kun aloittelin kirjoittamaan
kauden ensimmäistä puheenjohtajan pals-
taa kuutosiin, niin mielenmaisema oli aivan
erilainen kuin tänään. Suunnitelmat kesään
olivat valmiina, kalenteri täynnä tapahtu‐
mia ja mieli täynnä kevään odotusta. Mutta
niin kuin elämässä muutenkin, mikään ei
ole itsestään selvää, vaikka ihmismieli joskus
kirkkaina päivinä voi meille virheellisesti
kuiskatakin.
Niin kuin kaikki tiedämme, korona

tilanne elää edelleen voimakkaasti keskuu-
dessamme, eikä helpotusta tuovat rokotuk‐
setkaan ole lähteneet odotetusti käyntiin.
Tämän seurauksena joudumme edelleen
odottamaan ja siirtämään monia asioita
elämässämme. Näin myös kesän ohjelman
suhteen. Tarkoitushan oli julkaista kauden
tapahtumakalenteri tässä numerossa, mutta
siirsimme sen seuraavaan numeroon.
Odotamme siis vielä hetken mihin suun‐
taan tautitilanne kehittyy. Kalenteria on to-
ki suunniteltu ja kaikki on valmiina heti,
kun sen aika koittaa. Tässä kohtaa on raa‐
matun lause ” Jos Herra suo ” hyvinkin
ajankohtainen!!!

Yhdistyksemme jäsenmäärä on pysynyt
suunnilleen samana, eikä suuria muutoksia
ole tapahtunut. Taloudellinen tilanteemme
on myös pysynyt vakaana. Yhdistyksessäm-
me on siis kaikki valmiina seuraavaan
kesään. Toivotaan, että tänä kesänä pää-
semme vihdoin kokoontumaan ja näke-
mään toisiamme. Seuraa lehden lisäksi net‐
tisivujamme www.sfckristityt.net niin saat
aina viimeisimmän tiedon siitä mitä yhdis‐
tyksessä tapahtuu.
Siunattua kesän odotusta

- petri -

Tapahtumakalenteri 2021
Tapahtumakalenteri tullaan julkaisemaan seuraavassa

numerossa siltä osin, minkä valtakunnallinen korona tilanne
sallii. Ensimmäinen suunniteltu treffi tapahtuma tulee

olemaan yhdistetty kauden avaus/vuosikokous viikonloppu
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna 28.05-30.05.

Nettisivuilla annamme lisätietoa tulevista tapahtumista heti,
kun se on mahdollista www.sfckristityt.net

Tervetuloa
uudet jäsenet

SF-CARAVAN KERAVA RY
www.sfckeravaanari.fi

SF-C

KERAVA

Matkailuajoneuvo-Matkailuajoneuvo-
HUOLTOHUOLTO
Jarmo Pajala
www.matkailuajoneuvohuolto.net

PUH: 0400 - 775 618 NOPONTIE 13, HYVINKÄÄ

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

NYT KALUSTO KUNTOON!

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

http://www.sfckristityt.net
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KRISTILLINEN
KARAVAANARIYHDISTYS RY www. sfckristityt.net

Koska korona hellittää ja pääsemme taas matkaan yhdessä ja tapaamisiin?

Toivoa on!
Kansan keskellä on tuttu sanonta; Odottajan aika käy pitkäksi!
Tätä meistä jokainen on saanut kuluneina kuukausina opetella,
kun kaikkialla kysellään, kuinka kauan tämä viruksen ryökäle
meitä piinaa? Lupaukset rokotteen saamisesta on tuonut toivon
pilkahduksia siitä, että tämäkin virus saadaan vielä hallintaan!
Toki kukaan ei vielä tätä kirjoitettaessa tiedä sitä, onko

ongelmaan saatu lopullinen ratkaisu, vai jääkö se toivon varaan?
Monet meistä muistavat laulun, jossa toistui usein sanat;
”Toivotaan, toivotaan..” taisipa olla joskus euroviisunakin!
Toivoa pidetään yllä myös uuden vuoden alkaessa ja odotellaan,
että siitä muodostuisi parempi, kuin taakse jäänyt.
Sama toivon ajatus hiipii karavaanarinkin sisimpään silloin,

kun katseet suuntautuvat uuteen kalustoon! Elämämme tärkein
kysymys on kuitenkin se, minne olen menossa sen jälkeen, kun
ajallinen matkani tulee päätökseen? Onko toivolleni silloin
katetta, vai onko se vain toiveajattelua siitä, että kuolemani
jälkeen kaikki on paremmin?

Kiitos Jumalalle, tarjolla on toivo, jonka sisältö ei ole
toiveajattelun, vaan Jumalan sanan lupausten varassa! Sieltä
löytyy mm sanoma; ”Ylistetty olkoon meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa
mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon
Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta!”
Toivon sisältönä on siis Jumalan teko meille, ei meidän

tekomme Jumalalle! Tästä elävästä, elämässä ja kuolemassa
kestävästä toivosta me kristittyinä karavaanareina haluamme
kaikille kertoa! Jos nämä tuntuu sinulle vierailta, niin mitäpä jos
ottaisit asiasta selvää, vaikkapa saapumalla tulevana suvena
yhteisille treffeillemme?

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

Eeva Ahervuo

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

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

Varapuheenjohtaja
Jukka Aalto 157063-0
jukka@aalto.ax

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

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

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

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

Hallituksen jäsen
Helena Inkinen 166044
helenainkinen1@gmail.com

Hallituksen jäsen
Timo Kaltiokumpu 71710
timo.kaltiokumpu@saunalahti.fi

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
sfcaravan049@gmail.com

Yhdistyksen kotisivut:
www.sfcnurmijarvi.com

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

Kevään pilke silmäkulmassa
Alkanut vuosi ja kevään saapuminen on
odotuksia täynnä. Tapahtumia, reissuja ja
karavaanariystävien kohtaamisia meistä ku-
kin odottaa kuumeisesti. Jos saisin kolme
toivetta ensi kesäksi, ne voisivat olla mahta-
vat lomasäät, löyhentyneet koronarajoi-
tukset ja polttoaineen hinnan tippuminen.
Jos näistä saisin kaksikin, niin vau! Ikuisena
optimistina uskon kyllä, että hyvä kausi
tästäkin vielä tulee.
Kevään tapahtumistamme erityisesti sau-

na-aiheiset Saunakekkerimme ovat halli-
tuksen porukalla jo kovasti työn alla. Tässä
lehdessä Saunakekkereistä on kerrottu se,
mitä tammikuun puolella olimme saaneet

varmistettua. Uskoakseni nyt kun lehti on
ilmestynyt, olemme saaneet koottua lo-
putkin tiedot jo kotisivuillemme, joten
käykääpä siellä kurkkimassa tuon tapah-
tuman ohjelmasta ja hinnoittelusta tar-
kemmin.
Myöskään perinteisiä pilkkikisoja Hy-

vinkään kanssa emme ole unohtaneet. Pak-
su lumimäärä on hidastanut jäiden muo-
dostumista, mutta elättelemme toiveita,
että maaliskuussa jäille jo uskaltaa kalaan
mennä. Tästäkin löydät tietoa kotisi-
vuiltamme ja Facebookista, joissa kaikista
tapahtumistamme tiedotamme - näitä kana-
via kannattaakin seurailla.

Toivotan kaikille hyvää lähestyvää
kevättä, sehän on ihan pian täällä!

Eeva Ahervuo, puheenjohtaja
SFCNurmijärvi ry
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SF-CARAVAN PORKKALA RY

HALLITUS 2021

Kari Nurminen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet jäsenet

Elämme poikkeuksellisia aikoja.
Moni asia on nykyisin muuttunut van-

haan verrattuna. Ennen ei tarvinnut ajatella
menemisiään niin tarkkaan. Jos teki mieli
kahvipullaa, lähti vaan hakemaan niitä kau-
pasta. Nyt tulee harkittavaksi, voiko sinne
kauppaan nyt mennä ja jos menee, mitä
asioita tulee ottaa huomioon. Kun ennen
halusit lähteä johonkin, tilasit vain matkan
ja lähdit. Nyt se vaatii harkintaa moneltakin
kantilta.
Myös yhdistykset joutuvat nyt tarkkaan

miettimään muunmuassa tapaamisten ja
kokoustensa tiimoilta monia käytännön
asioita toisin kuin ennen. Jopa hallitusten
kokoukset on suunniteltava toisin.
Monissa asioissa on myös kanssaihmiset

huomioitava tarkemmin kuin ennen. En-
nen karavaanareillakin oli tapana tervehtiä

ystäviä spontaanisti halaamalla jne., nyt on
siitä tavasta pitäydyttävä ja muutenkin
pidettävä riittävää etäisyyttä.
Toivokaamme, että pian pääsemme

palaamaan ”vanhaan, normaaliin” elämään.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mettäkakut
1 lasillinen maitoa
1 lasillinen sulatettua voita tai margariinia
1 lasillinen sokeria
2 tl soodaa
0,5 tl vaniljaa
n. 0,5 kg vehnäjauhoja (hienoja)

Aineet sekoitetaan nopeasti, ei vaivata
taikinaa. Taikina kaulitaan noin 0,5 cm
levyiksi ja otetaan muotilla ( juomalasi,
purkin kansi tms.) kakkaroita, jotka
paistetaan noin 250 asteessa kunnes ne
saavat kauniin vaalean ruskean värin.
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SF-CARAVAN PORKKALA RY

Yhdistyksessämme toimi aiemmin myös oma nuorisokerho.
Sen kanssa osallistuimme muunmuassa kesällä 2000 SF-Caravan ry:n
Nuorisokerhon järjestämään tapahtumaan Urjalan Taikayö-Campingissa.

Nostalgiaa..
(Kuvat Nurmisten kotialbumista)

Ruoka ja kahvi maistui. Pienemmille myös oma huovutus.

Ruuan valmistus ”määrättiin” miesten tehtäväksi.Ohjelmassa oli muunmuassa.

Lentopallo-ottelu nuoret vastaan aikuiset. Vantaalla toimiva Helsinki Caravan Oy viettää tänä
vuonna 45-vuotisjuhlavuottaan. Yhtiö on yksi maamme
vanhimmista matkailuajoneuvoalan yrityksistä.
Helsinki Caravan Oy on perheyritys, jonka toiminta

alkoi Teuvo Muurosen johdolla vuonna 1976 Solifer-
matkailuvaunujen myynnillä Helsingin Verkkosaaressa.
Yhtiö on säilynyt perheyhtiönä, jonka nykyiseenmyynti‐
valikoimaan kuuluu viisi merkittävää matkailuajoneu‐
vomerkkiä (Adria, Dethleffs, Kabe, Sunlight ja Sun Li-
ving).
”Jatkuvuus ja asiakastyytyväisyys on meille tärkeä asia,

siksi olemme työskennelleet pitkään samojen merkkien
myyjänä ja huoltoliikkeenä. Meille on tärkeää tarjota
asiakkaillemme kaikki matkailuajoneuvoihin liittyvät
palvelut saman katon alta”, toteaa toimitusjohtaja ATSO
MUURONEN.

Verkon merkitys on kasvanut
Internet onmullistanut myösmatkailuajoneuvokauppaa.
Verkon merkitys on kasvanut erityisesti ostajan osto‐
prosessin alkupäässä. Verkossa tutkitaan tarjontaa ja
lähetetään tarjouspyyntöjä myyjäliikkeille.
”Olemme panostaneet voimakkaasti verkon erilaisiin

mahdollisuuksiin tavoittaa nykyiset ja tulevat asiak-
kaamme. Haluamme olla siellä missä asiakkaammekin
ovat”, kertoo Atso Muuronen.
Helsinki Caravan Oy on yksi toimialan pioneeri

ajoneuvojen ja tarvikkeiden esittelyssä verkossa.
Nykyisin kaikki ajoneuvo esitellään 360-kuvauksella ja

runsain kuvin. Lisäksi verkkosivustolla helsinkicaravan.fi
on tarjolla harrastuksesta kertovia elämys- ja vinkki-
videoita.

Lisävarusteiden myynti on merkittävä ja tärkeä osa yri‐
tyksen toimintaa. Vuonna 2019 uudistetussa tarvike‐
myymälässä on esillä laaja valikoima harrastukseen liit-
tyviä lisävarusteita ja tarvikkeita.
Verkkokaupan kautta asiakkaat voivat tilata tarvikkeita

toimitettavaksi kotiovelle tai noudettavaksi Vantaan
myymälästä.

Turvallinen ja vähäpäästöinen harrastus
Koronapandemian vaikutus matkailuajoneuvoharrastuk‐
seen on ollut positiivinen. Uusien harrastajien määrä
kasvoi merkittävästi ja matkailuajoneuvokauppa on
käynyt vilkkaana. Pandemia on osoittanut, että matkailu‐
ajoneuvolla matkustaminen on varsin turvallista. Lisäsi se
on selvästi vähäpäästöisempi tapa matkustaa kuin esi-
merkiksi lentomatkustaminen. Toimialan näkymät
näyttävät valoisilta myös lähivuosina.

Asiakas on tärkein
”Panostamme edelleen hyvän asiakaskokemuksen
saamiseen kaikilla toimintamme osa-alueilla, sillä
tiedämme, että asiakaskokemuksista kysytään ja kerro‐
taan paljon myös sosiaalisessa mediassa. Oli asia sitten
pieni tai suuri, asiakas on aina meille tärkein”, lupaa
Muuronen.
Helsinki Caravan Oy tunnetaan luotettavana matkailu‐

ajoneuvo-kauppiaana, jonka liikevaihto on lähes
11 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhtiö luovutti yli
300 ajoneuvoa asiakkailleen liikevaihdon kasvaessa
30 %. Yhtiö työllistää nykyisin 15 henkilöä.

Vahva ja luotettava
45-vuotias ammattilainen
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SF-CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU RY
www.sfc-riihimaki.net

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

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

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

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

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

Alueen turvallisuusvastaava,
hämyedustaja
Olli Siiriä 082557-0
040 0408 839
olli.siiria@pp3.inet.fi

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

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

HALLITUS 2021

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervetuloa
uudet

jäsenet

Hyvää alkanutta vuotta kaikille lukijoille,
vuosi on alkanut paukkupakkasten ja jo-
kavuotisen laihdutuskuurin merkeissä.
Lunta on ripotellut tasaiseen tahtiin,
jaksamista Lallun innokkaalle traktori-
kuskille. Ilman Markkua ei pikkuautolla
rantaan pääsisi.
Aiemmat puheeni puheenjohtajuuden

lopettamisesta eivät näköjään toteutuneet,
yritetään tätäkin hommaa pyörittäämuiden
töiden ohessa. Kiitos luottamuksesta, olen
varmaan jotain hyvääkin siis saanut aikaan.
Pääpaino on tietenkin perheessä ja palk-
katyössä. Vuodenvaihde toi uuden työpai-
kan, josko siellä olisi seuraavat 21.5 vuotta,
kuten edellisessä paikassa. Saa nähdä miten
jaksaa tulevaisuuden rahtareita kouluttaa.
Jos ei osaa itse ajaa, pitää alkaa opettaa
muita:)
Vuosi alkoi Lallulla perinteisellä kes-

kustelutilaisuudella 16.1, porukkaa oli hy-

vin paikalla kahvia ja pullaa nauttimassa.
Hallitus sai hyviä vinkkejä toimintaan tälle
vuodelle, risuja tuli onneksi vähemmän.
24.10. pidettiin Lallu 40-vuotisjuhlat

tietenkin Lallulla. Koska korona, ei voitu
kunnon juhlia pitää kuten alkuun olimme
suunnitelleet. Paikalla oli lähes 50 henkeä
kakkukahveilla ja katsomassa paikkoja, oli-
vat kuulemma muuttuneet viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Illalla oli vielä rosvo-
paistia ja venetsialaisia ohjelmassa.
Muutokset jatkuvat, kunhan saadaan

lupapaperit kunnalta. Tavoitteena saada
jätevesijärjestelmä saneerattua ensi kesän ai-
kana, tai kuitenkin lähivuosina.
Kevään ja alkukesän ohjelmia on suun-

niteltu ja ilmoitukset niistä ohessa. Sii-
vouspäivä olisi tarkoitus pitää 15.05,
laittakaa jo kalentereihinne. Myös lasten-
päivää, turvallisuuspäivää ja muuta muka-
vaa on suunnitteilla, seuratkaa nettiä

a h k e r a s t i .
Kaikkia juttu-
ja emme vali-
tettavasti leh-
teen kerkiä pis-
tää, parhaam-
me teemme.
O h j e l m a a

saa ehdottaa ja
järjestää, ehdo-
tukset ja ideat hallitukselle.
Haluan toivottaa hyvää kevään odotusta

sekä paljon turvallisia kilometrejä kaikille
karavaanareille, toivottavasti tulee taas
paljon mukavia muistoja eri alueilta.
Moikataan kun tavataan.

Timo Sulin 149527-0

Tervehdys Riihimäen Seudun karavaanarit

Timo Sulin

Kaikki alkoi vuonna 1979 kun
yhdistyksestä oltiin yhteydessä
Erkylän kartanoon, sieltä oltiin
myötämielisiä asian suhteen. Sillä
paikka houkutteli varsinkin
nuorisoa juhlimaan järven ran-
nalle. Varsinkin kun alueella oli
tapahtunut henkirikos.
Ensimmäinen vuokrasopimus

allekirjoitettiin 1.10.1980 ja
allekirjoittajina olivat yhdistyk-
sen puheenjohtaja Ahti Pukka-
nen sekä Erkki Laakso, kartanon
puolesta Ernst Fabritius. Sopi-
muksen teon jälkeen tuhotyöt ja
ilkivalta loppuivat.
Ensimmäiset raivaustalkoot

pidettiin 11.10.1980 muutaman
perheen voimin, räntäsade kasteli
vaatteetmutta pakettiauton takakontista
tarjottu keitto lämmitti ja talkoot
jatkuivat. Sana kiiri jäsenten keskuudessa
ja uusia paikkoja raivattiin innokkaasti.
Totta kai piti saada sosiaalitilat eli

sauna. Rakennukseksi löytyi jalaksilla
oleva sauna ja pieni pukuhuone. Mutta
rahat olivat vähissä, asiaan keksittiin
keino. Kerättiin etukäteen vuosipaikka-
maksuja ja näin saatiin tarvittavat sum-
ma kasaan. Rakennuslupa saatiin 2.6.
1981, rakennus oli jo tullut kuukautta
aiemmin alueelle. Pesuvesi otettiin sau-
nan takana olevasta ojasta johon tehtiin
pieni pato. Jotta sauna saataisiin mak-
settua, saunojat maksoivat 1 mk/sau-
noja. Saunaa laajennettiin myöhemmin
rakentamalla siihen kuisti. Myös gril-
lipaikka rakennettiin porukalla.

Alueellahan on hyvä lähde josta juo-
mavesi käytiin hakemassa. Väki lisääntyi
ja lapsia vilisi alueella kaikkien val-
vonnassa. Talkoita oli monenlaisia; säh-
köjä laitettiin ja aluetta laajennettiin.
Porukalla juhlittiin esim. äitienpäivää
niin että lapset kävivät pyytämässä kah-
via jotta äideille saatiin kahvit keitettyä.
Yhteiset tilat saatiin kun kaksi

työmaaparakkia liitettiin yhteen, tal-
koilla saatiin paljon aikaan kun kaikki
kynnelle kykenevät ja ammattitaitoiset
tekijät puhalsivat yhteen hiileen. Tavarat
saatiin osin lahjoituksina.

Teksti on muokattu Risto Rauhalan
luonnoksen pohjalta

Lallu 40 vuotta

mailto:mailto:timosulin@gmail.com
mailto:mailto:markku.koski@gmail.com
mailto:mailto:sfc.rmk3@gmail.com
mailto:mailto:tuula.torhonen17@live.com
mailto:mailto:sfc.rmkpaikat@gmail.com
mailto:mailto:olli.siiria@pp3.inet.fi
mailto:mailto:suomirai@gmail.com
mailto:mailto:carita.torhonen@hotmail.com
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www.sfc-riihimaki.net

#inspiringadventures

TWIN

ADRIA.FI

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

Pakene tavanomaisuutta.

Uusia ympäristöjä. 
Aina kotona.
On hetkiä, jolloin ei halua tehdä 
 kompromisseja, vaan pelkästään 
 rentoutua ja nauttia mukavasti.   
Päivät  voivat olla seikkailuntäyteisiä ja 
jopa  hieman rasittaviakin tai ihan vain 
 rauhallisia ja leppoisia. Kuin kotona,  
mutta uusissa paikoissa sinun ehdoillasi.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

TERVETULOA KABE  
JÄLLEENMYYJÄSI LUO  

KUULEMAAN ENEMMÄM!
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2021-MALLEJA 
VIELÄ JÄLJELLÄ!

Verkkokaupastamme
varusteet ja tarvikkeet

–10 % koodilla

KUUTOSET

Voimassa 31.3. asti

HUOLLETUT JA KUNTOTARKASTETUT AJONEUVOTAMMATTILAISET APUNA VALINNASSASI TOIMITUS HALUTESSA MYÖS KOTIIN

NUMMELA
Hiidenmäentie 268

03100 Nummela

YLIVIESKA
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska

Topi Typpö
020 728 9227

Andre Paiso
020 728 9229

Juha Timlin
020 728 9221

Matias Latvakoski
020 728 9220

Haluatko myydä 
matkailuajoneuvosi? 

Ota yhteyttä ja 
tehdään kaupat!

Valikoimassamme myös 
käytettyjä ajoneuvoja.

Tule käymään tai kurvaa 
osoitteeseen

www.procaravan.fi

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

Olof Bussman

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

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

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

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

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

Festkommitté/
Juhlatoimikunta
Margareta Hietaniemi 102124
0400 490 569

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

Trafikkommitté / Caramba
Olof Bussman

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

PUHEENJOHTAJAN PALSTASTYRELSE 2021
HALLITUS 2021

God fortsättning på år 2021
Först ett stort tack till alla våra medlemmar
för att ni har hållit regeringens regler om
coronapandemin och skött om hygienen
och använt andningsskydd då ni rört er i
affärer.
Det är bra att vaccineringen kommit

igång så att vi snart kan börja ett normalt liv
och ordna sammankomster med flera än tio
personer. Tillvidare är allt inhiberat och
styrelsen fortsätter med den gamla sam-
mansättningen.
SF-Caravan har planerat att ordna

Caravan Show i Åbo den 23- 25.4.menvi
får se vad det blir. Samma sak gäller för
Nordiska Caravandagarna 19 -23.7.2021 i
Rauhalahti Kuopio. Det är svårt att arran-
gera något då gränserna är stängda för se-
mesteråkare.
Vårt medlemsantal har hållit sig stabilt på

ca.520 medlemmar . Vi har vår träfflista
öppen och väntar på bättre tider, alla måste
ha tålamod. Samma gäller Caramba- täv-
lingarna för året, platserna är klaramenmed
ett stort frågetecken.

Ni ska röra er ute i friska luften och kom-
ma ihåg minst 2 meters avstånd. Ni måste
också komma ihåg säkerhetsavstånd om ni
åker till något öppet område, minimum 4
meter och kom ihåg att om ni har värmen
på i ert ekipage så är det 8 meter från
närmaste byggnader. En husbil eller hus-
vagn brinner så snabbt att det är omöjligt
att släcka, oftast uppkommer en brand på
grund av något fel i el – systemet.
God fortsättning på den snörika vintern.

Hälsningar Olof



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

Atso Muuronen 
0500 450 735

Kari Kortesalmi 
040 588 5777

Pekka Sivonen 
050 545 2950

Joni Peltonen 
050 330 0470

• Yli 9000 tuotteen valikoima! 
• Maksat tilauksesi 
 noudon yhteydessä.
•  Ei rahtimaksuja tilatuista  
 tuotteista.

www.helsinkicaravan.fi/
verkkokauppa

Osta netistä, nouda myymälästämme. 

Tervetuloa tutustumaan 
myös tarvikemyymäläämme!

v45
1976-2021

45
1976-2021

Ostamme matkailuautoja ja -vaunuja. Kysy lisää myyjiltämme!

2021 uutuudet saapuneet!
Tarjolla runsaasti myös hyviä vaihtoautoja ja -vaunuja!

Lue lisää www.helsinkicaravan.fi


