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Pääkirjoitus
Hei
Oletteko koskaan ajatelleet paljonko aikaa ja rahaa
tämän lehtemme julkaisemiseen käytetään? Lehdestä
vastaa toimituskunta joka muodostuu siten, että jokaisesta yhdistyksestä siihen kuuluu 2-3 henkilöä, yleensä
yhdistyksen puheenjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi lehden
varsinainen kokoaja eli taittaja osallistuu toimituskunnan kokouksiin. Näitä kokouksia on vuosittain neljä,
joissa ruoditaan ilmestynyttä lehteä ja suunnitellaan
seuraavaa numeroa.
Tästä lehden varsinainen teko alkaa eli juttujen kirjoittaminen tai sellaisen asiantuntijan löytäminen, jolla olisi
aikaa kirjoittaa artikkeli jostain erikoisasiasta. Tämä
saattaa olla vaikeampaa kuin uskottekaan. Artikkelien
lisäksi olisi saatava niihin sopivat kuvat, jotka olisivat
riittävän hyviä painettaviksi. Kun vihoviimeinenkin
artikkeli ja kuva on saatu oikolukuun ja taittoon, koo-

Kiitos kuluneesta vuodesta 2014
ja Hyvää alkanutta vuotta 2015!

taan varsinainen lehti joka toimitetaan painoon sähköisesti.
Ennen painokoneiden käynnistämistä on kirjapainot
tietysti kilpailutettava ja sopimukset laadittava asianmukaisella tavalla. Koskapa lehti ei itsekseen painosta koteihinne kulkeudu, on myös Postin kanssa tehtävä sopimus
postituksesta kaikkine kommervenkkeineen.
Jotain tärkeää on vielä mainitsematta, eli raha. Koska
jäsenmaksuntulot eivät riitä lehden toimittamiseen on
siihen vielä myytävä mainoksia.
Jotta lehti ilmestyisi ajallaan, on kaiken tämän tapahduttava ajallaan eli työ on melko jatkuvaa.
Silti näitä karavaaniyhdistysten lehtiä ilmestyy useita
kymmeniä ja useampia kertoja vuodessa.
On siinä melkoinen määrä vapaaehtoistyötä.
Kim Saarikoski
Päätoimittaja
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlatreffit pidetään Pääkslahden matkailuvaunualueella Vihdissä 5-7.6.2015. Juhlatreffien ohjelmasta
kerromme lisää kevään lehdessä. Pääosana ohjelmassa on kuitenkin menneen muistelua ja tulevaisuuden haaveita, kakkukahvia ja yhdessäoloa. Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan
leppoisasta musiikista ja rennosta tekemisestä.
Syyspuolella kesää toivotamme teidät tervetulleiksi elokuun
28–30.8.2015 järjestettäville Caravan Kantritreffeille Sappeen
matkailukeskukseen. Luvassa on heinähattumeininkiä ja pientä
kisailua.

Lunta Rukalla

Joulukuussa Etelä-Suomen alueelta olevat yhdistystoiminnasta
kiinnostuneet karavaanarit kokoontuivat SF-Caravan ry:n järjestämälle Yhdistystoiminnan perusteet -kurssille Helsinkiin. Kurssi
oli ensimmäinen, joka järjestettiin samana päivänä samanlaisena
seitsemällä paikkakunnalla. Kurssi käsitteli yhdistystoiminnan
perusasioita ja SF-Caravan ry:n toimintaa tänään. Helsingin kurssille osallistui yli 60 henkilöä ja koko maassa kurssilaisia oli lähes
250. Kurssin vetäjänä Helsingissä toimi liittohallituksen jäsen
Juha Rakkola. Kurssi oli ilmainen kaikille halukkaille yhdistysten jäsenille ja liitto tarjosi aamukahvit sämpylöineen. Päivä oli
tiivis ja ilahduttavaa oli osallistujien kesken virinnyt aktiivinen
keskustelu yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kurssien hajauttaminen usealle paikkakunnalle ympäri Suomea lisää yhdistysten
mahdollisuutta lähettää kaikki asiasta kiinnostuneet lyhyelle päivän kurssille – monille kursseille pääsee mukaan vaikka ei olisi
ns. yhdistysaktiivi, eli kannattaa osallistua! Perinteisesti koulutukset on järjestetty yhdellä paikkakunnalla jossakin päin Suomea.
Kurssin kustannukset matkoineen ja mahdollisine majoituksineen
ovat näin monelle liian suuret. Kiitos liitolle hyvästä kurssista!
On tärkeää, että yhdistyksen uudet toimihenkilöt, vanhat konkarit
ja kaikki yhdistystoiminnasta kiinnostuneet tapaavat toisiaan.
Vuosi 2014 oli SF-Caravan ry:n juhlavuosi, tänä vuonna jatkamme juhlimista oman yhdistyksemme SF-Caravan Espoo ry:n täyttäessä 40 vuotta.
4

Mikä on ESMY? Nimi saattaa olla monelle uudelle karavaanarille tuntematon. Etelä-Suomen matkailuvaunuyhdistysten
yhteistyötoimikunta, ESMY, jossa on mukana 13 eteläsuomalaista matkailuvaunuyhdistystä (SF-Caravan ry:n jäsenyhdistystä): Espoo, Hankoniemi – Hangöudd, Helsinki, Hyvinkää,
Itä-Uusimaa, Karkkila, Kerava, Keski-Uusimaa, Lohja, Nurmijärvi, Porkkala, Vantaa, ja Väst- Nyland perustettiin vuonna
1976. Vuonna 2016 toimikunta juhlii 40:tä kulunutta vuottaan
järjestämällä suurtreffit, joiden tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
ESMY:n tavoitteiksi määriteltiin toiminta-alueella järjestettävien treffien ja tapahtumien koordinointi päällekkäisyyksien
välttämiseksi. Nimensä mukaisesti sen tarkoituksena on toimia
alueen yhdistyksien yhteistyöelimenä, tehdä yhteisiä aloitteita
SF Caravan ry:lle toiminnan kehittämiseksi ja seurata niiden
toteuttamista, sekä toimia linkkinä muihin yhteistoiminta-alueisiin sekä järjestää suurimuotoisia hyväntekeväisyystreffejä.
ESMY on järjestänyt hyväntekeväisyystapahtumia Rinnekoti-Säätiön, SOS -lapsikylän, Medi-Helin ja Jorvin Sairaalan
lastenosastojen L1 Ja L2 hyväksi. Hyväntekeväisyystreffejä
on pidetty yleensä kahden vuoden välein. Kesällä 2013 pidetyillä hyväntekeväisyystreffeillä kerättiin 10 000 euroa, jotka
lahjoitettiin Jorvin sairaalan lastenosastojen käyttöön. ESMYn
kokouksessa 16.12.2014 kuitenkin päätettiin, että juhlavuoden
lähestyessä panostetaan ESMYN 40-vuotisjuhlavuoteen 2016,
eikä treffejä siksi järjestetä vuonna 2015.
SF-Caravan Espoo ry
Seppo Joensuu, puheenjohtaja

Hyvää alkanutta vuotta hyvät ystävät!

Joulukinkkua sulatellessa oli aikaa pysähtyä miettimään tätä
yhteistä yhdistystämme ja sen tulevaisuutta. On fakta, että jäsenmäärämme on hienoisessa laskussa ja se on sitä ollut jo useamman vuoden ajan. Tähän ei varmastikaan ole vain yhtä syytä.
Tällä hetkellä meitä kurittava lama, jolla ei näytä olevan loppua
lähitulevaisuudessa, on varmasti yksi syy, ettei harrastuksemme
pariin tule uusia jäseniä tai ikääntyvää kalustoa voida uusia.
Toisaalta jos katsomme koko yhteiskuntamme ikäjakaumaa löytynee siitäkin selittävä tekijä. Vika ei siis ole välttämättä yhdistyksessämme koskapa saman trendin voi nähdä myös useassa
muussa yhdistyksessä.
Yhdistyksenä meillä on varmastikin annettavaa jäsenistöllemme. Koska meille on vuosien kuluessa kertynyt runsaasti kokemusta ja koulutamme aktiivisia toimihenkilöitämme jatkuvasti,
voisimme mielestämme jakaa tietoa ja kokemusta myös koko
jäsenistöllemme. Eräs tärkeä koulutustapahtuma on perinteinen
ajoharjoittelutapahtumamme. On varmastikin hyödyllistä että
kaikki perheessä ajokortin omaavat osaavat ainakin yhdistelmän
tai matkailuauton ajamisen perustiedot. Eihän sitä koskaan tiedä
mitä reissussa tapahtuu.
Matkailuilloissa pyrimme jakamaan tietoa ulkomaanmatkailusta yleensäkin ja erityisesti NCT ja FICC tapahtumista. Vaikka
Eurooppa yhdentyy, on eri maissa määräyksiä joista tulee olla
selvillä, koskapa tietämättömyyteen on turha vedota poliisin
pysäyttäessä matkanteon puuttuvan vinjetin tai ympäristömerkin
vuoksi.
Myös muunlaisia tapahtumia olemme pohdiskelleet jos vain
tietäisimme varmasti millaista informaatiota tarvitsette. Ideoita
ja ehdotuksia otetaan vastaan mielihyvin. Olkaapa siis aktiivisia
ja käyttäkää hyväksenne tarjoamaamme palvelua, olettehan siitä
maksaneet jäsenmaksunne muodossa.

Tervehdys

Vuosi on vaihtunut 2015 puolelle, joten toivotan alkajaisiksi
erittäin onnellista kuluvaa vuotta kaikille! Vuosi tuokin mukanaan kaikenlaista kivaa ohjelmaa alueellamme. Aloittelemme
pääsiäisretkellä laavulle huhtikuussa ja toukokuussa vietämme
turvatreffejä. Treffeille on suunnitteilla paljon ohjelmaa turvallisuuteen liittyen. Päivällä pääsemme mittailemaan kehonkoostumusta, verenpainetta ja verensokereita ja illalla tanssimme
Erkki Kallion säestämän musiikin tahdissa. Elokuussa onkin
Elotreffien aika.
Pikkujoulut sujuivat Kangaslammella oikein mukavissa ja iloisissa tunnelmissa. Pikkujouluihin osallistui jäseniä runsaasti ja
jouluruoat maistuivat. Joululaulut raikuivat yhteisesti laulaen
ja pukki kiireessä joutui tänä vuonna jättämään lahjat portaiden
vierustalle. Kiitos kaikille mukana olijoille onnistuneesta juhlasta! Aluksi suunnittelimme järjestävämme myös arpajaiset
pikkujoulujen yhteydessä. Suuren osallistujamäärän johdosta,
jouduimme kuitenkin jättämään arpajaiset myöhemmäksi ajankohdaksi, tilan ahtauden vuoksi. Arpajaiset tullaan järjestämään
Turvatreffien yhteydessä, mutta kiitän Helsinki Caravania, Best
Caravania, Hyvinkää Caravania, Motonet Vantaata ja Keravan
Citymarkettia arpajaislahjoituksista.
Kaasun myyntiin alueellamme teimme sellaisen muutoksen,
että ensisijaisesti kaasua alueella myy aluevastaavamme Erkki
Stranius. Erkille pullon voi maksaa käteisellä tai entiseen tapaan
yhdistyksen tilille. Joudumme myös miettimään kaasupullon
hintaan, ilmeisesti pienehköä korotusta, koska AGA ottaa käyttöön uuden toimitusmaksun.
Päivät onneksi ovat taas hitaasti lähteneet pitenemään ja pimeä
aika saa hiukan helpotusta. Tervetuloa Kangaslammelle viettämään vapaa-aikaa, ja osallistumaan tapahtumiin kevään ja
kesän edetessä.

Kiitos kaikille
vuodesta 2014!

Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja

Päivi Kulmala
SF- Caravan Kerava ry
puheenjohtaja

Räätälöityä talvikuosia
www.kabe.se/fi
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Hei Ystävät ja
Hyvää alkanutta
vuotta 2015

Nyt on hyvä aika pysähtyä muistelemaan mennyttä vuotta sekä
katsoa mitä kuluva vuosi tuo tullessaan.
Mennyt vuosi oli alueellamme melko työntäytteinen. Suurin
urakka oli epäilemättä lasten uuden leikkialueen rakentaminen.
Myös alueisännän punainen kesätoimisto valmistui kesän aikana. Vaunupaikkoja paranneltiin ja samalla saimme pari uutta
vaunupaikkakin.
Liiton 50v juhlavuosi sekä FICC Rally Pori sai viime vuonna sadat karavaanarit liikkeelle. Myös meiltä osallistuttiin aktiivisesti kaikkiin juhlavuoden tapahtumiin.

Vuosi vaihtui Vantaan Tallilla perinteisesti ylisillä ruokaillen ja
tanssien sekä ulkona raketteja ihastellen. Edes kipakka pakkanen
ei haitannut hauskanpitoa kun saimme lumipeitteenkin maahan
muutamaa päivää aikaisemmin.

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Vantaa ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
pidetään 15.4.2015 klo 18:30
Martintalo, 1 kerros
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 18:00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät asiat.

Tervetuloa!
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Hallitus

Kuluva vuosi tulee olemaan meille tärkeä siinäkin mielessä,
että yhdistyksemme SF-C Vantaa ry täyttää 40 vuotta. Juhlatreffit järjestetään toukokuussa.
Toivoisin mahdollisimman monen osallistuvan juhlatreffien
suunnitteluun ja järjestelyyn, pyydänkin halukkaita ilmoittautumaan hallituksen jäsenille.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 15.4. On kysytty, että miksi
kokous pidetään Vantaalla eikä Turkhaudalla? Miksi ei Vantaalla, onhan yhdistyksemme kotipaikka Vantaa.
Tuleva vuosi tuo meille mukanaan paljon haasteita, joista tulemme selviämään rakentavalla yhteistyöllä ja Tallin hyvällä
talkoohengellä.
Talven hiihtokelejä odotellen,
Kari Koskinen
SFC-Vantaa Ry puheenjohtaja

Kokouskutsu
SF-Caravan Espoo ry:n kevätkokous
maanantaina 25.5.2015
klo 18.30

Kokouskutsu
HELSINKI

J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa
Kistolantie 3, 01750 VANTAA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4. § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu
ennen kokouksen alkua.
SF-Caravan Espoo ry:n hallitus
Tiedustelut: Seppo Joensuu 040-1662 195

Kokouskutsu
SF-Caravan Kerava ry:n

Kevätkokous
Lauantaina 25.4.2015
klo 12.00

Kangaslammen rantasaunalla
(osoite: Alhaistentie 77, 15560 NASTOLA)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4. §:n kevätkokoukselle määräämät asiat.

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään tiistaina 20.5.2015
kello 18.30

Vantaan Energian Jätevoimalalla osoitteessa:
Långmosseninkuja 1, 01230 Vantaa
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4. § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 18.00.
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.
Voimalaitoksen sääntöjen vuoksi pyydämme
kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan ennakkoon yhdistyksen toimistolle 7.5.2015 mennessä
joko sähköpostitse osoitteeseen Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi tai puhelimitse yhdistyksen sihteeri
Armi Ylikorvelle, puh. 040 750 3929.

Jäsenkorttien tarkastus ja
kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Tervetuloa!

Tervetuloa!

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

SF-Caravan Kerava ry:n hallitus
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SF-C Vantaa
Vantaan Talli
Epävirallinen ja vajavainen katsaus historiaan

Oli mies nimeltään Jorma Toivonen jonka päässä
kihisi ajatus paikalliskerhon perustamisesta Vantaan
alueelle toimimaan SF-C:n alaisuudessa, mutta vetäjää
hankkeelle ei tahtonut löytyä ennen kuin hän kohtasi
Rainer Wibergin Jyväskylän leirintäalueella ja suostutteli
hänet lupautumaan asian vetäjäksi.
Vuonna 1975 toukokuun 16 päivä, iltahetki SF-Caravanin keväisillä
Caravanipäivillä Kultakivellä. Pitkässä pöydässä oli pyöreä pöytä,
jonka ympärillä Jorma Toivonen ja Rainer Wiberg keskustelivat
innokkaasti, samaan keskusteluun osallistuivat Börje Tengström ja
Ahti Pentinmäki.
Keskustelun aiheena oli uuden kerhon perustaminen Keski-Uudenmaan ja Vantaan seudun alueelle. Jo silloin Rainer Wiberg lupautui
vetotehtäviin ja seuraavana päivänä eli 17.5.1975 hän kokosi asiasta kiinnostuneet keskustelemaan kerhon perustamisesta. Sovittiin
kokoontuminen ravintola Krapin Hoviin 22.5.1975 uuden kerhon
perustamiskokoukseen. Läsnä oli 16 innokasta Caravaanaria.
Kerhon nimestä käytiin varsin vilkas keskustelu. Puheenjohtaja
esitti nimeksi SFCaravan Keski-Uudenmaan kerho. Lars Dahlberg
ehdotus SF-Caravan Vantaan Seudun Vankkurikerho sai voimakasta kannatusta. Aune Toivonen esitti nimeksi SF-Caravan Vantaan
Seudun kerho. Suoritetussa käsiäänestyksessä tuloksella 10-6
päätettiin kerhon nimeksi Vantaan Seudun Vankkurikerho.
Kerho perustettiin ja kerho päätettiin rekisteröidä. Kerhon toimialueena tulisi olemaan Keski-Uusimaa, kotipaikkana Vantaan Kaupunki.
23.5.1975 Puheenjohtaja neuvotteli kerhon nimestä SF-Caravan
yhdistyksen puheenjohtajan kanssa, jolla oli kielteinen kanta ”Vankkurikerho” sanaan.
Kerhon viralliseksi nimeksi tuli näin ollen noin viikon kuluessa
SF-Caravan Vantaan Seudun Kerho.
Kerho sai käyttöönsä ”oman alueen” elokuussa ja sopimus allekirjoitettiin 17.9.1975, allekirjoittajina Pertti Lehto ja yhdistyksen
puolesta Lars Dahlberg.
SF-Caravan Vantaan Seudun Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.1975
84 vaunukuntaa.

1976

SF-Caravan Vantaan Seudun Kerho ry koki nimenmuutoksen.
Nimeksi tuli Vantaan Seudun Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan ry.
Kesän yleiskokouksessa julistettiin nimikilpailu alueen nimestä,
kilpailun voitti Kaija Wibergin ehdotus ”Vantaan Talli”.

1977

Vantaan Tallin grillin pohjavalu suoritettiin.

1978

Grillikatos valmistui, samoin saostuskaivot ja kemssan tyhjennyssäiliö.
8

9

10

11

Uusi Caravan-myymälä avattu
pääkaupunkiseudulle
Edustamme uusia
Hymer, Carado,
Pössl ja LMC
-matkailuautoja.
Tule tutustumaan.

Meiltä löydät

KE
HÄ
I

II

JÄTTIAN
VALIKOIM U
MATKAIL A
OJ
AJONEUV

Hämeenlinnantieltä 4,2 km

KOSKELO
VANHAKARTANO

RINTA-JOUPIN
AUTOLIIKE
KOSKELONTIE 21,
ESPOO

Meillä
vaihdossa käyvät
mm. nämä

RÖYLÄ
KOSKELO
VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

Valitse omasi
yli 250 vaihtoehdosta
osoitteessa
rinta-jouppi.com
tai auto.fi
Kaikista voit tehdä kaupat
meillä Espoossa.

Turun moottoritieltä 5 km

Tervajoki | Espoo | Helsinki | Jyväskylä | Kempele | Keuruu | Kokkola | Mikkeli | Oulu | Pori | Rauma | Rovaniemi | Turku | Vaasa | Ylivieska
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Tervetuloa kaupoille! Palvelemme ma-pe 9-18 • la 10-15
osoitteessa Koskelontie 21 ESPOO

Sampo Paavilainen
050 420 1106

Jukka Heino
044 971 2525

Matka alkaa

Jekkutehtaat

dän herkkuihin. Lämmintä Glühweinia oli
tarjolla eri muodoissa, samoin makkaroita,
leivonnaisia ja suklaahedelmiä.

Bussimatka Saksaan jekkutehtaalle 29.11. – 7.12.2014
Matkailuautoilijoiden reissulla matkustimme tänä vuonna Saksaan yhdeksän päivän
matkalle. Puolitoista vuorokautta vierähtikin jo heti alussa laivamatkalla Helsingistä
Travemündeen Finnstar laivalla. Aika kului
rattoisasti iloisessa porukassa, brunssia kuohuviinin kera nautiskellen, ja iltaisin herkuteltiin runsaassa päivällispöydässä. Happy
Houria hyödynnettiin, sauna poreammeineen
oli lämpimänä ja pikkuruinen myymäläkin
oli käytössä.
Iltamyöhällä sunnuntaina saavuimme Travemündeen ja ajoimme vain hotelliin Lyypekkiin.
Aamiaisen jälkeen ajoimme noin kolmenTropical Island

Sepät ja Sippolat

sadan kilometrin matkan Berliinin ohi kohti
Krausnickia Tropical Islandsiin, kylpylään,
jossa on maailman suurin sisäsademetsä,
trooppinen meri ja saunamaailma. Halli on
360 m pitkä, 210 m leveä ja 107 m korkea.
Päivittäinen kävijämäärä on noin 8000 henkilöä. Kuumailmapallolla pystyi lentämään
hallin sisäpuolella. Näkymä laguuneille oli
kuin Hawaijilla. Vietimme kylpylässä parin
päivän ajan.
Keskiviikkona tutustuimme matkan pääkohteeseen: Jägermeister tehtaaseen. Puolitoistatuntinen kierros perehdytti meidät jekun
valmistuksen saloihin, mutta vain osittain.
Kaikki tehtaassa oli todella salaista, kuvata
ei tietenkään saanut, ei edes eteisaulassa, ja
kännyköistäkin piti sammuttaa virta räjähdysvaaran vuoksi. Tehdas on perheyritys,
siellä työskentelee 6000 henkilöä, mutta
vain muutama perheenjäsen tietää jekun reseptin koostumuksen. Jekku valmistetaan 56
eri yrtistä. Jekkua lähtee niin paljon maailmalle, että 1,6 miljoonaa ihmistä voisi ottaa
joka sekunti naukun. Mekin saimme maistiaislahjat laseineen mukaan.
Torstaina kävimme aamupäivällä suuressa
vapaa-ajan Caravanmarketissa. Ihmetystä
herätti, kun siellä ei käynyt kuin käteinen
raha tai joku tuntematon Mastor-kortti. Iltapäivällä oli vuorossa Bremenissä kaksi
tunnelmallista joulutoria. Ne olivat levittäytyneet laajalle alueelle, paljon oli kaunista
katsottavaa käsitöistä leluihin ja joulupöyMatkaduomme

Paratiisissa

Perjantaina kävimme, tietysti, Lyypekin
Cittimarketissa ostoksia tekemässä ja sen
jälkeen kiertelimme vielä sielläkin joulumarkkinoilla. Eri kaupunkien joulumarkkinat näyttävät olevan erilaiset. Lyypekissä oli
huomattavasti enemmän ruokakojuja kuin
Bremenissä. Paljon maisteltavaa ja huumaavia tuoksuja.
Illan suussa ajoimme Travemünden satamaan odottamaan laivaan pääsyä.
Paljon tapahtui – yksi kännykkä pimeni,
toinen hävisi yön ajaksi, ja yksi takki jäi laivaan jo menomatkalla. Finnlinesin henkilökunta järjesti takin hienosti takaisin.
Fiilis bussissa oli mahtava, vitsit lensivät ja
Ari hauskuutti meitä tietokilpailukysymyksillään ja mukavalla laskemistyylillään. Mutta kun laskutoimitukset eivät menneet oikein
Ojalan laskuopin mukaan, Ari sai lahjaksi
helmitaulun. Vaikka välillä seistiin Staussa
kaksi ja puoli tuntia, ei kukaan pitkästynyt
tai hermostunut.
Kaikkien yllätykseksi ja iloksi Risto oli ottanut kitaran mukaan ja viihdytti meitä useana
iltana. Siitä hänelle suuri kiitos.
Sunnuntaina koitti kotiinpaluu. Kiitokset
Lehdon Liikenteen Markulle hyvistä hotellivalinnoista, tunnelmallisista ruokapaikoista ja turvallisesta matkasta. Samoin kiitos
matkan vetäjille Hannelelle, Raimolle ja
Irmelille.
"Porukka tekee sen matkan, melkein sama
minne mennään", kuului erään matkalla olijan kommentti. Niin se on. Seuraavaa matkaa jo suunniteltiin.
TEKSTI: PIRKKO PAANANEN
KUVAT: HEIDI HUIKKO, JUSSI SEPPÄ,
RISTO SIPPOLA

Eräs hotelleistamme
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knaus.fi

Sky Traveller -kampanja
Sky Traveller 500 D
Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€.
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Markiisi 747€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ulkoluukku oikealla takana 284€

Säästö jopa

10 462€

Säästö jopa

7 936€

Sky Traveller 650 DG SuperLight
Fiat-alustan paketti 2 109€
SL-paketti 1 579€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€,
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€,
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 1 001€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Ovh: 72 052€ – Säästö 10 462€

Ovh: 71 581€ – Säästö 8 891€

61 590€

62 690€

Caravan Larvanto

Kartanonkatu 9
70700 Kuopio
017 5800 645
www.caravanlarvanto.fi

Cartrade

Pikkukorventie 2
37150 Nokia
03 341 5444
www.cartrade.fi

Kampanjahinta

CaraHome-kampanja

600 MG

700 DG

Fiat-alustan paketti 2 428€
Weinsberg Smart -paketti 944
2.3l 130hv Moottori 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metalliharmaa ohjaamo 298€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ohjaamon pimennysverhot (Remis) 667€
Markiisi 811€
Takatallin ovi vasemmalla 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl CS 30mbar -paineensäädin 278€

Fiat-alustan paketti 2 428€
Weinsberg Smart -paketti 944€
2.3l 130hv Moottori 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metalliharmaa ohjaamo 298€
Radio-cd mp3 -soitin 241€
Ohjaamon pimennysverhot (Remis) 667€
Markiisi 1 001€, Takatallin ovi vasemmalla 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl CS 30mbar paineensäädin 278€
Suuri 190l Jääkaappi 889€

Ovh: 61 447€ – Säästö 7 157€

Ovh: 65 526€ – Säästö 7 936€

54 290€

57 590€

Tervetuloa kaupoille! Knaus ja Weinsberg myynti:
Käpyläntie 6
94450 Keminmaa
01614
280 220
www.arcticmc.fi

59 990€

Fiat-alustan paketti 2 109€
Sky Traveller -paketti 1 198€
Integrointipaketti 970€
2,3l MultiJet 1 601€
Truma Combi 6E -lämmitin sähkövastuksella 643€
Sähköinen lattialämmitys 702€
Metallinhohto harmaa ohjaamo 298€
Varapyörä 219€
Takatukijalat 387€
Takatallin ovi kuljettajan puolella 352€
Polkupyöräteline 4:lle pyörälle 392€
MonoControl-paineensäädin 278€
Suuri 190l jääkaappi 889€
Markiisi 883€
Radio-cd mp3 -soitin 241€

Kampanjahinta

Arctic Motorcaravan

Kampanjahinta

Sky Traveller 600 DKG

Kampanjahinta

weinsberg.fi

Ovh: 65 459€ – Säästö 9 469€

Kampanjahinta

Uusi myyjä!

Lomapalvelu

Hiidenmäentie 268
03100 Nummela
045 277 3251
www.lomapalvelu.net

Markkinointi
Mika Lehtinen

Liesitie 2, 27230 Rauma
02 822 5144
www.mikalehtinen.net

Pro-Caravan Finland
Ollilanojankatu 2
84100 Ylivieska
020 728 9222
www.procaravan.fi

Pitkäjärvi – Sydän-Satakunnan helmi

Alue katsottuna vastarannalta

Pitkäjärvi on yksi Suomen yleisimmistä
järven nimistä. Mutta vain Kokemäen
Peipohjassa, reilun 200 kilometrin päässä
Helsingistä on se ainoa Pitkäjärvi, jonka
rannalta löytää SFC-alueen. Kuten monet
karavaanariyhdistysten ylläpitämät alueet, on SFC-Pitkäjärvikin entinen yleinen
leirintäalue, joka on sittemmin päätynyt
paikallisen yhdistyksen ylläpitämäksi,
matkailuajoneuvoihin erikoistuneeksi alueeksi. SF-Caravan Kokemäen seutu ry on
isännöinyt aluetta vuodesta 1997 tehden
kymmenillä tuhansilla talkootunneilla alueesta viihtyisän, toimivan ja siistin keitaan
karavaanareille.
Alue on helposti saavutettavissa valtateiltä
2, Helsinki-Pori ja 12, Rauma-Tampere.
Alueelle on hyvä yleisopastus seuraamalla
Pitkäjärven Vapaa-ajankeskuksen opasteita leirintäaluemerkkeineen. Perille johtaa
riittävän leveä, asfaltoitu tie aivan portille
asti ja itse alue on Pitkäjärven rannalla,
kuivassa suomalaisessa kangasmaastossa.
Alueen matkailuajoneuvopaikoista kaikki
on sähköistetty nykystandardin mukaisesti, paikkoja on kaikkiaan noin130.
Kulkijoille on varattu tilaa alueen eri
puolilta, niin rantavyöhykkeeltä, lasten
leikkikentän läheisyydestä kuin palvelurakennusten tuntumastakin. Reilun kolmen
hehtaarin alueella kaikki on silti lähellä,
lähtipä liikkeelle mistä kohdasta vain.

Alue soveltuu myös liikuntarajoitteisille,
tieväylät on pinnoitettu kovalla soralla ja
maasto on suhteellisen tasaista. Kesäkaudella moni kausipaikkalainen kiertelee
muualla ja moni kulkija onkin Pitkäjärvellä yllättynyt saadessaan mukavan terassitai lavapaikan vierailunsa ajaksi.
Pitkäjärvellä on sijoitettu karavaanarin
viihtyvyyteen. Päärakennus kätkee sisälleen mukavan takkatuvan, perinteisesti
puulla lämpiävän saunan, jonka yleisvuorot kuuluvat vuorokausihintaan sekä
sosiaalitilat miehille ja naisille. Pienenä
lisänä toimii kesäkaudella kesäkeittiö,
lasitettu katos päärakennuksen päädyssä.
Kesäkeittiö on karavaanareiden käytössä
ja ruokaa pääsee valmistamaan myös sähköhellalla ja uunissa. Muina matkakodin
keittiön jatkoina toimivat kaksi grilliä:
leikkikentän vieressä oleva, kaasugrillillä
varustettu avogrilli ”Helmi” sekä alueen toiselta
laidalta löytyvä kotagrilli
”Mutteri”. Kotagrillin läheisyydestä löytyvät lisäksi
savustuspöntöt, jos vaikka
Ahti suo antejaan kalaisasta
Pitkäjärvestä. Grillit ja savustimet ovat karavaanareiden käytössä ja niin kaasu
kuin polttopuutkin kuuluvat
vuorokausimaksuun. Päärakennuksesta löytyvät myös

pyykkihuolto, pesukone ja kuivausrumpu
sekä kemiallisen wc:n tyhjennysmahdollisuus. Päälleajokaivoa alueella ei (vielä)
ole, jätehuollossa noudatetaan kunnallista
lajittelu- ja kierrätyssuunnitelmaa.
Pienen lisän kesämatkailukauden saunomiseen antaa Suomen ehkäpä hienoin
vaunusauna. Lähellä uimarantaa, alueen
rauhallisella reunalla nimittäin on kunnan
veteen ja viemäriin kytketty 1970-luvun
lopun Kafi, joka lukuun ottamatta eristettyä savupiippua ja tummennettuja ikkunoita näyttää päällisin puolin ikäiseltään,
vaan kätkee sisäänsä kokonaan uudelleen
rakennettuna saunan, pesu- ja pukuhuoneen. Vesi tehdään perinteiseen tapaan
vannaan. Aidattu ja suojainen, katettu
terassi toimii vilvoittelupaikkana ja rantaan on kivenheitto. Varsinkin lomakaudella kannattaa varata oma saunavuoro

Lavapaikalla
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jo saapumisen yhteydessä, monina kesäviikonloppuina sauna nimittäin lämpiää
aamuvarhaisesta iltamyöhään ja joku jää
aina ilman saunakokemustakin. Vaunun
kyljestä muuten löytyy vanhat dymolla
kirjoitetut paikkakunnat, jossa vaunun
ensimmäinen omistaja on vaunun kanssa
vieraillut. Komennusmies vei Kafin mm.
Bagdadiin…J

Polkuautot ovat ahkerassa käytössä

Tekemistä Pitkäjärvellä riittää. Lasten
leikkikenttä on hyvässä kunnossa, lasten
käytössä on neljä tukevaa polkuautoa,
joista osaan on myös peräkärryt. Nuoret
kokoontuvat usein päiväaikaan takkatuvalle pelailemaan ja luvassa on myös lisää
nopeutta verkkopelaamiseen, kun valokuitu saataneen alueelle vuoden 2015 aikana. Matkapuhelinoperaattorien 3G verkot
toimivat koko alueella, 4G paikoitellen.
Alueen ulkoilumaastot ovat hyvät ympäri
vuoden, talvella valaistut ladut ja kesällä
pururata sekä erilaiset maastoon merkityt
reitit mm. Pitkäjärven ympäri sekä laavureitti. Pitkäjärvi itsessään on puhdasvetinen, Kokemäen kaupunki valvoo veden
laatua kesäuintikaudella. Talvikaudella
järvessä on avanto, jos järvi sattuu jäätymään. Järvessä saa kalastaa, tosin vain
ongella tai uistimella. Moottoriveneily

on kielletty pohjavesialuemääräysten perusteella mutta karavaanareiden käytössä
on niin polkuvene kuin soutuveneitäkin.
Alueisännältä saa pelastusliivit lainaksi.
Alueen vieressä kulkee 12-väyläinen frisbeegolfrata. Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksesta löytyvät urheilukenttä, jäähalli,
golfin sisäharjoitteluhalli sekä tasaisia sepelikenttiä vaikkapa petanquen tai mölkyn
joukkuekisoihin.
Kokemäen keskustaan on matkaa Pitkäjärveltä 7 kilometriä. Matka taittuu
tarvittaessa alueen lainapyörillä, perille
keskustaan pääsee asfaltoitua pyörätietä
pitkin. Kokemäen keskustasta löytyvät
kaikkien ketjujen ruokakaupat, Alko sekä
uimahalli. Keskustassa on useita ruokailumahdollisuuksia sekä keskustan tuntumassa on maankuulu Anttilan marjatila, jonka

tuotteista karavaanarit saavat jäsenkortilla
alennuksen. Monen karavaanarin matkassa onkin lähtenyt niin hilloja kuin paikallista, lisäaineetonta limonadia tai mehuja.
Moni tekee Pitkäjärveltä myös päiväretkiä
lähikaupunkeihin omalla autollaan, Porin
keskustaan on matkaa 45 kilometriä ja Yyterin sannoille hiukan enemmän. Idyllinen
Rauma, sen vanha kaupunki ja pitsit ovat
reilun 50 kilometrin päässä, kaikki tutustumisen arvoisia jos Suomen Lännessä
viipyy muutaman päivän.
Kokemäen Pitkäjärvi on pistäytymisen
arvoinen paikka. Moni on tullut ensin viikonlopuksi ja lomallaan pitemmäksi aikaa. Tervetuloa Sydän-Satakuntaan!

Summa Summarum

SFC-Pitkäjärvi, Urheilutie 81, 32810 PEIPOHJA – puhelin 02 5467 400
Avoinna ympäri vuoden, kesämatkailukaudella isäntä paikalla päivittäin, saunat
ma-la, vaunusauna ma-su. Talvikaudella
isäntä paikalla pe-su, saunat pe-la. Viikolla omatoimialue. Kokemäen kaupungin
vesi ja viemäri, rajallinen wlan, lisätiedot
verkossa www.sfckokemaki.fi
TEKSTI: TIMO TARVAINEN
KUVAT: SF-CARAVAN KOKEMÄEN SEUTU RY

ressä
Ihan tässä vie
ksien päässä!
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www.hyvinkaacaravan.net
Meillä osataan ,
meillä palvellaan!
Lämpimästi
tervetuloa meille!
Avoinna arkisin klo 10-17, la suljettu (toistaiseksi) • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto
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Lahden yhdistyksen alue Artjärven Vuorenmäki

Vapun pitkäpöytä

2011 valmistunut grillikota

Mitä, lähtevätkö kaikki pois? Eikö tänne jää ketään? Tällainen ihmettelevä kommentti kuultiin eräältä vieraaltamme,
kun Vuorenmäen alue tyhjeni lokakuisten Ajotaitotreffien
jälkeen. Kyllä, sillä alue on edelleen käytössä lähinnä treffipaikkana. Toki kesäpäivystystä on pyöritetty parin kesän
verran, mutta suurta kävijämäärää ei alueemme ole kohdannut.
Vuodesta 2001 lähtien olemme toimineet Vuorenmäellä.
Aluetta on rakennettu rauhallisesti Artjärven kunnan myötävaikutuksella. Vuonna 2009 valmistui alueemme tärkein
rakennus eli sauna. Seuraavana vuonna saimme valmiiksi
aluesähköistyksen ja -valaistuksen. Ja 2011 kohosi alueelle
grillikota, jossa mahtuu iltaa viettämään reilut 20 ihmistä.
Alueemme ympäristössä on monenmoista toimintaamme
tukevaa elementtiä. Villikkalanjärvi, savinen mutta puhdas,
tarjoaa mm. kalastajille apajia, sillä järvestä nousee ainakin
haukia ja kuhia. Lisäksi melojille on omat reittinsä joissa
ja järvissä. Naapurijärviä ovat Säyhtee ja Pyhäjärvi. Läheisellä urheilukentällä olemme ajattaneet ajotaitosuorituksia
jo yli kymmenen vuoden ajan ja Vuorenmäen urheiluhallia
voimme vuokrata omaan käyttöömme. Viime keväänä järjestimme liikuntapainotteiset treffit, jolloin käytössämme oli
palloiluhalli ja kuntosali. Lisäksi pienen reippailun päässä
(200 m) sijaitsee Maamiesseurantalo, jossa olemme järjestäneet erinäisiä tapahtumia, esimerkiksi Pikkujoulujemme
tapahtumapaikkana se on ollut jo kauan.

Ajotaitotreffien taidonnäyte

Sammutusharjoitusnäytös

Tervetuloa vierailemaan Artjärven Vuorenmäelle Orimattilaan!
Ehkä löydämme sen jossain vaiheessa Leirintäoppaasta,
mutta tällä hetkellä löydät sen SFC Lahden seutu ry:n kotisivuilta osoitteesta www.sfclahdenseutu.fi
Lahden yhdistyksen puolesta,
Kari Koivunen 78111

Sähköä ja valoa riittää alueella
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Suomislalom virittää kipailuvietin

Sappee, Ympärivuotinen Matkailukeskus
Ravintola Huipun edestä suoraan rinteeseen

Sappeen Matkailukeskus on monipuolinen
paikka koko perheelle. Tekemistä ja puuhaa riittää kaikenikäisille, ympäri vuoden.
Sappeen turvallinen ja kotoisa tunnelma
sekä asiakkaiden toiveisiin mukautuvat
palvelut ovat saaneet tunnustusta. Sappee on jo kahdesti valittu Vuoden hiihtokeskukseksi ja vuonna 2012 se palkittiin
myös Vuoden Kotimaan Matkailuyrityksenä.
Kaikki Sappeen palvelut, majoitustilat, ravintolapalvelut, lipunmyynti ja vuokraamo
sijaitsevat rinteiden päällä, huikeiden maisemien ympäröimänä. Sappeen sijaintikin
on erinomainen, Tampereelta 50 km, Helsingistä 160 km, Hämeenlinnasta 65 km ja
Turustakin vain 180 km.

Rinteitä ja toimintaa
kaikille

Monipuoliset ja hyvin hoidetut rinteet
mahdollistavat talvisin loistavan harrastuspaikan laskettelijoille ja lumilautailijoille.
Yhteensä rinteitä on 12 kappaletta, kaikki
ovat valaistuja ja aina hienossa, huolletussa kunnossa. Korkeuseroa löytyy 120
m ja pituutta pisimmälle rinteelle 850 m.
Osa rinteistä on helppoja, esimerkiksi perheen pienimmillekin tai juuri harrastuksen
aloittaville sopivia. Osa rinteistä on toki
haasteellisempia ja keskivaikeita, jo laskettelun perustaidot osaaville.
Lasten keskuudessa suosioon on päässyt
perheen junioreille suunnattu Crossrata,
jossa taitojaan pääsee kokeilemaan mutkaisen radan muodossa, johon on mausteeksi laitettu myös muutama hyppyri.

Kun taidot karttuvat ja vauhdin nälkä
kasvaa, voi suunnata isommalle Kallenrinteen Crossiradalle, jossa myös aikuisetkin
viihtyvät.
Sappeen kauden 2013/2014 uutuus oli
Alppiseikkailu, joka tuli ylhäältä päin katsottuna rinnealueen vasempaan reunaan
heti Mutkamäken viereen. Alppiseikkailu
on lapsille rakennettu metsäreitti joissa
voi ottaa tuntumaa eri alppilajeihin.
Etenkin nuorison suosiossa oleva Snow
Park alue rakennetaan talven aikana yhdessä lajia harrastavien kanssa, asiantuntijoita kuunnellen. Crossradan vieressä
sijaitsevalta Ministreetiltä löytyy aloittelijoille omat, helpommat suorituspaikat
ja Isolta Streetiltä haastavampia reilejä,
boxeja ja muita suorituspaikkoja. Snow
Parkissa käydään myös talven kovimpia
kisoja. Lisätietoa Sappeen Snowparkista
löytyy: www.sappee.fi

Talvella Sappeessa toki voi tehdä muutakin kuin lasketella rinteissä. Hoidettuja
murtomaahiihtolatuja löytyy yhteensä 14
km verran. Ladut ovat luonnonlumipohjaisia, joten ne ovat heti käytössä kun
luonnonlunta löytyy tarpeeksi. Hiihtämään pääsee perinteisellä sekä vapaalla
tyylillä, ladut eivät valitettavasti ole valaistuja. Hiihtolenkkien varrelta löytyvät
laavupaikat makkaranpaistoa ja eväiden
syöntiä varten.
Hiihtokoulusta saa laadukasta opetusta
laskettelun saloihin, toki siellä voi käydä
myös virkistämässä muistia laskettelun,
lumilautailun tai vaikka telemarkin merkeissä.
Sappee Vuokraamosta löytyvät laadukkaat
välineet vaativampaankin makuun. On
suksia ja lumilautoja perheen pienimmelle
ja isommille harrastajille. Vuokraamossa
voi myös huollattaa omia välineitä.

Välillä on käytävä tankkaamassa ravintolan antimia
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Alppiseikkailu haastaa koko perheen

Lautailijoille haastavia vaihtoehtoja. Sappee Isostreet

Muut palvelu

Tapahtumakeskus Huipussa voi nauttia
edullisen ja maukkaan kotilounaan rinnepäivän aikana. Tarjolla on myös runsaasti
monipuolisia annoksia pizzasta pihveihin
ja kala-annoksiin. Jälkiruuaksi voi nauttia kahvin kera tuoreita leivonnaisia. Tapahtumakeskus Huipussa on A-oikeudet.
Rinnepäivän päätteeksi Huipun lavalle
astuvat Suomen suosituimmat artistit. Talvella 2015 lavalla nähdään ainakin Paula Koivuniemi, Matti Nykänen, Kasmir,
JVG, Uniikki, Neljän Suora. Bändi-illat
alkavat syksyisin ja kestävät kevääseen
asti. Perherinteen päällä sijaitseva Vohvelikahvila tarjoaa taukopaikan viikonloppuihin. Välillä ilta-aikaan Vohvelikahvilassa pääsee laulamaan myös Karaokea.
Rinteiden juurella sijaitseva Ala Cafe palvelee viikonloppuisin laskettelijoita, Ala
Cafen terassille paistaa myös mahtavasti
kevätaurinko !

Caravanpaikkoja ja
muuta majoitusta

Caravanpaikkoja on runsaasti, osa kausikäytössä ja osa varattu päiväkävijöille. Paikat ovat reilun kokoisia ja lyhyen
etäisyyden päässä rinteistä ja huoltorakennuksesta. Huoltorakennuksesta löytyvät asianmukaiset tilat saunoineen,
suihkutiloineen ja wc-tiloineen. Suihkutilojen käyttö kuuluu aina caravanpaikan
hintaan sekä saunojen käyttäminen viikonloppuisin sauna-aikojen puitteissa.
Caravanpaikka suositellaan varaamaan
aina etukäteen ja helposti sen voi varata myös Sappeen Verkkokaupan kautta.
Caravan kausipaikat ovat suosittuja ja vakipaikkalaisia on usean vuoden ajalta useita perheitä ja vaunukuntia. Kausipaikkaan
voi hankkia edullisesti myös yhden kausikortin Sappeen rinteille. Vaunupaikka
on myös mahdollista varata kesän ajaksi.

Majoitustilaa on vuosien aikana rakennettu lisää Sappeenvuorelle. Sappeen
Lomamökkien välityksessä olevien
loma-asuntojen majoituskapasiteetti on noin 750 vuodepaikkaa. Mökkejä on 50 kappaletta ja Sappee Chalets huoneistohotellihuoneita 28 kpl.
Mökkejä löytyy pienemmistä, kodikkaista
6- 8 hengen kohteista isoihin, 8-14 hengen
huviloihin.
Osassa isommissa huviloissa on mahdollista vuokrata myös ulkoporeamme käyttöön pienestä lisähinnasta.
Kaikki majoituskohteet ovat laadukkaita ja asianmukaisia ja sijaitsevat hyvällä
etäisyydellä Sappeen rinteistä ja palveluista. Majoituskohteet ovat käytettävissä
ympärivuotisesti. Talvisin majoittuvat rinnepäivää viettävät matkailijat ja kesäisin
majoituskohteita käyttävät esimerkiksi
lähialueen huvipuistojen käyttäjät.
Sappee Chalets tarjoaa huoletonta ja
helppoa majoittumista edulliseen hintaan.
Chalets sijaitsee aivan Alkeisrinteen vieressä, omalta parvekkeelta voi seurailla
rinteessä viilettäviä laskijoita.
Jokainen huoneisto on varusteltu omalla
keittiöllä joten ruuan laittaminenkin onnistuu kätevästi. Jokaisessa huoneistossa on
myös oma sauna. Yksiössä majoittuu 2-4
henkilöä ja kaksiossa 4-7 henkilöä.

Toimintaa ympäri
vuoden

Matkailukeskuksessa meno ei hiljene kesälläkään, vaan rinteiden suljettua ja sulatettua talven paksu lumikerros pois päältään alkavat rinteissä muokkaustyöt kesän
alamäkipyöräilijöitä varten. Rinteisiin
rakennetaan erilaisia ratoja hyppyreineen
ja kesän korvalla vauhdikkaat alamäki
pyöräilijät viilettävät pitkin rinteen ratoja
tehden välillä hurjalta näyttäviä taidokkaita hyppyjä. Laji on kasvattanut suosiotaan
vuosi vuodelta ja kävijöitä Sappeen BikeParkissa riittää pitkälle syksyyn asti.
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Pientä välipalaa ja lämmittelyä kodan hehkuvalla hiilloksella

Sappeen Kesäteatterissa alkaa kesällä 2015 jo kuudes kesäteatteri
kesä, kun Kesäkissat saa ensi-iltansa 10.6. Heikki Vihisen käsikirjoittamassa ja ohjaamassa musiikkikomediassa päästään mukaan
seuraamaan kaverusten, Peten ja Maken kesää mökkimaisemissa..
Sappeen Matkailukeskukselle on hyvin tärkeää pitää hyvää huolta
asiakkaistaan. Liittymällä Sappeen kanta-asiakkaaksi, saat viimeisimmät ajankohtaisimmat tiedot ja huikeat tarjoukset helposti
käyttöösi. Liittyminen on helppoa Sappeen nettisivuilla, MySappee-osiossa.
Sappeen Matkailukeskuksesta löytyy runsaasti tietoa Sappeen
nettisivuilta: www.sappee.fi myös ostoksia voi tehdä Sappeen
Verkkokaupan kautta, esimerkiksi majoitus, hissiliput, bändiliput
on helppo ostaa suoraan verkkokaupasta.
Nähdään Sappeella !
TEKSTI: KAISA VOUTILAINEN
KUVAT: SAPPEEN MATKAILUKESKUS

SF-C Vantaan vuoden 2015 karavaanariperheeksi valittiin perhe Grönlund.

Jari, Johanna, Niko, Miro

Onnittelut!
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SF-Caravan Espoo ry 40 VUOTTA
TERVETULOA JUHLIMAAN TAIVALTAMME

5.-7.6. 2015 alkaen 5.6.2015 kello 12.00
Pääkslahden vaunualue, Irjalantie 649, 3400 VIHTI
Viikonlopun treffimaksu 25 euroa / vaunukunta
• Perjantaina tulosaunat ja karaoketanssit, arpojen myyntiä
• Lauantaina Juhlatilaisuus:
Musiikkia, juhlapuheita, kakkukahvit, rentoa yhdessäoloa
Katsaus 40-vuotiseen historiaan näyttely
ARPAJAISIA, PIENIÄ LEIKKIMIELISIÄ KISAILUJA, YHTEISLAULUA,
TEKEMISTÄ LAPSILLE JA AIKUISILLE
Orkesteritanssit Pauli Huuskon yhtyeen tahdittamina

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jaakko Häti
Roope Häti

040 738 4316
040 845 6178

www.hati.ﬁ

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

Veijo vetää sauvakävelyryhmää
Suomalaisten leiri Lechbruckissa

Tapahtui vuonna 2000

Tämä juttu on moneen kertaan kerrottu.
Lassi sanoi ihan hävettävän, kun niin monet kerrat piti karavaanareille saunassa
kertoa, kun oli aina joku joka ei ollut sitä
vielä kuullut. Viimeksi kun kuulin jutun,
niin ihmetytti oliko ollenkaan sama tapaus, mikä meille tapahtui. Ajattelinkin kertoa sen nyt, niin kuin minä sen muistan.

Matkalla Via Baltikaa
kohti Lechbruckia

Olimme varanneet lauttaliput Helsinki
-Tallinna – Helsinki, meidän perheelle
Lassi, minä, Niko 17 vuotta, Volvolle ja
Kafi- asuntovaunulle.
Määränpäänä 62. FICC Rally 2000
Lechbrukissa. Alkumatkaa taitettiin toisen
perheen kanssa, heille sopi sama alkumatka ja oli turvallisempaa reissata porukassa. Heitä oli äiti, isä ja kaksi tytärtä. Ensimmäinen yöpyminen oli Viron puolella
Lemmerannassa, sitten Latvian puolella
Jurmalassa, sieltä jatkettiin matkaa kohti
Kolkaa. Kartan mukaan Kolkaan mennessä rannikolla piti olla monta leirintäaluetta, eipäs vaan ollut. Sitten piti jo leiriytyä
ja jäätiin varuskunta alueen aidan viereen.
Silloin siellä ei ollut muuta kuin hieno niemi ja hiekkarantaa silmän kantamattomiin.
Nykyään se on luonnonsuojelualuetta josta saa vuokrata tynnyrimökkejä.
Olin kuullut radiosta että Kolkan kylässä eläisi suomensukuisia Liiviläisiä
(valkoisenhiekankansa, vielä 1995 heitä
oli 53). Siellä oli enää jäljellä Suomitalo.
Talon seinällä oli kuvia, kun Presidentti

Ahtisaari oli käynyt vihkimässä talon. Kukaan ei enää tiennyt suomalaisista mitään.
Jatkoimme matkaa Liettuaan Palangaan,
leirintäalue oli rannassa, vähän puutteellinen, mutta kun parempaakaan ei löytynyt.
Tapasimme vanhimman poikani, hän oli
silloin töissä Klaipeidassa. Hän suositteli
käymään Kuurin kynnäksellä Neringassa Nidassa. Kynnäkselle pääsi salmen yli
pienellä autolautalla. Ajettiin ainoaa tietä
Nidaan Kalingradin rajalle. Nidan takaa
kukkulalta eteen avautui valtava hiekkadyyni aurinkokelloineen. Mieli teki käydä
Kalingradissa, mutta viisumi maksoi maltaita. Nidassa oleva leirintäalue oli hieno,
mutta tyyris. Palangassa piti pestä hiukset,
mutta se piti jättää, kun lämmintä vettä
oli luvassa vasta lähtöpäivänä klo 17, jos
sittenkään? Jatkettiin matkaa Varsovaan,
minkä jälkeen tiemme erosivat, oli ollut
mukavaa ja turvallista yhdessä. Muistaakseni toinen perhe jatkoi matkaa Krakovaan
ja me kohti Lechbruckia.

Volvo alkoi lakkoilla

Ensimmäisen kerran Volvo pysähtyi tunnelissa Münchenin ohitustiellä ruuhka-aikaan, siinä sitten istuttiin niskat punaisena tukkona, no aikamme starttailtuamme
päästiin jatkamaan matkaa Lechbruckiin.
Lechbruckissa järjestettiin sinä vuonna
62. FICC Rally. Suomalaisten alue oli virtaavan joen varressa. Joessa jäähdyteltiin
leiri-isännän järjestämiä oluttynnyreitä.
Tansseja järjestettiin pienen vajan terassilla, soittajat olivat meidän omaa porukkaa,
viereiseltä ranskalaisten alueelta tuli porukkaa mukaan. Veijo veti sauvakävelyä,

siihenkin ranskalaiset osallistuivat innolla.
Juhlateltalle oli matkaa, sinne oli järjestetty kuljetus. Lechbruck oli kodikas saksalaiskylä, kanoja ja vuohia oli pihapiirissä.
Ihailin puupinoja jotka oli kuin koristeita,
puut oli pinottu nätisti ikkunoiden alle ja
joskus jopa ympärille.
Volvo taas lakkoili ja vietiin korjaamolle. Vuokrasimme auton ystävälliseltä
vanhalta rouvalta. Kiertelimme sillä Itävallan puolella Innsbruckissa ja ympäristössä. Kun oli aika palata tuli rankka
kaatosade. Vettä oli noussut tielle ja moottoritie oli suljettu, jouduimme ajelemaan
kiertoteitä, olimme välillä eksyksissä. Oli
surullista kun vesi oli noussut talojen pihoihin ja kellareihin, leirintäalueella monet vaunut oli veden saartamia. Palautimme auton paljon myöhässä, pelostamme
huolimatta rouva oli ymmärtäväinen, eikä
perinyt meiltä lisämaksua. Volvo tuli korjattuna, sitä riemua ei kestänyt kauaa, kun
taas sama vika vaivasi, korjaamon pojat
kävivät taas hinaamassa Volvon, alkoi olla
kiire korjaamisen kanssa kun FICC Rally
alkoi lähetä loppuaan. Vielä kerran Volvo
tuli korjattuna, kun lähdimme viemään
poikia takaisin, niin Volvopa sammui taas
kerran, se jäikin sitten korjaamolle.
FICC Rally loppui, suomalaiset
lähtivät kotiin, me jäimme vaunumme
kanssa, ilman kulkupeliä, tyhjälle kentälle, saniteettikontit vietiin pois. Ei paljon
naurattanut, käveltiin respaan kertomaan
tilanteestamme. Hetkessä Saksan Karavaanareiden presidentti hurautti vaunulle
ja veti vaunun varsinaiselle leirintäalueelle. Hän auttoi meitä soittamalla kor23

Lechbruckissa oli hieman märkää

jaamolle, muutenkin saimme osaksemme
ääretöntä ystävällisyyttä, olen vieläkin
kiitollinen kaikesta. Tarjosimme maksua
ylimääräisistä päivistä, sekin oli ilmaista.

Kotimatka alkaa

Meillä alkoi olla kiire, Nikon piti ehtiä
kouluun, minulla ja Lassilla alkoivat työt.
Soitimme Suomeen vakuutusyhtiöön.
Sieltä meitä neuvottiin soittamaan matkahätäpalveluun, saadaksemme vuokraauton millä vetäisimme asuntovaunun
ja tavaramme Suomeen. Volvo jäi vielä
korjaamolle.
Vuokraaminen ei ollutkaan niin yksinkertaista, pari päivää etsittiin tarpeeksi
vahvaa koukullista autoa. Kun se vihdoin
löytyi, niin sillä sai ajaa vain Ruotsiin
satamaan. Oli elokuun puoliväli, kaikki
lautat Saksasta Suomeen olivat täysiä.
Finnjetkin oli telakalla, joskus seuraavalla
viikolla olisimme päässeet jollain rahtilaivalla, mutta silloin olisimme myöhästyneet koulusta ja töistä. Koska meillä oli
paikat Tallinnasta Helsinkiin, eikä meillä
monilla aikaisemmilla reissuilla ollut ollut ongelmia, saimme luvan ajaa Balttian
maiden läpi. Minun käskettiin lukea tarkkaan ehdot, pyysin ne englanniksi että saisin niistä jonkinlaisen tolkun. Auton tuoja
tuli myöhässä, koska oli eksynyt. Kello

oli jo 22.15, mies piti viedä Fyssenin asemalle juna lähti klo 23.00. Minulla oli 15
minuuttia aikaa tutustua sopimukseen, kun
Lassi sillä aikaa kiersi tutustumassa autoon. Auto oli hieno tila Mersu, melko uusi ja kallis, sillä oli ajettu vain jotain 6 000
km. Kysyimme kumpaa autoon laitetaan
bensaa vai dieseliä. Hänen mukaansa bensaa, kuitenkin täyttöluukussa luki diesel.
Tässä kuvaus vuokraustilanteesta, meille
jäi aivan liian vähän aikaa syventyä asioihin. Ajoimme vielä aamulla korjaamon
kautta, varmistaaksemme olisiko ihme tapahtunut ja Volvo olisikin kunnossa. No
ei ollut, kerättiin loput kamat ja lähdettiin
matkaan.

Tsekin läpi Varsovaan

Ennen rajanylitystä mietimme, ettei meillä
ole Green Cardia eikä mitään muitakaan
matkustusasiakirjoja autolle. Soittelin
Suomeen vakuutusyhtiöön. Selvisi ettemme tietenkään voi saada Suomesta vakuutusta saksalaiselle autolle, eikä tavoitettu
henkilöä, joka olisi voinut meitä neuvoa.
Ihmettelimme rajalla kun kaikki meni niin
sutjakkaasti, tullimies käväisi papereiden
kanssa takahuoneessa ja pääsimme jatkamaan matkaa. Seuraava yö nukuttiin
Tsekin puolella lähellä Puolan rajaa. Leirintäalue oli epämääräisen tuntuinen. En

saanut nukutuksi, vaan kyttäsin verhon
takaa koko yön, ettei kukaan vaan vie tätä
upeutta. Olihan siinä varashälytin mutten
luottanut siihen, oli vaan sellainen kummallinen tunne. Aamulla jatkettiin matkaa,
rajanylitys sujui samalla tavalla jouheasti
kuin edellinenkin.
Puolan puolella olikin ruuhkaa, rekkoja oli paljon liikkeellä kun oli perjantai.
Poikkesimme pankkiin. Nostimme
5000 mk dieselin ostoon ja muihin menoihin (ei olisi pitänyt, pankissa rahat
olisivat olleet tallessa). Lassi oli ulkona
vartioimassa autoa ja kertoi, kuinka nuoret
miehet kiersivät autoa, ihailemassa. Minä
kehuin, jos voitan lotossa, sitten ostetaan
tällainen auto, kyllä vaunu tulee niin kepeästi perässä. Päätimme ajaa Varsovan läpi valoisaan aikaan, näkee lukea karttaa ja
katujen nimet. Hyvin onnistuttiin ajamaan
kaupungin läpi, sitten löydettiin sopivasti
huoltoasema missä söimme, auto ja vaunu olivat ikkunan edessä, että näimme ne
kokoajan. Masut oli täynnä, tyytyväisinä
jatkoimme matkaa, tyhjensimme taskut,
että on mukava istua. Tarkoituksena että
ajetaan niin pitkälle kuin vaan jaksamme
ja löydämme turvallisen paikan yöpyä.

Kummaa kolinaa

Olimme Markin kaupunginosassa Varsovan laitakaupungilla. Takaa vaunun alta
kuului kolinaa ja Lassi sanoi tunteneensa vielä töytäisyn. Vierelle ajoi punainen
pikkuauto, mistä mies viittilöi että takana on jotain hämminkiä. Siinä olikin sopivasti bussipysäkki, Niko juoksi ensin
katsomaan, eikä nähnyt mitään erikoista.
Vierelle ajanut mies oli kuitenkin parkkeerannut johonkin ja tullut ulos, viittilöi
että vaunun perällä. Oltiin kaikki kolme
kontillamme kurkistelemassa vaunun alle, kun yhdistelmä lähti liikkeelle. Ensin
Lassi luuli, ettei ollut vetänyt käsijarrua
päälle. Niko ja mies lähtivät juoksemaan,
mies hyppäsi kyytiin. Niko ehti nähdä,
että siellä olikin jo kuljettaja, niin auto ja
vaunu lähtivät hasardit vilkkuen, me jäätiin kuin nallit kalliolle.

Poliisi ja lähetystö

Tässä leiriydyttiin 13 vuotta sitten Kolkassa,
paikka ei ole muuttunut yhtään
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Olimme vieraassa maassa ja suurkaupungissa pimeällä kadulla. Meillä ei ollut mitään, ei rahaa, ei nimeä, ei kansalaisuutta.
Kauhun tunne oli sanoin kuvaamaton,
meillä ei ollut muuta kuin toisemme.
Juoksin keskelle katua huutamaan Poliis,
Poliis. Kadun varrella korkean aidan takaa
ilmestyi nuoria miehiä, he veivät meidät
pihallensa. Tyhjensivät autonsa radioromusta ja veivät meidät poliisiasemalle.
Pojat eivät puhuneet sanaakaan englantia,
mikä tuntui ihmeelliseltä. Toinen takoi

nyrkkiä kojelautaan koko ajan. Poliisiasemalle tultua pojat häipyivät saman tien,
tuntui siltä, että meidät piti saada pian pois
tapahtumapaikalta.
Poliisiasemalla saimme englanninkielisen tulkin. Onneksi Niko säilytti malttinsa koska minä olin sokissa. Poliisit
kirjasivat valtavia summia ylös, heidän
mielestään vakuutus korvaisi meille. Yritimme saada heitä jäljittämään ja ottamaan
kiinni vanua ja autoa. Poliisi sanoi että he
ovat ilmoittaneet patrollille. Näytti siltä
etteivät aikoneetkaan tehdä mitään asian
hyväksi, autoa ja vaunua oli kuulemma
mahdotonta enää löytää. Meissä iti vielä
toive, jos me saisimme omaisuutemme
takaisin, tuskin vaunu varkaita kiinnosti
vaan se Mersu. Olimme kauhuissamme
jos joudumme maksamaan Mersun. Poliisi kuitenkin lohdutteli, ettemme joudu.
(Oliko heillä kokemusta? Olivatko mukana jutussa? Kolkuttaisiko omaatuntoa
vähemmän?) Poliisiasemalla oli hurjaa
touhua, spurgu pyrki putkaan yöksi, hänet heitettiin niska-persotteella ulos, pikku
tyttö poistui naisen kanssa, mitä heille oli
tehty? Poliisit veivät meidät aamuyöstä
lähetystöön.
Lähetystössä olikin kalsea vastaanotto.
Virkailija oli nainen, kun Lassi kysyi konsulinkyytiä, niin hän kertoi, ettei sellaista
ole eikä ole koskaan ollutkaan. Silloin
Lassin pinna paloi, hän uhkasi jäädä konsulaatin aulaan yöksi. Minua pelotti jos
hän vaikka kutsuu poliisit ja joudumme
vielä putkaan yöksi. No saimme 200 slotia
mikä oli noin 300 markkaa, 100 per nuppi, enempää emme tule saamaan tapahtui
mitä tahansa. Yöksi pääsimme stadionin
kupeessa olevaan retkeilymajaan. Pyysin
vettä, kun en uskaltanut juoda kraanavettä,
nainen toi pullossa tislattua vettä ja kaksi
lasia, lasit hän pyysi palauttamaan! Seuraavana aamuna palasimme lähetystöön.
Nikolle oli jäänyt puhelin, saimme akun
ladattua. Soitimme kotiin Timolle, oli
lauantaiaamu, pojan perhe oli vielä nukkumassa. He järkyttyivät, kun kerroimme
mitä oli tapahtunut. Pyysimme lähettämään rahaa, että voisimme maksaa passit,
mitkä maksoivat 300 markkaa kappale, eli
yhteensä 900 mk ja olivat voimassa vain 2
vuorokautta. Suomessa maksoi 10 vuoden
passi 200 markkaa. Onneksi pojalla oli rahaa, hän joutui lähettämään rahat American Express Travellin toimiston kautta,
joka peri kuluja 200 mk, koska etukäteistalletus eikä muukaan toiminut, soitoista
huolimatta. Kun menimme passikuvaan
pyysin kampaa lainaksi, sain käytetyn
hiuksisen harjan. Eihän meillä ollut kuin
hikiset hellevaatteet ei peseytymisvälinei-

tä, ei lääkkeitä. Virkailija pahoitteli, ettei
ollut ehtinyt käydä kaupassa joten hänellä
oli tarjota teetä, vain muutama korppu viisi siivua juustoa ja pala kurkkua. Hänellä
oli kova kiire saada meidät matkaan.
Timolla oli kova työ saada järjestettyä
lento meille, koska vakuutusyhtiö korvaa
lennon vain sairaustapauksessa tai kuoleman kohdatessa. Hienoa että lento järjestyi kaikesta huolimatta. Jos olisimme
joutuneet vielä jäämään, niin emme olisi
saaneet enempää apua konsulista. Olisimme kuitenkin tarvinneet suomenkielisen
tulkin, Lassi tarvitsisi lääkärin ja lääkkeet,
kun hänellä oli vain nitropurkki taskussa,
onneksi se edes. Yöpymisen, peseytymisen, vaatteita ja vähän ehkä syötävää. Onneksi ei tarvittu.

Lento kotiin
Kentällä alkoi uusi show. Ei löytynyt
luukkua mistä olisimme saaneet liput.
Meitä juoksutettiin luukulta toiselle. Menimme Lotin toimistoon, siellä istui naisia
rivissä tietokoneiden takana. Kun menin
kysymään lippuja, tiskin takana oleva
nainen levitti kätensä ja sanoi ettekö näe
tämä on tietokonekeskus. No joo, näytin
kuitenkin hänelle poliisin kirjoittamaa rikosilmoitusta, sen kanssa nainen lähti kauhistelemaan koko salille kuinka kauheata
oli tapahtunut. Sitten hän neuvoi meidät
toiselle luukulle ja sanoi että voimme palata hänen luokseen, jos emme saa lippuja sieltä, nimekseen hän sanoi Ana. Eipä
lippua vaan löytynyt, palasin Anan luokse,
kun hän näki meikäläisen, hänpä häipyi
takahuoneeseen.

M AT K A I L U VA U N U J E N
E R I KO I S L I I K E !
Muutama uusi vaunu heti-toimitukseen!
Tai silloin kun haluat!
MEIN HOBBY IST SPONTAN

DER NEUE
ONTOUR
Ein Highlight von vielen. Das volle Programm

der Saison 2015 erleben Sie auf dem Caravan
Salon in Düsseldorf und ab Herbst bei Ihrem

Tul e j a nä e U P E A 2 0 1 5 - MA L L I S TO !
Hobby Händler.

Näe myös legendaarinen
jenkkivaunu Airstream (ikä 38v)!
Vuoden 2012
Hobbykauppias!

Meiltä myös vahvat
Bison-peräkärryt!
Kys y t a r j o u s !

M.A.T.
JÄSENLIIKE

K & K Kivinen Oy

www.hobby-caravan.de

Kostenlose Kataloghotline: 0800-MEINHOBBY (0800-634646229)

www.kkkivinen.fi
Valimontie 3, T u u s u l a , S u l a n a l u e

Besuchen Sie uns auch auf Facebook

puh. Karo Kivinen 0400 439 579, Kari Kivinen 0400 817 217
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Viimein kotona

Ainoa muisto, joka tuli Volvon mukana

Sinne tuli myös nuori mies, hän hermostui kun naiset vain istuivat ja polttelivat
tupakkaa eivätkä tehneet elettäkään palvellakseen, hän hermostui ja huusi, this
is terrible place, I have ever been ja lähti
lätkimään.
Soitimme Timolle ettei täältä löydy
lippuja. Timo sanoi, älä lähde minnekään vaan istu siellä niin kauan että saat
ne liput, hän soittaa sinne, mutta olisinhan minä saanut istua kun kaikki häipyivät. Sitten Timo soitti että meidän pitää
mennä portille kun kone on lähdössä ja
odottaa meitä. Ei meitä päästetty portilta
eteenpäin kun ei sieltäkään löytynyt lippuja. Sinne sitten soittivat vakuutusyhtiön
edustaja, Timo ja Finnairin edustaja. Sitten tuli kenttäemäntä ja huusi toimiston
naisille niin että lasit helisi, naiset itkivät
ja kirjoittivat meille liput. Kone oli ainakin 15 min myöhässä lähdöstä. Koneessa
istuivat puolalaiset naiset niin tällättyinä,
meikattuina, tupeerattuina, niin kuin siihen aikaan tapana oli. Kyllä katseet olivat
paljonpuhuvat, kun näkivät keitä kone oli
odottanut, me marssittiin kulahtaneissa Tpaidoissa, passit ja matkalippu kädessä,
eihän meillä muuta ollut. Lassi tilasi heti
viskipaukun. Minulle riitti kun sain sämpylän eteeni ja Nikolle myös. Eihän me
oltu syöty kun sitten viimeksi.

Timo oli lämmittänyt saunan,
oli ihanaa olla kotona, kukaan
ei tiedä kuinka ihanaa se oli.
Vielä oli pieniä ongelmia,
vaatekaapissa oli vain pöksyjä joista oli kuminauhat venyneet, muutenkin oli otettu
kuukauden reissua varten
mahdollisimman paljon kampetta mukaan,
eikä tietenkään huonoimmasta päästä.
Reissussa on yleensä hankala pestä pyykkiä. Nikon tilanne oli kaikista onnettomin
kaikki farkut ja kengät menivät vaunun
mukana ja koulu oli alkamassa. Onneksi
oli vielä joitakin alennusmyyntejä jäljellä.
Rahat oli aika vähissä, ei ollut autoa millä liikkua, eikä ajokorttia, ei mitään millä
todistaisi henkilöllisyytensä. Passi, jonka
saimme Puolassa, oli mennyt vanhaksi.
Silloin iski kriisi päälle, soitin kriisipuhelimeen, sain sieltä käytännön neuvoja
ja muutenkin helpotti, kun siellä oli niin
empaattinen ihminen. Hyvät neuvot olivat
tarpeen.
Meiltä oli mennyt koko matka, ei ollut
jäänyt ainoatakaan kuvaa. Niko sai korealaisilta nätin korealaisen takin, paljon
pieniä muistoja, Ficc kassit ym. Kaikki
tuliaisviinat jotain mainitakseni.
Eniten suretti Metsovaaran peitto jonka olin saanut 50 vuotislahjaksi. Nikolla
oli uniikki Teemu Selänne t-paita, se oli
kirkkaanpunainen, siinä oli selässä kuva
missä Teemu ja Gretsky istuvat ketjunsa
kanssa saluunassa, sellaista kun ei enää
saa. Kaikkea muuta onkin sitten tullut
hankittua ihan liian kanssa. Saimme kuvia
tutuilta. Volvon mukana tuli FICC Rally
tarra mikä on aarre meille.

Naistenpäivätreffit
Vantaan Tallilla 6.-8.3.2015
Ohjelmassa on
vanhaa ja uutta, kauneustuotteita, hoitoja ...
Treffimaksu vain 5 € / aikuinen
Tarkemmin:

Paula Laine 040 574 4774

P.S.
jos sinulla on lisäehdotuksia jo olemassa olevaan
ohjelmaamme, soitteletko Paulalle

Vakuutus ei korvannut vaunussa ollutta irtaimistoa, vakuutus korvasi lennon,
Lassin terveyden perusteella ja saimme
ostaa samanikäisen vaunun, mistä oli
omavastuu 20 % siitä syystä kun vahinko oli tapahtunut itäblokin maassa. Volvo
haettiin vaikka ensimmäinen hakureissu
epäonnistui kun hakija sairastui matkalla. Toisella kerralla haku onnistui, mutta
Volvoa ei pystyneet korjaamaan. Sen korjasi Lassin kaveri joka oli ollut Volvolla
töissä. Nikolla oli ollut matkavakuutus ja
hän sai sitten korvausta kameroistaan ja
cd-soittimestaan ym. Kun mentiin nukkumaan, niin jonkun aikaa kummallakin,
kun pistettiin silmät kiinni välkkyivät loittonevat hasardit.

Jälkipuintia

Kerroimme tapauksestamme Ilta-Sanomissa, juttu julkaistiin 28. elokuuta.
Otsikkona oli Asuntovaunu vietiin
– nitropurkki jäi. Koko aukeaman juttu,
kuvan kanssa.
Halusin että juttu kerrottaisiin varottavana esimerkkinä. Vaikka olisi kuinka
varovainen niin pystyisikö sittenkään välttämään vahinkoa? Kun rosvot osaavat olla
ovelia.
Jutun luettuaan soitti eräs mies ja kertoi
kuinka heiltä oli, samassa paikassa viikkoa myöhemmin viety samalla tavalla
Bemari. Keskellä päivää, pysäkillä oli ihmisiä, jotka käänsivät vain selkänsä.
He olivat joutuneet kävelemään lähetystöön. Lähetystössä oli ollut lähettilään
läksiäiset ja pöydässä oli tarjottavaa, kun
he pyysivät voileipää ja paria pulloa kaljaa, ei annettu. Lähettilään auto ja kuski
olivat ulkopuolella joutilaana, he pyysivät
että olisivat päässeet autolla toimittamaan
asioitaan, ei käynyt.
Iltasanomien ”lukijan äänessä” eräs nainen ihmetteli: Eikö konsulinkyytiä voi
koskaan saada? Tähän Pekka Hyvönen
konsuliasioiden päällikkö ulkoministeriöstä vastasi: Konsulinkyydillä ei pääse
velaksi. Vastauksessaan hän mainitsee
myöskin, ettei edustusto ole hotelli tai
ravintola! Eikä se myöskään voi toimia
matkatoimistona.
En voinut olla vastaamatta otsikolla: Vielä
konsulinkyydistä.
Jouduimme ryöstön kohteeksi Varsovassa 11.8. illalla myöhään. Varsovan
poliisi vei meidät suurlähetystöön 12.8.
aamuyöstä. Emmekä olleet vaille hotellipalveluja, vaan turva- ja lepopaikkaa.
Myöskään Hyvösen mainitsemaa etukä-
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teistalletustiliä ei ollut käytettävissä. Ihmettelin samassa kirjoituksessa kuinka
Suomesta palautettaville Puolan mustalaisille annettiin toimeentulotukea, että he
saivat tehdä henkilökohtaisiin tarpeisiinsa
ostoksia, jopa toisesta kaupasta haettiin
tupakkaa kun ensimmäisessä ei ollut mieleistä merkkiä. Näin sitä pitää, toinen äärimmäisyys.

Vielä tuli lasku

Meille tuli lasku Mersusta, kun emme olleet palauttaneet sitä, 60 000 DM. Suomen rahassa jotain 500 000 mk. Kauheeta
pitääkö meidän se maksaa. Soitin vakuutusyhtiöön, onneksi meidän asioita hoiti
henkilö joka aina neuvoi. Ihmettelin etteikö saksalaisia vuokra-autoja ole varkausvakuutettuja. Ei kuulemma ole kun heillä
on niin paljon autoja että se tulisi niin kalliiksi, niin kannattaa menettää varkaille
silloin tällöin joku auto, tulee kuitenkin
halvemmaksi. Korvauksen välttämiseksi
minua neuvottiin kirjoittamaan mahdollisimman tarkan selostuksen tapahtumasta
matkahätäpalveluun. Mies, joka toi auton
meille, ei ollut vuokrausfirman palveluksessa, enkä koskaan enää päässyt juttelemaan ensimmäiseksi vastanneen tytön
kanssa. Mietimme monasti oliko jutussa
jotain hämärää.
Asiat selvisi niin, ettemme joutuneet maksamaan Mersua. Loppu hyvin kaikki hyvin.
Asuntovaunu ”löytyi” vuoden päästä. Se
oli tyhjennetty tosi tarkkaan jopa alumiinilistat oli revitty. Runkoon oli hakattu uusi
numerosarja, senkin tuomisessa rajan yli
oli vaikeuksia.

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!

Yhdistystemme ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat käytettävissäsi

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA
9.-10.5.2015 klo 10.00-15.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti
Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, suljetulla radalla omalla autolla
sekä yhdistysten hankkimalla matkailuvaunulla.
Yhdistysten ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat paikalla opastamassa yhdistelmän
käsittelyssä sekä vastaamassa kysymyksiisi.
Paikalla on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä sekä yhdistelmällä että
matkailuautolla.
Yhdistykset ovat hankkineet paikalle merkkisuoritusta varten myös matkailuauton.

n

Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan lahjakortti
Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2015 mallistoaan
n Kahvi- ja mehutarjoilu

n

Varmista tapahtuman päivämäärä Helsingin yhdistyksen internetsivujen tapahtumakalenterista tai facebookista..
järjestää: SF- Caravan Espoo ry   SF- Caravan Helsinki ry

TEKSTI JA KUVAT: TUULA PIETIKÄINEN

KARAVAANARIN
KAASUTARVIKKEET
PV-adapteri
KV-11kg lähdöllä

à
0€
31,0

adapteri
kierreventtiilisäätimen
ja painoventtiilipullon väliin.

- Nestekaasut
- Laitteet ja
tarvikkeet
à
Asennus ja
€
0
45,0
huolto

Euro-Set
liitinsarja

Hinnat voimassa myymälässämme 31.12.2015 asti

Kaasulaitteet asiantuntemuksella!
Olarinluoma 16 F
02200 ESPOO
Puh. 09-4208 075
www.wilhtom.fi

27

Tervetuloa!

Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet

38524-1
96874
111302-1
115795
150736
150749
150804
150825
150834

Pietikäinen Tuula
Selänne Ilmari
Fagerström Kim
Sundström Marjo
Nordström Daniel
Hedman Kai Jalmar
Nyström Tiina
Haajanen Miikka
Kaisla Jukka

150553-1
150560
150592
150605
150697
150705
150765
150774

Airikainen Raija
Tuominen Markku
Westerlund Henrik
Rytsölä Juha
Raunio Timo
Kuparinen Markku
Rusanen Raimo
Shcherbachenko Irina

51029
131908

Vainio Jyri
Åberg Ingemar

022350
031156
146317
062544
150759
087620
117153
051851
150603
150422
070175
150397
143231-1
150306
031855
150390
150762
150221
150461
150458
150336
150339
150781

Anttonen Veikko
Hakkarainen Paavo
Harainen Arto
Hjelm Arto
Jorma Tolonen
Kopra Jori
Laukkanen Petri
Majavesi Eero
Orlando Carita
Paananen Kari
Partanen Jarmo
Piipponen Jukka-Pekka
Planting Crisse
Rahikka Tuomas
Räsänen Jaakko
Rönkkö Erno
Rönnberg Jan-Erik
Saarinen Petri
Sahlberg Susanne
Salmi Seppo
Simola Pirkko
Sipilä Pentti
Vainio Harri

HELSINKI

10242
25487-1
27152
50716
53245
86904
93500
93500-1
94867
100895
120841
131712
135762
140158
145913
150431-1
150477
150499
150528
150528-1
150529
150531
150553
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Leinonen Kaj
Pulliainen Raili
Tiittanen Pentti
Toivio Juhani
Hölttä Antero
Perkiö Riitta
Sopanen Ahti
Ylistö Arja-Liisa
Lenardic Jukka
Tietäväinen Timo
Korhonen Keijo
Väntti Mikko
Suominen Olli
Lassila Martti
Kesti Seppo
Hämäläinen Reetta
Haikara Markus
Halttunen Keijo
Pehkonen Mika
Pehkonen Heidi
Lundmark Hans
Westerlund Mari-Nella
Airikainen Erkki

Pysähtyneet Vankkurit
Pertti Vihavainen
SF-C 15712
s. 30.4.1936
k. 8.4.2014
Muistoa kunnioittaen
SF- Caravan Helsinki ry

Kangaslammen kesäleikkejä odotellessa

Kangaslammelle on odotettavissa suunnitelmien vuosi. Varsinaista korjaus- tai
muutosbudjettiahan talousarvioon ei sisältynyt, mutta ajatuksia kehittämiseen on
hallitus kirjannut sitäkin enemmän. Siksi
siis taustalla tapahtuu, vaikka kaikki ei
heti ulospäin näykään. Tärkeitä ja turvallisuuteen liittyviä asioita kaikki, toivottavasti myös viihtyisyyteen vaikuttavia.
Näistä lisää kevään aikana.

Vuoden varrella
Joulun ja uuden vuoden vaihtumisen
jälkeen jotenkin mieli palasi edelliseen
vuoteen. Paljon on tapahtunut ja paljon
on opittu, kivoja muistoja jäänyt ja kehittämisen arvoisia juttuja päähän putkahtanut. Ajan kulumisesta kertoo suru-uutinen,
yhdistyksemme perustajajäsen on nukkunut pois. Jehkosen Eino ehti olla mukana
yhdistyksen alusta saakka, hän oli johtokunnassa ja välillä tilintarkastajanammekin. Lämmin osanotto omaisten suruun.
Toivottavasti tämä alkanut vuosi tuo rauhan ja onnen tullessaan, niin jokaiselle
itselleen kuin maailmanlaajuisestikin.

Matkailua jylhissä
maisemissa

Talven keskellä tulvahtivat mukavat muistot myös viime kesän lomasta. Vaikka
Lappi lumosi ja porot tuntuvat lempieläimiltäni nyt, niin hienoa oli kokea myös
huikeat Itävallan Alpit kesäaikaan. Huiput
olivat korkealla ja kylissä liikkuminen olikin käytännössä korkeussuunnassa etenemistä, ja ne tiet… ne olivat kapeat, jopa
taloissa kiinni. No, onneksi oltiin ilman
vaunua tällä reissulla. Karavaanari bongasi tietysti paikallisen leirintäalueen: Camping Pub Gastein, ja pitihän sitä käydä
katsomassa. Hinnasto seinässä (verratkaapa sähkön hintaa) toivotti tervetulleeksi ja
alue oli pienoinen, ehkä max 30 yksikölle

tehty, mutta tasainen ja siisti. Mutta katsokaa tuota maisemaa, kyllä siellä kelpaisi
lomaa viettää… ehkäpä joskus…

Karavaani kulkee ja
kaupoillekin matkallaan
mielisi

Arvoisat kauppakeskukset ja muut yrittäjät (halpahallit, ruokakauppiaat, ruokapaikat, huoltoasemat, nähtävyydet jne).
Pienen toiveen, edes kesäajaksi esittäisin:
Voisitteko uhrata yhden markkinalantin
uuteen pysäköintimerkkiin ja tekisitte edes
pari paikkaa matkailuajoneuvoyhdistelmille. Ymmärrän, että parkkipaikat ovat
kalliita ja ne pitää olla jatkuvassa käytössä ja palvella kaikkia kävijöitä, mutta
jos edes kesäajaksi saisi sellaisen hiukan
tilavamman ja kääntämiseen sopivan kohdan, jolle olisi lupa tulla yhdistelmällä.
Saa siihen laittaa sitten vaikka lisäkilven
rajoittamaan parkkeerausaikaa, jos tuntuu että jossain sellainen olisi ongelma.
Kesäreissulla löytyi kaksi paikkaa, joista
toiseen oli yksi paikka maalaten merkitty vaunuyhdistelmälle ja toisesta löytyi
oikein merkki (ei yhdessäkään suuressa
kauppakeskuksessa eikä ruokakaupan
parkkipaikalta merkkiä löytynyt.. toki
tämä otos oli vain meidän lomareissulta
ja kotielämän piiristä). Yhdessä paikassa olivat matkailuajoneuvot ”vallanneet”
siististi yhdestä rivistöstä paikkoja ja pysäköineet vierekkäin… sitten sinne väliin,
juuri kääntymissektorille pysäköi pikkuinen henkilöauto, tukkien näin senkin tilan. Tarjoan porkkanaa tässä, jos kauppasi
pihalla on järkevä paikka merkittynä matkailuajoneuvoyhdistelmälle, lähetä kuva
parkkipaikasta kaupan ja osoitteen kera,
niin teemme Keravan yhdistyksen nettisivuille parkkipaikkakansion. Tämä siis
normaaliin kauppa-/nähtävyysasiointiin
(ei mitään matkaparkkia ajatellen, joka jo
löytyy muualta).

No viihtyisyyteen ainakin vaikuttaa se,
että tiedämme mitä alueella on ja missä
tavaroita säilytetään. Ota siis viipymättä
yhteyttä puheenjohtajaan, jos tavaroitasi,
esineitäsi tai omaisuuttasi on Kangaslammen alueella tai alueen tiloissa. Pidämme
romunraivaustalkoot maalis-huhtikuussa ja silloin alueella oleva tavara kirjataan
yhdistykselle, ellei siitä ole parempaa tietoa. Kaikki turha hävitetään, joten yhdistys ei vastaa siitä, jos omaisuutesi on hävinnyt. Varaamme alueen säilytystilat vain
yhdistyksen omaisuuden säilytykseen.
Viihtyisyyttä on myös se, että lapsetkin
viihtyvät ja oppivat toimimaan yhdessä. Viime kesältä jäi muutamia mukavia
muistoja, kun lapset keksivät yhdessä
kaikkea hauskaa. Vanha karusellikin sai
kyytiä ja mukaan mahtui monta. Vaikka
ensi vuodelle ei mitään ihmeellistä ole
luvassa, niin pidetään laitteet kunnossa
ja kasataan kevään tullen trampoliini ja
kerätään rikkoutuneet lelut pois.
Koulutusta on luvassa ainakin hallitukselle ja toimihenkilöille, mutta jos olet
kiinnostunut aiheesta (yhdistystoiminnan
kehittäminen, alueen kehittäminen ja turvallisuus jne) ilmoittaudu mukaan. Järjestämme liiton kanssa meille räätälöidyn
koulutuksen, kenties muutaman yhdistyksen kesken, joten saamme vertailukohtia
ja privaattia opetusta. Tämä toivottavasti näkyy sitten pidemmällä tähtäyksellä
myös alueen etuna. Liiton uusi tapa toimia
mahdollistaa tämänkin, meille ei tule tästä
juurikaan kustannuksia.
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Tervetuloa tekemään
hyvät kaupat!
2015

Kangaslammen alueelle olemme saaneet aluevastaavan, Erkki Straniuksen. Hän on uusi karavaanari ja oleilee Kangiksen alueella mielellään. Häneen voi olla yhteydessä paikan päällä, jos havaitsee alueella
puutteita tai kehitystarpeita, hän voi myös välittää ne hallitukselle tiedoksi, ellei asia ratkea saman tien. Hän tietää jatkossa, mitä tarvikkeita
on varalla ja missä, eli jos lamppu on palanut niin hän ainakin tietää
missä niitä on lisää tai miten niitä saadaan. Korostan kuitenkin, että
hankinnoista päättää edelleen hallitus, eikä meillä ole mahdollisuutta
jälkikäteen korvata kenellekään hankintoja, jos niistä ei ole sovittu
etukäteen. Pehtorimme Eki on siis kaivattu yhteys ja hallituksen apuri
alueelle, hän siis voi ohjata ja tiedottaa ja olla mukana. Eki ei siis ole
palkattu isäntä tai alueorja, eli ei hän ole vastuussa saunan lämmityksestä (ellei niin itse joskus halua), puiden kannosta tai muustakaan
mikä kuuluu jokaiselle omatoimialueen asukkaalle. Jatkossa Ekin
vastuualueet voivat lisääntyä kokemuksen, tarpeen ja halun myötä,
mutta ei siis näännytetä ketään alkumetreille.
Lisäksi Ekiltä saa ostaa kaasua, sillä kaasunmyyntiin meillä on nyt
nimetty muutama myyjä. Kaasunmyynti on yksi aiemmin mainituista käynnissä olevista sopimusasioista, sillä myyntiyhtiöiden ehdot
muuttuivat radikaalisti juuri ennen vuoden vaihdetta. Käymme uusia
neuvotteluja, jotta pystymme pitämään kaasun myynnin alueella myös
tänä vuonna.

Treffejä pitkästä aikaa

Kangaslammella on tänä vuonna kahdet oikeat, kunnon Treffit. Nyt
sitten tarvitaan mukaan tekijöitä runsaasti.

• Bürstner -matkailuautot nyt meiltä

Turvatreffit alkavat ”virallisesti” pe 15.5., mutta 14.5. on helatorstai ja
toivottavasti saamme jo 13.5. vierailijoita alueelle. Nyt siis kaivataan
isäntiä eri päiville sekä saunamajureita. Ohjelmaa olemme jo saaneet
kasaan, mm arpajaiset ja lauantai-illan tanssit, erilaisten näytösten ja
opastusten lisäksi. Kaivataan siis myös arvanmyyjiä ja järjestelijöitä.
Kuka järjestäisi turvapolun tms. lapsille? Pyrimme saamaan myös
sammutinhuollon paikalle, näin sekin asia hoituisi helposti. Huomatkaa, että vaikka katsastuksen takia sammutinta ei tarvitsisi joka vuosi
huoltaakaan, voivat teidän vakuutusehdot vaatia sen. Eli varmuus aina
parempi ja käyttökuntoinenhan se sammutin pitää olla.

• Vuoden 2015 uutuudet.
Ennakkomyynti on
käynnissä!
• Poistamme esittelykalustoamme upein
tarjouksin

Elotreffeillekin ohjelmaa jo laaditaan ja suunnitelmia luodaan.

• Suuri lisävarusteja varaosavalikoima!

Mutta ensin nautitaan talvesta ja keväästä sekä pääsiäisestä,
muista siis Pääsiäisretki (4.4.)

• Asiantunteva
henkilöstö
palveluksessasi.

Suunnitelmallisiin tunnelmiin tällä erää, nähdään Kangiksella!
Ulla Sorvisto
SF-C Kerava ry sihteeri
ulla.sorvisto@gmail.com

Verkkokaupastamme
löydät monipuolisen
valikoiman lisä
varusteita ja varaosia!

Tulossa
mukavat ja maistuvat

Seuraa meitä myös
Facebookissa!

Mestarintie 2, 01730 Vantaa, puhelin (09) 276 6560

www.helsinkicaravan.fi
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ELOTREFFIT
Nähdään siis
21.-23.8.2015
Kangiksella.

Tervetuloa!
SF-C Kerava ry
www.sfc-kerava.net

Ajankohtaista Helsingissä vuonna 2015

Toimiston remontti
Toimiston remontti eteni viime vuoden
loppua kohti siihen pisteeseen, että toimisto saatiin käyttökuntoon jokavuotiseen glögitilaisuuteen menneessä. Martti
Lamberg ja Göran Wolff huhkivat vielä
viikkoa ennen tilaisuutta kokoustilan lattian kimpussa ja Dag Lindholm huolehti
viimeisistä sähköhommista paria päivää
ennen tilaisuutta. Uusittu toimisto keräsi
glögitilaisuudessa ansaittuja kehuja.
Remontin kustannukset ovat tähän
mennessä ylittäneet vuoden 2013 hallituksen remontille laatiman kustannusarvion.
Pari vuoden takainen hallitus ei kustannusarviota laatiessaan tiennyt, miten laajaksi remontti lopulta leviää, sillä silloin
keskusteltiin vain seinien maalaamisesta
ja lattioiden mahdollisesti laminoimisesta.
Remontin edetessä kuitenkin huomattiin,
että sähkötöitä piti tehdä ja että kokoustilan kattokin kaipasi uudistamista. Remontin suurimmat kustannukset ovatkin
syntyneet kokoustilan katosta ja lattiasta.
Todettakoon kuitenkin, että työ on tehty
talkoovoimin ja osa tarvikkeista on saatu lahjoituksina. Toimiston sisäovet pitää
vielä uusia, jonka lisäksi pitää hankkia
Iloisia ilmeitä glögitilaisuudessa

Yhdistystoiminnan kurssin osallistujia

hyllyjä ja muita tarvikkeita, joten kustannuksia tulee vielä tänäkin vuonna.
Hallitus katsoo kuitenkin, että satsaus
on ollut hintansa väärti etenkin kun ottaa
huomioon, että toimistolla on viimeksi
tehty remonttia vuonna 1989. Uudistettu
toimistomme ei kaivanne remontoimista
seuraavaan 25 vuoteen.

Yhdistystoiminnan kurssi

Vuosi 2014 loppui toiminnallisesti vasta
viikkoa ennen joulua, kun18 yhdistyksen
toimihenkilöä osallistui Pasilassa järjestetylle Yhdistystoiminnan perusteet- kurssille. Kyseiselle kurssille oli ilmoittautunut peräti 66 karavaanaria.
Päivän aikana kävimme läpi paitsi
liiton myös yksittäisen yhdistyksen organisaatiota ja kahlasimme yhdistyslain
viidakossa. Keskustelimme jäsenyydestä
sekä sen tuomista eduista ja pohdimme,
miltä harrastuksemme tulevaisuus näyttää.
Kouluttajana toimi liittohallituksen jäsen
Juha Rakkola.
Enemmistö kurssille osallistuneista katsoi kurssin ajankohdan ja sen, että samansisältöistä kurssia järjestettiin samanaikaisesti
monella paikkakunnalla, olleen hyvä.

Yhdistyksen T-paidan selkäpuoli

Uusia jäsentuotteita

Yhdistys hankki uusia jäsentuotteita kesällä 2014. Yhdistyksen pinssit olivat
loppumassa, jonka lisäksi kaivattiin uusia
tuotteita.
Yhdistyksen pinssin kuva on entisellään, mutta pinssin koko on entistä suurempi
ja virtaviivaisempi. Pinssin rinnalle on lisäksi hankittu toinen, kuvaltaan enemmän
karavaanihenkinen pinssi. Yhdistykselle
on uutena tuotteena hankittu oma t-paita.
Tuotteiden kuvat ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla kohdassa ”myytävät
tuotteet”.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN
KUVA-ARKISTO

Glögitilaisuus näyttä tältä Intiankadulta kurkistettuna
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Turvatreffit Kangaslammella

Pääsiäisretki
laavulle

4.4.2015

15.5. – 17.5.2015

Tule mukaan etsimään kevättä ja
nauttimaan metsästä.
Teemme yhteisen laavuretken lähistön laavulle
pääsiäislauantaina 4.4.2015.
Lähtö Kangaslammelta.
Varaa mukaan hyvät kengät ja sään mukainen
ulkoiluvarustus, myös reppu eväille on hyvä olla.

Paljon ohjelmaa mm:
Karavaanarin ensiapu
n sammutusharjoituksia
n henkilökohtaisia mittauksia
n

(kehonkoostumus, verenpaine, verensokeri)

n

Tervetuloa!

SF-C Kerava ry
www.sfc-kerava.net

Lauantai-iltana tanssit Erkki Kallion tahtiin
n Saunat lämpiää joka ilta
n Arpajaiset

Tervetuloa Kangaslammelle!
osoite: Alhaistentie 77, 15560 NASTOLA
www.sfc-kerava.net

Treffimaksu 15 e/majoitusyksikkö + majoitusmaksut hinnaston
mukaan. Saa ilmoittautua ennakkoon, niin varataan paikka:
ulla.sorvisto@gmail.com tai puh 040-7332107 (miel. iltaisin)
Sää- ja tilannevarauksella, muutokset mahdollisia ja
todennäköisiä.

SF-Caravan Helsinki ry järjestää

Oletko kiinnostunut lähtemään
FICC Rallyyn Kroatiaan?
Järjestämme tulevan kesän FICC Rallya koskevan

MATKAILUILLAN

Helsingin yhdistyksen toimistolla tiistaina
24.3.2015 klo 18.00
osoitteessa Intiankatu 31 C, Helsinki.

Tervetuloa mukaan!
Jussi Seppä
matkailuasiamies
puh 040 356 5510
jussi.seppa@welho.com

SIRKUSTREFFIT
11.-13.9.2015 Vihdin Pääkslahdessa
Mukana vuosia Suomessa kiertänyt aito
oikea sirkus!
Lisätietoja seuraavassa lehdessä

32

Vantaan Tallin pikkujoulut 29.11.2014
Pöydät

on kate

Joulupuu on
rakennettu...

ttu...

luu:
Kuiske kuu
a maistaa,
”Miltä ruok
taa?”...
ruoka mais

Herkkua on
siinä monenlaista...

Jälkiru
oka
valmist
uu...

Komea piparkak

kuluomus

i valkoparta...

Joulupukki, joulupukk
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HUOLLAMME JA KORJAAMME
MERKIN KUIN MERKIN!
Nestekaasulaitteiden
tarkastukset, todistukset,
muutos- ja asennustyöt
(Tukes). Vakuutusyhtiöiden hyväksymä
kolarikorjaamo (VAT)

Matkailuajoneuvojen huoltoliike Nummelassa!
Suoritamme kaikkien matkailuautojen ja
matkailuvaunujen
- huollot (myös paikan päällä)
- kolarikorjaukset
- kosteusvauriokorjaukset
- muutostyöt
- lisävarusteasennukset
- Alde, Dometic, Electrolux, Primus, Traumatic
ja Thedfort huollot
- varaosat ja tarvikkeet

TM CARAVAN OY
Kaukoilantie 8
03100 NUMMELA
(Hongkong tavaratalon vieressä)

Matti Turunen 0400-486 037 Ari Mäkinen 0400-934 665

•
•
•
•
•

UUTUUS!

Dometic huolto
Öljyvaihdot
Alde, Primus ja Trumatic
huollot
Thule / Omnistor tuotteet
Matkailuautojen ja -vaunujen vuosihuollot

Polar Energiavahti - energiansäästö 70-100%
Ei enää turhaa lämmitystä, autosi on aina lähtövalmis!
Ajoneuvon lämmityspistoke voi olla aina kytkettynä, eikä
kellokytkimiä tarvita.

www.caravanhuolto.fi

Koskelontie1815B Espoo
Koskelontie
Espoo • avoinna
avoinnaark.
ark.8:00-16:00
8:0 0 -16:0 0
Richard Komi: 040-5168702
E-mail: k-l.caravan@pp.inet.fi

Vanhat matkailuautot ja -vaunut noudetaan pois nurkista.
SOITA!

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI
● Suomen

edullisimmat matkailuvaunut
● Euroopan parhaat varaosat, + teltat
● Maailman paras kaasuvalikoima

Kipparitakuu = lähdet varmasti
onnellisempana kuin tulit

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alennusta yli 1 500 leirintäalueella 26 Euroopan maassa. Useat leirintäalueet edellyttävät matkustajalta
jonkinlaista leirintäkorttia. Leirintäkortilla saa yleensä alennusta leirinnästä, ja kortin voi jättää pantiksi passin tai henkilökortin sijasta.
Kortti voidaan kirjoittaa SF-Caravan ry:n jäsenelle.
Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi passin tai henkilökortin numero, kortin myöntämispäivä ja myöntämispaikka / viranomainen.
Kortin voi hankkia vuodeksi ja sen hinta on 10 €.

Kippari-Caravan Oy

Karavaanikuja 2
00980 Helsinki
09-51 222 50
ilkka.sademies@kippari-caravan.fi
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Lisätietoja kortista ja sen eduista voit lukea
osoitteessa www.campingcardinternational.
com. Kansainvälisen leirintäkortin voit hankkia SF-Caravan ryn: n toimistosta Hämeenlinnasta, SF-Caravan Pirkanmaa ry:n toimistosta Tampereelta ja verkkokaupasta osoitteesta www.karavaanarit.fi/verkkokauppa.
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3 €.
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa postiennakolla. Postiennakkotilauksissa postikulut ovat
7 €. Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu
Valosähkö / vrk (1.5.-31.8.)
tai mittarisähkö / kWh
Sähkö ilman mittaria / vrk (1.9.-30.4.)
Kuukausimaksu
Kevätkausipaikka
Kesäkausipaikka
Syyskausipaikka
Vuosipaikka

15 €
2€
0,25 €
10 €
70 €
190 €
270 €
190 €
470 €

Kuukausi- ja kausipaikkojen edellytyksenä on asennettu
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
100 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
15 €

Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo
Pesukone / kerta
Kaasupullo 11kg
Tapahtumamaksu erikseen

7€
3€
20 €

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.
Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
puh: 050 5223 902
Ajo-ohje Vantaan Tallille:

Tieltä nro 3 (HKI-HLINNA) Tervakosken kohdalta Ryttylän ohi Turkhautaan, josta Turkhaudantietä (Jokimaa) n. 100m ja vasemmalle
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan.
Loppu samoin kuin edellä.

Kangaslammen hinnasto 2015

Aluemaksut

Vuorokausimaksu

13,00 €/vrk sis. valosähkön

Kausipaikkamaksut

Kuukausipaikka (1 kk)
Neljännesvuosipaikka (3 kk)
Puolivuosipaikka (6 kk)
Vuosipaikka (12 kk)

80,00 € + sähkö
150,00 € + sähkö
250,00 € + sähkö
400,00 € + sähkö

Uutuus: Sarjalippu Kangaslammelle

70,00 €
6 vrk/sis. valosähkö, voimassa vuoden ostopäivästä. Lisätietoja
sihteeriltä.

Sähkömaksut

Mittarisähkö
0,25 €/kWh
Kangaslammen alueella edellytetään oman mittarin käyttöä. Alueella
ei ole mahdollisuutta käyttää sähköä lämmitykseen eikä ilmastointilaitteeseen.

Muut maksut

Ulkojäsenmaksu
10,00 €/vuosi
- hinta sisältyy ensimmäiseen käyntivuorokauteen
- ulkojäsenet vierailevat vuorokausihinnoilla
Rantasaunan perhesaunavuoro, 50 min
15,00 €
- ennen tai jälkeen yleisiä vuoroja, tarvittaessa osallistuttava lämmitykseen
Säilytyspaikat
- erikseen merkityillä paikoilla
- ei oleskeluoikeutta

20,00 €/kk

Kaasupullo, vaihto
Kaasun myyntiä hoitavat paikalla ollessaan
Erkki Stranius, Päivi Kulmala ja Kaija Salonen

Lisätietoja:

Erkki Stranius
Päivi Kulmala
Kaija Salonen

puh 044-292229
puh 044-5337117
puh 0400-806276

23,00 €

erkki.stranius@gmail.com
paivi.kulmala32@gmail.com
kaija.salonen@gmail.com

SF-Caravan Kerava ry:n tilinumero:
Danske Bank FI8680001300560472
Merkitse viesti-kenttään erittely kaikista eri suorituksista, kiitos
Alueen osoite:

Alhaistentie 77, 15560 Nastola

Miten yhdistystemme jäseneksi?

Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti.
Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat liittyä jonkin
yhdistyksemme jäseneksi, on siihen kolme mahdollisuutta. Liittyminen
hoidetaan kaikissa tapauksissa SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin
kautta (jasenrekisteri@karavaanarit.fi).

HELSINKI

Jos olet jo SF-Caravan ry:n jäsen jossain toisessa yhdistyksessä, voit valita joko
lisäjäsenyyden jo voimassa olevan paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi tai sitten
voit erota toisesta ja liittyä johonkin yhdistyksistämme. Jos et vielä ole SF- Caravan
ry:n jäsen, tulee sinun liittyä ensin sen jäseneksi. Muista aina liittyessäsi mainita oikea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Kerava 063, Vantaa 023).
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €, johon lisätään valitsemasi
paikallisyhdistyksen osuus 14 € - 18 €.
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Tapahtuma- ja treffikalenteri 2015
HELMIKUU
MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU
ELOKUU
SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU
JOULUKUU

13.-15.
21.
6-.8.
6.-8.
7.-8.
13.-15.
24.
27.-29.
28.
2.-6.
2.-6.
2.-6.
4.
15.
24.-26.
25.
30.4.-3.5.
9.-10.
15.-17.
15.-17.
20.
22.-24.
22.-24.
24.
25.
5.-7.
5.-7.
18.-21.
27.6.-5.7.
5.-11.
18.-19.
31.7.-9.8.
21.-23.
21.-23.
28.-30.
4.-6.9.
11.-13.
11.-13.
18.-20.
26.-28.
16.-18.
23.-25.
30.10.-1.11.
31.
27.-29.
27.-29.
28.
31.12.-1.1.

Laskiainen Kultahiekassa
Talvi Caramba, Rajamäki
Naistenpäivä, Vantaan Talli
Pilkkikisa Pääkslahdessa
Kurssien superviikonloppu, Siuntio
Petanque talvikisat, Vantaan Talli
Matkailuilta toimistolla
Valtakunnalliset Talvipäivät, Ruununhelmi
Teatterimatka Tampereelle
65. FICC Youth Rally, Sorrento, Italia
Pääsiäinen Pääkslahdessa
Pääsiäinen Kultahiekassa
Pääsiäisretki laavulle, Kangalampi
Vantaan yhdistyksen vuosikokous
Kevättalkoot, Vantaan Talli
Keravan yhdistyksen kevätkokous
Vappu Pääkslahdessa
Ajoharjottelutapahtuma, Keimolanportti
SF-Caravan Vantaa ry 40 vuotta, Vantaan Talli
Turvatreffit, Kangaslampi
Helsingin yhdistyksen kevätkokous
Meksikolaiset, Vantaan Talli
Liittokokoustreffit, Joensuu
Liittokokous, Joensuu
Espoon yhdistyksen kevätkokous
SF-Caravan Espoo ry 40 vuotta, Pääkslahti
Petanque 25 v. juhlakisat, Vantaan Talli
Juhannus Kultahiekassa
82. FICC Rally, Pag/Novalja, Kroatia
Pohjoismaiset Karavaanipäivä, Sönderborg, Tanska
Nostalgia-tapahtuma, Mobilia
83. FICC Rally, Wanju, Etelä-Korea
Lökäpöksyt Kultahiekassa
Elotreffit, Kangaslampi
Caravan Kantritreffit, Sappee
SF-Caravan Hyvinkään seutu ry 40 vuotta
Sirkustreffit, Pääkslahti
Köyhät kulkurit- tapahtuma, Vantaan Talli
Ruskatreffit Kultahiekassa
Petanque, Vantaan yhdistyksen sisäiset, Vantaan Talli
Syystalkoot, Vantaan Talli
Valojuhlat, Vantaan Talli
Valojuhlat Kultahiekassa
Keravan yhdistyksen syyskokous
Pikkujoulu, Vantaan Talli
Pikkujoulut Kultahiekassa
Pikkujoulut, Kangaslampi
Uusi Vuosi, Vantaan Talli

Kultahiekka
SF-C Vantaa
Pääkslahti
SF-Caravan ry
SF-C Vantaa
SF-C Helsinki
SF-C Pohjoinen Keski-Suomi
SF-C Helsinki
Pääkslahti
Kultahiekka
SF-C Kerava
SF-C Vantaa
SF-C Vantaa
SF-C Kerava
Pääkslahti
SF-C Espoo, SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
SF-C Kerava
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
SF-C Espoo
SF-C Espoo
SF-C Vantaa
Kultahiekka

Kultahiekka
SF-C Kerava
SF-C Espoo
SF-C Hyvinkää
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
Kultahiekka
SF-C Vantaa
SF-C Vantaa
SF-C Vantaa
Kultahiekka
SF-C Kerava
SF-C Vantaa
Kultahiekka
SF-C Kerava
SF-C Vantaa

