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Yhdistyksen toimisto
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Rahastonhoitaja:

Outi Havas

Jäsentarvikkeet:
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Pääkirjoitus

Hyvää alkanutta vuotta!

Tämä on hirmuista
Edellä oleva otsikko on lainausta presidentti Paasikiveltä. Tämä lainaus tuli etsimättä mieleeni kun
sain käsiini uusimman tilaston liiton ja yhdistysten
jäsenmääristä. Laskua oli miltei jokaisella yhdistyksellä ja sitä myöten tietenkin myös liitolla. ESMYn
alueen yhdistyksillä laskua oli kaikilla paria yhdistystä lukuun ottamatta. Komeimmat lukemat löi
pöytään Oulunjärven seutu, plussaa 193 % ja risat
päälle. Eihän se tietenkään jäsenissä paljoa tee, pieni
yhdistys kun on. Kaiken kaikkiaan trendi on kuitenkin laskeva.
Tavallaan tämä on ymmärrettävää, talous kun ei
näytä hyvältä ja kuluttajien luottamus on alamaissa.
Toisaalta jäsenkunta on vanhenemassa ja uudet
jäsenet eivät korvaa luonnollista poistumaa. Tässä
tilanteessa ei ole helppoa ratkaisua olemassa. Liitto
omalta osaltaan pyrkii korjaamaan kokonaistilannetta uudella sääntöehdotuksella jolla laajennettaisiin jäsenpohjaa myös muuhun matkailuun ja
sallimalla suorajäsenyyden liittoon. Nämä seikat
ehkä korjaavat liiton tilannetta, mutta nykyiset
perusyhdistykset saattavat jäädä tässä kisassa lapsipuolen asemaan. Korostan kuitenkin että edellä
mainittu ehdotus on vasta alustava ja sitä puidaan
vielä yhdistyksissä ja helmikuisessa yt-seminaarissa. Keskustelu tulee epäilemättä olemaan kiivas
ja kiinnostava.
Yhdistysten ei ehkä kuitenkaan kannata masentua ja
vaipua voimattomuuden tilaan, eteenpäin on yritettävä. Kannattaa varmaan pohtia mitä jäsenyys paikallisyhdistyksessä merkitsee yksittäiselle jäsenelle
ja yrittää vahvistaa oman jäsenkunnan identiteettiä.
Jäsenyydelle lisäarvoa tuovat erilaiset koulutukset,
tapahtumat ja palvelut. Helppoa tämä ei tule olemaan, mutta yhteistyöllä voidaan saada paljonkin
aikaan pienistä resursseista huolimatta.

Tämän vuoden mittaan järjestämme monia tapahtumia joista
tärkeimpiä lienee ESMYn Hyväntekeväisyystreffit. Tänä vuonna
on keräyksen kohteena on Sairaalaklovnit ry . Sairaalaklovnit tekevät tärkeää työtä viihdyttäen nimensä mukaisesti lapsia, joilla
ei sairastaessaan ole kovinkaan paljon ilon aihetta.
Tavallaan lyömme kaksi kärpästä yhdellä iskulla, ovathan
treffit samalla ESMYn 40-vuotisjuhlatreffit. Osallistutaan siis
synttäreille porukalla ja samalla tuemme Sairaalaklovnien arvokasta työtä.
Maaliskuussa järjestämme pitkästä aikaa tapahtuman talviaikaan,
kyseessä on pilkkitapahtuma Messilässä. Vielä joulukuussa pelkäsin että joudumme pilkkimään laiturilta, mutta ensimmäiset
pilkkimiehet on bongattu Vesijärvellä. Eräs heistä tosin totesi,
että pilkkijälle riittää jo riite mutta luulisin että näillä pakkasilla
jää vahvistuu hyvää vauhtia.
Jos pilkkiminen ei kiinnosta voi kuitenkin saapua paikalle
muutenkin, vaikka hiihtelemään.
Perinteinen ajotaitotapahtuma järjestetään entisessä paikassa
huhtikuussa ja yllytänkin kaikkia käymään harjoittelemassa.
Varsinkin vähemmän liikkuvien tai ajavien kannattaa käyttää tilaisuutta hyväkseen ennen kesän reissuun lähtöä. Eikä se lisäoppi
kaada ojaan edes kokeneempia kuskeja.
Yhdistyksemme toimistolla järjestetään vuoden mittaan erilaisia
keskustelu- ja askartelutapahtumia, joista kaikista ei voida tässä
lehdessämme ilmoitella etukäteen. Pyrimme toteuttamaan nämä
vapaamuotoisemmat illat joustavasti ja nopealla aikataululla
idean saatuamme. Lehtihän ilmestyy vain 4 kertaa vuodessa,
joten kannatta seurata Facebook palstaamme ja nettisivujamme.
Talvisin terveisin

Caravanterveiskin
Kim Saarikoski
Päätoimittaja

Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja

Talvi tulee - Kabe on valmis
llisto
TM 740 ma 78.900€
NYT alkaen
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www.kabe.se/fi

Hyvää uutta vuotta 2016!
Niin se on taas vuosi vierähtänyt ja vaihtunut uuteen, joten nyt
siis uusia haasteita kohden. Loppiaisen aikoihin saatiin meille
vihdoin ja viimein talvi, joka tulikin kovien pakkasten kera. Hyvä kuitenkin, että viimein tuli, sillä nyt voimme odotella kevättä ja kauniita aurinkoisia päiviä. Kangaslammella onkin kohta
pakkasten lauhduttua mukava suunnata kohden hiihtolatuja ja
kauniita metsämaisemia.
Kangaslammella perinteiset pikkujoulut olivat olleet rentouttavat, yhdessä saunoen ja jouluherkuista nauttien. Uusi kulkureitti
kävelysiltoineen saunalle, on saanut paljon kiitosta. Kaiteet ja
tasaisuus tekevät kulkemisen turvallisemman tuntuiseksi, ja valot
joita kaiteisiin on laitettuna, valaisevat hyvin kulkureittiä. Kiitokset, kävelysillan ahkerille rakentajille.
Vuoden 2016 keväälle, emme nyt olekaan suunnitelleet Kangikselle isompia treffejä, mutta 16.4 pyrimme porukalla suuntaamaan kevätretkelle Laavulle. Pääpaino tänä vuonna on yhdistyksemme 25- vuotissyntymäpäivä ja sen juhlistamiseksi järjestettävät Elotreffit. Toivottavasti saamme paljon, iloisella mielellä
olevia jäseniä treffien suunnitteluun sekä järjestelyyn mukaan.
Huoltorakennuksen suunnittelu ja etsiminen etenee pikku hiljaa.
Erilaisista vaihtoehdoista on keskusteltu, muutamia käyty katsastamassa, mutta vielä on hieman avoimena millaiseen ratkaisuun
päädymme. Edelleen otetaan hyviä ehdotuksia vastaan.

Tervehdys Vantaan Tallilta
Vantaan SF-C yhdistyksen 40-v juhlavuosi on saatettu loppuun ja
uusi vuosi otettiin Ylisillä vastaan perinteiseen tapaan. Samalla
talvikin alkoi kipakalla pakkasella ja kevyellä lumisateella.
Vuoden aikana olemme taas pitäneet useita mukavia treffejä
Tallilla. Tapahtumat ovat vaatineet paljon vapaaehtoistyötä, josta iso kiitos kaikille ahkerille järjestäjille. Uutena tapahtumana
järjestimme marraskuussa kausipaikkalaisten teemapäivän, johon
osallistuikin suuri joukko jäseniä ja tapahtumasta tulikin menestys. Teemana oli Vantaan Tallin toiminta ja kuinka sitä tulisi
kehittää. Tilaisuudesta tuli paljon positiivista palautetta, joten
vastaavia tilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossakin. Tässä on
pieni yhteenveto tilaisuudesta.
Onnistumisia: aktiivinen ja toimiva alue, tilat viihtyisiä ja toimivia, tehty hyviä uudistuksia, hyvä talkoohenki ja auttamishalu,
hinta kohdallaan
Uusia haasteita: nuorille ja lapsille lisää toimintaa, sosiaalisen
median tehokkaampaa käyttöä, ajanmukaisia WC-tiloja lisää,
uusia treffi-ideoita
Tässä onkin hyviä haasteita ja tekemistä tulevaisuuteen ja olen
varma että tällä aktiivisella porukalla hommat hoituu mallikkaasti.

Talviaika pitää monet karavaanarit paikoillaan kausipaikoilla,
mutta nyt onkin hyvä hetki suunnitella vuoden reissukohteita. Kesä tulee kohisten ja yhtäkkiä huomaamme olevamme kesälomalla. Kannattaa seurailla, järjestetäänkö tänä vuonna Esmy-rallia,
Hämy-ralli onkin jo käynnistynyt ja siihen kannattaa leimoja
keräillen osallistua. Muistakaa myös hyväntekeväisyystreffit,
joiden tuotto suunnataan tänä vuonna HUS:in sairaalaklovneille.
Hyväntekeväisyystreffit järjestetään kesäkuussa Pääkslahdessa.

Yhdistys osallistuu tänä vuonna ESMYn 40- vuotisjuhlavuoden
Hyväntekeväisyystreffien järjestelyihin. Treffit pidetään Pääkslahdessa 10 - 12.6.2016. Mikäli haluat osallistua järjestelyihin,
niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Ottaisin mielelläni vastaan kehittämisehdotuksia, niin alueemme
kuin koko yhdistyksen tiimoilta, miten voisimme toimintaamme
kehittää ja parantaa. Voisit lähettää viestiä osoitteeseen
paivi.kulmala32@gmail.com ja kertoa mitä toivoisit yhdistykseltä
ja miksi. Pohdimme tulleita viestejä yhdessä hallituksen kanssa
ja pyrimme vastaamaan kaikkiin viesteihin.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna Vantaan tallilla
16.4.2016. Tule mukaan tekemään hyviä päätöksiä.

Uusi vuosi tuo mukanaan uuden veron ja nestekaasun hintaan
lisätään valmistevero 1.1.2016 alkaen. Tämän vuoksi 11 kg nestekaasupullon vaihto Tallilla maksaa nyt 23 euroa.

Haluan vielä kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille
hyvää alkanutta vuotta 2016.

Talvisin terveisin

Päivi Kulmala
SF- Caravan Kerava ry
puheenjohtaja

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry
puheenjohtaja
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Kirpakka pakkanen toivotti vuoden 2016 tervetulleeksi
SF-Caravan Espoo ry:n hallitus kiittää kuluneesta 40 V. juhlavuodesta ja toivottaa
juhliemme järjestäjille, vapaaehtoistyössä
olleille ahkerille apujoukoille, jäsenilleen,
yhteistyökumppaneilleen, sekä kaikille
leirintämatkailusta kiinnostuneille hyvää
alkavaa vuotta. Vuosi 2015 oli vilkas yhdistyksen toiminnassa. SF-Caravan Espoo
ry ja SF-Caravan Helsinki ry järjestivät
toukokuussa Helsinki Caravanin tiloissa
Vantaalla ajoharjoittelutapahtuman. Aktiivit lähes huipputason harrastajat antoivat
opastusta ja vinkkejä siihen, miten matkailuvaunuyhdistelmää ja matkailuautoa
oppii käsittelemään. Harjoittelun pääpaino
on aina sillä, mitä kukin tarvitsee. Toiset
eivät ole ennen paikalle saapumista koskaan vetäneet autolla mitään perässään,
osa tulee hakemaan opastusta yhdistelmän
peruutuksessa. Joku on lähdössä pitkän
tauon jälkeen ajoneuvolla liikenteeseen
ja haluaa palauttaa tuntumaa takaisin. Vetoauton vaihtuminen saattaa olla syy hakeutua harjoittelemaan hallitussa ympäristössä harjaantuneen karavaanarin ohjeilla.
Tilaisuudessa suoritettiin asuntovaunulla
ja matkailuajoneuvolla yhteensä 30 ajotaitomerkkiä. Olet tervetullut harjoittelemaan
ja ehkäpä innostut vielä merkin suorituksestakin.

Tervetuloa!

Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet

26901
34783
51919
92125
99221
139440
153981

Lampi Juha
Köppä Soini
Strandman Heikki
Merensini Mikko
Sandström Örnulf
Kemppainen Antti
Kuhalampi Marja-Liisa

Kesäkuussa juhlittiin Espoon yhdistyksen
40-vuotista taivalta Vihdin Pääkslahdessa.
Tervehdyksensä 40 vuotiaalle yhdistykselle toivat mm. SF-Caravanin puheenjohtaja
Juha Hämäläinen, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttas sekä
Vihdin kunnanjohtaja Sami Mäkinen.
Elokuussa yhdistys järjesti kantrihenkiset
treffit Sappeen matkailukeskuksessa. Yhdistyksen jäseniä osallistui myös moniin
SF-Caravan ry:n järjestämiin tapahtumiin
ja koulutustilaisuuksiin.
Vuosi 2016 asettaa haasteita yhdistystoiminallemme. Harrastajien ikääntyminen ja
Suomen yleinen taloudellinen tilanne näkyy yhdistysten jäsenmäärissä. Liittomme
SF-Caravan ry järjestää helmikuussa 2016
Tulevaisuusseminaarin, jossa pohditaan
toimintaympäristömme muutoksia ja keskustellaan liiton sääntöjen uudistamisesta
ja nykyaikaistamisesta.

fest henkisen treffin Sappeen matkailukeskuksessa. Lauantai-iltana meitä viihdyttää iskelmälaulaja Pasi Vainionperä
orkestereineen. Lauantaina on muutenkin
vapaapäivän viettoa helpotettu. Ravintola
Huipusta voi ostaa lounasta ja illalla on
noutopöydästä tarjolla erilaisia makkaroita
ja perunasalaattia edulliseen hintaan.
Vuonna 2015 SF-C Espoo avasi sekä
kotisivut, että facebook sivut. Seuratkaa
facebookista ajankohtaista tietoa yhdistyksemme toiminnasta ja leirintämatkailusta.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 23.5.2016 kello
18.30 J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa, Kistolantie 3, 01750 Vantaa.
Tervetuloa kuulemaan samalla lisätietoja kesän ja syksyn tapahtumista.
Hyvää alkanutta vuotta 2016!
Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry
Puheenjohtaja

Tänä vuonna on monta mielenkiintoista tapahtumaa. Maaliskuun lopussa on
nuorisolle 66. FICC Youth Rally tapaaminen Hollannissa. Nuorisotapahtumasta
saa lisätietoja SF-Caravanin kotisivuilta
tai liiton toimistosta. Huhtikuussa SF-C
Helsinki ja SF-C Espoo järjestävät perinteisen ajotaito- ja harjoittelutapahtuman,
toukokuussa on Liittokokoustreffit Nallikari Campingilla Oulussa. Kesäkuussa
10.-12.6.2016 vietämme juhlaa Hyväntekeväisyystreffien merkeissä ESMY 40
vuotta syntymäpäiviä juhlimalla Vihdin
Pääkslahdessa. Tällä kertaa kerätään varoja leikkien ja kisaillen Sairaalaklovneille.
Syksyllä 30.9-2.10 järjestämme Oktober-

PILKKIKISA MESSILÄSSÄ
Tervetuloa mukaan pilkkikisaan
12.3.2016 Messilään (jäävaraus)

HELSINKI

12351-1
28278
33489
39979
105726
106160
107628
127191
138931
147008
149194
151256-1
152496-1
153973
154115
154128
154157
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Stenberg Birgitta
Palmberg Marius
Peltonen Ari
Jaakkola Jouko
Vähä-Vahe Tuula
En Heikki
Ruotsalainen Ilkka
Haarala Hannu
Suorto Timo
Ait El Kabous Hamid
Hägg Sami
Malinen Petri
Tahvanainen Tapio
Asikainen Vesa
Kotsalainen Valeri
Lappalainen Pertti
Hagelberg Martti Juhani

Kilpailu alkaa 12.3.2016 klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu 2 e/ hlö rahastetaan kilpailupaikalla.
Messilän Kota/Sudenpesä on käytössämme
perjantaina 11.3.2016.

Messilä Camping viikonlopun 11.-13.3.2016 pakettihinta 60 e/ vaunukunta,
sisältää matkailuajoneuvopaikan sähköllä ja lounasbuffetin kahdelle.
Sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 15 e/ 2 henkilöä.
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

SAPP
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km
re 50
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Hämee Lahti 90 k m
k
ylä 50
Jyväsk ki 160 km
Helsin ri 160 km
Po
185 km
Turku 195 km
Rauma 295 km
Kuopio 300 km
Vaasa

Pikkujoulut Sappeella

Sappeen karavaanareiden pikkujouluja vietettiin Sappeella
Vohvelikahvilassa perjantaina
4.12.2015.
Sappeen karavaanaritoimikunta ja Vohvelin henkilökunta
koristelivat kahvilan ja laittoivat pientä suolapalaa pöytiin
odottamaan illan juhlijoita.
Juhlan aluksi syötiin maukas joulupuuro, jonka meille oli loihtinut Sappeen Rinneravintolan kokki Mikko. Olipa puuroon
pujahtanut manteleitakin kolme kappaletta.
Lapset löysivät manteleista kaksi ja heille oli luvassa myös
pieni palkinto, jonka joulupukki sitten aikanaan tuo.
Kovasti lapset odottelivat joulupukkia kuunnellen erilaisia
ääniä ja ikkunoista kurkkien. Ja lopulta
odotus palkittiin, joulupukki kurkki ikkunoista ja lapset toisella
puolella hänelle iloisesti heiluttelivat.
Joulupukki-laulun saattelemana joulupukki sisään asteli ja
hänellä oli mukana iso kori karamelleja sekä lapsille pienet
paketit.

TUO VAUNUSI SAPPEELLE!
27e/vrk
28e/vrk

Vuorokausipaikka

2 tai useampi vrk

Sähkö kulutuksen mukaan 0,28e/kWh.
Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

Tapahtumakeskus Huipun esiintyjiä

Ilta jatkui rattoisasti karaoken merkeissä ja meillä kaikilla oli
niin mukavaa.
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2016!
Jutun kirjoitteli
karavantoimikunnan jäsen Teija

27.2.TEFLON BROTHERS

5.3. AARNE TENKANEN

12.3. MATTI AIRAKSINEN

26.3. KLAMYDIA

& YSÄRIBILEET

8.4.
POPEDA

Katso kaikki tapahtumat: www.sappee.fi • Oikeudet muuutoksiin pidätetään

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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LUOTETTAVAA KAUPPAA JO 40 VUOTTA
Meiltä saat kaiken, mitä mukavaan ja turvalliseen matkantekoon tarvitset.

Mestarintie 2, 01730 Vantaa
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto
Tuomas Salminen
040 588 5777
0400 672 626 050 5756 720

Atso Muuronen
0500 450 735

11.12.2015 10.53

40 vuotta matkailuajoneuvokauppaa
Nykyisen hallin rakentaminen alkoi vuonna 1989

Helsinki Caravan Oy vuonna 2015

Helsinki Caravan Oy täyttää pyöreät
40 vuotta. Näihin vuosiin sisältyy koko
matkailuajoneuvoalan aaltoileva kehityskaari. Pari ensimmäistä vuosikymmentä mentiin matkailuvaunuvetoisesti.
Sitten kaupan painopiste siirtyi matkailuautoihin. Tämä suuntaus jatkuu edelleen.
Matkailuajoneuvo on varsin erityinen
tuote. Suhteellisen korkean hankintahinnan lisäksi se sisältää vahvan sekoituksen tekniikkaa ja tunnetta. Vapaaajan asunnolla, johon liittyy runsaasti
elämyksiä, on hyvin erityislaatuinen
tunneside omistajaansa. Jotta matkailuajoneuvo palvelisi käyttäjäänsä hyvin,
sen kunnosta on huolehdittava. Tähän
haasteeseen olemme onnistuneet vastaamaan, sanoo Helsinki Caravan Oy:n
toimitusjohtaja Atso Muuronen.
Toimintaidea on alusta asti ollut palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti.
Siihen meillä on parhaat mahdolliset
valmiudet. On huolto varaosapalveluineen ja monipuolinen varustevalikoima. Ne ovat aina olleet palvelemassa
asiakkaitamme. Talossamme on ammattitaitoisia tekijöitä. Tänä päivänä
henkilökuntamme on toiminut alalla
yhteenlaskettuna yli 200 vuotta. Se on

Helsinki Caravanin sisätilat
vuonna 2016

Weilin & Göösin kirjakauppiaille luovutettiin 15 uutta vaunua Finlandia- talolla
vuonna 1984
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varteenotettava määrä kokemusta.
Oma osansa työmme onnistumiseen
on pitkäaikaisella vakaalla yhteistyöllä
alan johtavien valmistajien kanssa. Varaosa- ja varustekaupalle antavat vankan pohjan suorat suhteet valmistajiin.
Teuvo Muuronen aloitti yrityksen Sörnäisten Verkkosaaressa Kulosaaren
sillan tuntumassa, missä toimimme ensimmäiset vuodet. Sitten oli vuorossa
muutto Vantaalle Kaivokselaan, kunnes
omat uudet tilat valmistuivat Kehä III:n
tuntumaan Keimolanporttiin 1989.

Hyväntekeväisyyskampanja vuonna 1994 Hakaniemen torin läheisyydessä. Vaunusta lähetettiin suora radiolähetys yön yli Radio Ykkösessä.

Toimintavuosien karuin jakso ajoittuu
1990-luvun alun lamaan. Silloin uusien
matkailuvaunujen kauppa romahti parissa vuodessa liki 8.000 kappaleesta
alle 400 kappaleen.
Pitkä kokemus on antanut monipuolista
oppia. Sen myötä on seurattava aikaa
ja tartuttava uusiin mahdollisuuksiin.
Eräs merkittävä tekijä on sähköisen
median antamat mahdollisuudet. Panostamme laadukkaisiin nettisivuihin,
Facebookiin ja Instagramiin, sanoo Atso Muuronen. Ne ovat uuden tekniikan
suoma mahdollisuus palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

Martti Pesonen, Kari Kortesalmi ja Atso Muuronen vuonna 1999

Matkailuajoneuvon vaihtoa tai hankintaa harkitseva voi tänään tutustua kiinnostuksensa kohteisiin kotonaan, kun
nettisivujen kuvat ovat laadukkaita ja
annetut tiedot kattavia. Enää ei tarvitse
kuluttaa aikaansa kiertelemällä liikkeiden pihoilla tarjontaan tutustumassa.
Vasta kun peruskarsinta on tehty ja
mieleinen kohde on löytynyt, täytyy
lähteä liikkeeseen.
Tämän alan asiakkaat ovat toki ennenkin tulleet matkojen päästä kauppoja
tekemään, mutta sähköinen media on
pidentänyt näitä ”hakumatkoja” entisestään. Nyt tuotteista saa jo kotona niin
kattavan kuvan, ettei turhaan tarvitse
lähteä liikkeelle.

Näyttely Rastilassa vuonna 1987
TEKSTI: TUOMAS SALMINEN,
HELSINKI CARAVAN OY
KUVAT: HELSINKI CARAVAN OY
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Leininranta

Alueen omistaa SF- Caravan Kaakkois-Häme ry, joka valittiin
SF- Caravanin Vuoden yhdistykseksi 2015.
Leininranta on avoinna vuoden jokaisena päivänä ja sinne on helppo tulla. Leininranta sijaitsee Iitin kunnassa, noin kilometrin päässä
Lahti-Kouvola valtatiestä, jolta on opasteet alueelle.
Luonnonrauha ja - läheisyys ovat alueen vahvuuksia. Lähimaastot
tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun, talvella lähistöltä
löytyy hiihtolatuja.
Alue on rinnemaastoa, josta avautuu upeat näköalat Kymijoen
Leininselälle.
Sähköistettyjä matkailuajoneuvopaikkoja alueella on yhteensä 83.
Alueelta löytyy kattavat palvelut mm. sauna terasseineen, grilli- ja
savustuspaikat, tasokas huoltorakennus, lasten leikkipaikka ja Radan Torppa, joka toimii vapaa-ajan tilana niin lapsille kuin aikuisille.

Huolto- ja saunarakennus

Rantaviivaa alueella on n. 300 m., jolta löytyy uimaranta ja soutuveneitä asiakkaiden käyttöön.
Alue haluaa tarjota vieraille parasta, joten vieraspaikat sijaitsevat
rannalla.
Kesä - elokuussa isäntä on paikalla kokoajan, touko - ja syyskuussa on viikonloppuisäntä, muina aikoina alue toimii omatoimialueena.
Saunat lämpiävät kesä - elokuussa joka päivä ja muina aikoina
viikonloppuisin.
Alueella järjestetään monia erilaisia tapahtumia. Lisätietoa voit
lukea yhdistyksen kotisivuilta

Saunan terassi ja laituri

www.sf-caravankaakkoishame.fi

Matkaa alueelta Kausalan keskustaan on noin 5 km, josta löytyvät
mm. kauppa, apteekki ja huoltoasema.
Kouvolaan (esim. Tykkimäki) on matkaa 25 km,
Iitti-Golf:n 18 -reikäiselle golfkentälle 10 km ja
Jaalan Verlaan 45 km.
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!

TEKSTI JA KUVAT: EEVA-LIISA TÖRMÄ

11

Hyödynnä kampanja.

Knaus Sky Ti Silver Selection
-kampanja: 650 MF 65990€

• 2.3 130 hv moottori
• Fiat Paketti
• Sky Ti paketti
• Alde nestekeskuslämmitys
• Sähköinen lattialämmitys
• Integroitu navigaattori
• Peruutuskamera
• Suuri 190l jääkaappi
• Sähkörappu
• Markisi
• LED päiväajovalot
• Duo control automaattinen
pullon vaihtaja
• 16” Alumiinivanteet
• Dometic S7 ikkunat
• Tekstiilipaketti

700 MEG 68690€

700 MEB 68890€

700 MX 69590€

Täysin uudistunut Weinsberg CaraLoft -mallisarja!
Uutta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoimiluukku
Ulkovalaistus
Sisävalaistus
Kaapistot
Tekstiilit
Ulkoteippaus
140l jääkaappi vakiona
Noin 1500 € edullisempi
Uusi pohjaratkaisu 600 MF
(pituus vain 599cm)

www.lomapalvelu.fi :
Puh. 045 277 3251
Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
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Kiertoteitä Pohjois-Italiaan

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

pääsee vaunulla näin lähelle keskustaa.
Mikäli alueen vaatimaton taso ei haittaa,
paikkaa voi ehdottomasti suositella kaupunkiin tutustumisen ajaksi. Se on myös
hyvin helppo löytää joen rannalta.
Europabrucke Insbrukin ja Brennerin väliltä

Kesän 2015 lomalle lähdimme jo perinteisesti juhannusaattoaamuna Länsisatamasta
kohti Tallinnaa. Mitään tarkempia lomasuunnitelmia emme tällä kertaa tehneet,
mutta Venetsiassa ja Gardalla olimme
suunnitelleet käydä. Ajattelimme kuitenkin viivähtää jonkin aikaa Itävallassa,
josta olemme jo pitkään ajaneet pikaisesti läpi. Tiesimme myös nuorison olevan
viimeistä kertaa mukana, joten tarkoitus
oli myös antaa heidän vaikuttaa matkakohteisiin.

Yacht Club Camping
Prahassa

Tallinnaan saavuttuamme ajoin yöksi
Suwalkin pohjoispuolella olevaan TIR
parkkiin, jota olemme vuosien mittaan
käyttäneet useasti. Jälleen kerran oli etsittävä huoltamo, josta sai Puolan tiemaksulaitteen, jonka hölmöyttäni viime vuonna
palautin. Warsovan jälkeen päätimme ajaa
Kudova Stonen kautta Prahaan, sillä siitä
ei tule kovin pitkää mutkaa. Saavuimme illansuussa Tsekin rajalle, josta ostin
moottoritietarran ja pidimme pienen tauon. Tuolloin kello oli jo sen verran paljon,
ettemme enää olisi ehtineet yöksi Prahaan
campingille. Ajoin kuitenkin kaupungin
lähistölle ja jäimme yöksi moottoritien
rastipaikalle. Aamun valjettua lähdimme
etsimään sopivaa leirintäaluetta ja totesimme aikaisemmin käyttämämme joen rannassa sijaitsevan Kotva Branikin olevan
roskien peitossa ja siellä oli vain pari telttaa. Muistin että aivan Prahan linnaa vastapäätä on vastarannalla jokin camping.
Tutkittuani alueopasta ilmeni, että se on
Yacht Club Camping, jonka pitäisi olla auki. Löysimme paikan helposti ja alueita oli
siellä jopa kaksi. Toinen niistä on melko
pieni, mutta siistin oloinen lähinnä matkailuautoille soveltuva. Yacht Club Cam-

ping osoittautui väljäksi mutta hyvin vaatimattomaksi. Se ei meitä haitannut, koska
tarkoitus oli viettää siellä vain yksi päivä.
Hinta oli myös hyvin kohtuullinen 27,00€/
vrk, ja siihen sisältyi WLAN. Parasta oli
kuitenkin sijainti vastapäätä Prahan linnaa
ja se, että alueen vierestä kulki vene joen
ylitse. Ylitys maksoi vain muutaman euron hengeltä ja vene kulki aikataulun mukaan. Kävimme keskustassa kävelemässä
ja ihailemassa linnasta kaupunkiin avautuvia näkymiä. Alueella oli tilaa ihmeen
paljon, huomioiden että oli kesäkuun loppupuoli ja kyseessä maan pääkaupungin
keskusta. Illalla oli kiva katsella valaistua
linnaa joen toisella puolella, sillä harvoin

Zell am See

Aamulla lähdimme jatkamaan kohti Itävaltaa ja päädyimme siihen, että yritämme Zell am See:n Prielaun leirintäalueelle. Olemme olleet paikassa kaksi kertaa
aikaisemmin kahdeksankymmentäluvulla. Vuonna 1991 emme mahtuneet sinne, koska Itävallan alueet olivat tuolloin
täynnä Jugoslavian tilanteen vuoksi. Nyt
tilaa oli hyvin ja paikka on nykyään tasoltaan erittäin hyvä. Hinta neljältä hengeltä
oli 47,40€/vrk. Sijainti on myös mainio,
koska kylän keskustaan on vain muutaman kilometrin kävelymatka. Lähiseuduilla on paljon katseltavaa kuten Kaprun
ja Grossglocner sekä eteläisten Alppien
suurin jäätikkö Pasterze, joka on huoles-

Näkymä Prahan campingiltä Prahan linnaan
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kauniine rakennuksineen ja pienine liikkeineen. Vietimme paikassa kolme päivää,
jonka jälkeen halusimme Italian lämpöön.

Venetsia

Venetsia

tuttavasti kutistunut. Sää oli tällä kertaa
melko viileä, eikä järvessä uiminen tullut
edes mieleen. Edellisillä kerroilla oli niin
lämmintä, että piti välillä käydä järvessä
viilennystä hakemassa.
Edelweiss alppiniityllä

Venetsia

Kävimme ajelemassa Grossglocnerin
tietä, josta pääsee
Edelweiss-pitzin huipulle 2571 metriin ja
Kaiser-Franz-JosefsHöheen 2369 metriin, josta on näkymä
Pasterzeen jäätikölle.
Tie on sallittu myös
matkailuajoneuvoille ja olen itsekin sen
aikoinaan vaunun
kanssa ajanut, mutten sitä suosittele ainakaan ison vaunun
kanssa. Tie suljetaan yön ajaksi ja talvisin se on kokonaan kiinni. Näkymät tieltä
on mahtavat ja tällä kertaa myös lunta oli
satanut oikein kunnolla. Tien varrella voi
ihailla edelweisseja sekä alppimurmeleita,
joita näkyy runsaasti. Myös taukopaikkoja palveluineen on riittävästi. Mikäpä sen
mukavampaa kuin juoda kahvit upeassa
alppimaisemassa sacherkakun kera. Kannattaa huomioida, että ilma on korkealla
monesti melko kylmä ja varata mukaan
lämpimät vaatteet, jos on aikomus katsella
maisemia muualtakin kuin auton ikkunoista. Tiellä on lukuisia neulansilmämutkia ja
autotehtaat käyttävät sitä myöskin testitarkoituksiin. Zell am Seen kylä on kasvanut
melko suureksi, mutta on silti viehättävä

Aamulla lähdimme kohti Italiaa ja pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että
ensimmäinen kohde olisi Venetsia. Vielä
mukanamme olleet nuoret olivat ainoastaan menneet sieltä laivaan ja pois matkatessamme Venetsian kautta Patrakseen ja
takaisin vuonna 2002. Valitsimme alueeksi
Camping Ca`Savion, josta on muutaman
kilometrin matka Punta Sabbioneen mistä
on laivayhteys Venezian pääsaarelle. Alue
on kohtuuhintainen, sillä aluemaksu neljältä henkilöltä on heinäkuussa ainoastaan
57,50€ vuorokaudessa. Moni muu alue
maksaa tuolloin yli 80,00€/vrk. Paikassa on varsin hyvät palvelut kuten erittäin
hyvä kauppa. Vaunupaikat ovat väljät ja
pääsääntöisesti pinjojen varjossa. Myös
alueen uimaranta on hyvä ja altaitakin on
kahdessa paikassa. Ravintolapalveluitakin löytyy monenlaisia ja sosiaalitilat
ovat siistit ja niitä on riittävästi. Kylälle
on noin kilometrin matka ja alueen portille
pääsee myös bussilla.
Alueelta voi myös ostaa bussilippuja,
sekä laivaliput Venetsiaan. Punta Sabbionissa, josta lautat lähtevät on myös suuret
ja edulliset vartioidut parkkipaikat, joten
jätimme auton sinne käydessämme Venetsiassa. Vieraillessamme kaupungissa
kävelimme katsomassa pakolliset nähtävyydet kuten Rialton sillan ja Markuksen torin, jonka lähistölle lautat tulevat.
Dogen palatsia ei voi välttyä näkemästä,
sillä sen havaitsee jo mereltä kaupunkiin
saavuttaessa. Ruokailukin onnistuu kohtuuhinnalla, kunhan valitsee ravintolan
hieman sivummalta. Gondoliajelun hinta
kahdelta hengeltä on 80-100€. Taksat ovat
viranomaisten vahvistamat ja vaihtelevat
hieman ajankohdan ja matkan pituuden
mukaan. Mikäli paikassa olisi käynyt aikaisemminkin, on sinne kuitenkin kiva
palata. Vaikka kaupungin vanha mahti ja
loisto on jo aikoja sitten rapissut, on se
edelleen turistille La Serenissima. Ympäristö tosin ei maisemallisesti tarjoa juuri
mitään, joten sen vuoksi tälle alueelle ei
kannata tulla, mutta hyvät leirintäalueet
tarjoavat mukavat puitteet leppoisaan
lomailuun. Lisäksi lähistöltä löytyy vesipuistoja ja huvipuistoja jos jälkikasvulla käy aika liian pitkäksi. Itse vietimme
alueella kymmenen vuorokautta kierrellen
lähiseutuja ja lepäillen.

Edelweiss spitzin huipun lomasää
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Limone

Limone

Decenzano

Riva del Garda
Decenzano

Garda

Seuraavaksi suunnistimme sitten Gardalle, jossa olemme viimeksi aikaa viettäneet
1996. Olin etukäteen tutkinut alueita ja
hieman niitä katseltuamme päädyimme
Manerba nimiseen kylään Camping Zoccoon. Paikka on rauhallinen verrattuna
useimpiin muihin, jotka muistuttavat lähinnä huvipuistoja. Alueella on oma ranta sekä uima-altaat ja pizzeria sekä baari
rannan läheisyydessä. Alueen kauppa on
Camping Zocco

Riva del Garda

vaatimaton, mutta kyllä sieltäkin pariksi
päiväksi perustarpeet saa, jos tulee alueelle kaapit tyhjinä. Myös hinta on varsin
kohtuullinen 58,50€/vrk johon sisältyy
WLAN, mutta parasta on hieno näköala
järvelle. Alueen pizzeriaa ja baaria pitävä
pariskunta osasi yllättäen suomea, sillä jo
kolmisenkymmentä vuotta Italiassa asunut nainen on kotoisin Pohjois-Suomesta.
Myös hänen italialainen miehensä puhuu
lähes virheetöntä suomea. Gardajärven
seudut ovat maisemallisesti kauniita ja
siellä kannattaa ehdottomasti kierrellä au-

tolla. Rantaa kiertävä tie on hidas ja usein
ruuhkainen, joten aikaa tulee varata reilusti, mikäli haluaa kiertää järven ympäri.
Järvellä kulkee myös laivoja ja autolauttoja, joten maisemia voi ihailla myös niistä
käsin. Suurin osa alueista keskittyy itärannalle sekä Decenzanon ja Salon välille. Riva del Gardan ja Salon välilläkin on
muutama pieni alue, mutta tie on melko
hankalakulkuinen ainakin leveän vaunun
kanssa. Maisemat tieltä ovat kuitenkin
kauniit ja ainakin Limonessa kannattaa
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Gardaland

käydä kävelemässä sen viehättävillä kujilla. Nuorison mieleen on taatusti Peschieran ja Lazisen välillä sijaitseva Gardalandin suuri huvipuisto. Se on kävijämäärältään Euroopan kolmanneksi suurin
ja siellä on 56 eri laitetta. Pääsymaksuun,
joka kesällä 2015 oli 38,50€ hengeltä, sisältyvät kaikki laitteet, joten siinä tulee
vanhempienkin käytyä joissakin vähemmän hurjissa laitteissa. Aikaa siellä vierähtää koko päivä, joten liikkeelle kannattaa
lähteä heti aamusta. Jonot laitteisiin ovat
keskimäärin puolen tunnin luokkaa. Puiston vieressä on suuret parkkipaikat, joten
pysäköinti ei ainakaan heinäkuun alkupuolella ollut ongelma. Sirmionen kaunis
niemi kannatta käydä katsomassa, jos on
paikalla ensimmäistä kertaa. Itse jätimme sen tällä kertaa väliin, sillä olemme
käyneet siellä kahdesti. Halutessaan saa
näillä seuduilla helposti kulumaan vaikka
koko loman jos ei halua paikkaa vaihdella.
Täältä voi helposti tehdä päiväretkiä esim.
Veronaan ja Milanoon. Vietimme täälläkin
mukavat kymmenen päivää, jonka jälkeen
piti jättää haikeat jäähyväiset Italialle. Tälle alueelle palaisin mielellään uudelleen,
sillä pidin sen leppoisasta ilmapiiristä.

Onnettomuus paluumatkalla

Halusimme ajaa kotiin Brennerin solan
kautta ja viettää vielä yhden päivän Saksan puolella Chiemseen rannalla. Camping Ubersee sijaitsee mukavasti moottoritien kupeessa ja soveltuu myös yhden
yön yöpymiseen väljine paikkoineen.
Alueen vieressä on muutama ravintola,
joten siellä on mahdollisuus romanttiseen
iltakävelyyn. Saksalaiseen tapaan alue on
siisti ja rauhallinen hyvine sosiaalitiloineen. Ranta on myös nurmikkoa ja hyvin
hoidettu. Seuraavana aamuna lähdettiin
jatkamaan kohti Wieniä tavoitteena päästä
yöksi Warsovan pohjoispuolelle. Liikenne
oli alusta alkaen ruuhkaista tietöiden takia
ja Wienin jälkeen oli yhtämittaista jonoa
Tsekin rajalle Mikuloviin saakka. Jonkin
matkaa Brno:n jälkeen liikenne jälleen
pysähtyi ja etenimme tunnin aikana vain
pari kilometriä. Pääsimme Puolan puolelle
vasta illalla ja tarkoitus oli edelleen ajaa
Warsovan pohjoispuolelle yöksi.
Chestozovan jälkeen sitten tuli matkaan
pieni hidaste! Kaupungin jälkeen viimeisistä liikennevaloista lähtee suoraan kolme
kaistaa ja valitsin niistä oikeanpuoleisimman ja tarkoitus oli ehtiä keskikaistalla
olevan rekan edelle kaistan loppuessa
muutaman sadan metrin päässä. Pienen
matkan jälkeen kaista alkoi kapenemaan
tien reunan pettämisen seurauksena enkä
16

Kokouskutsu
SF-CARAVAN ESPOO ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
maanantaina 23.5.2016 klo 18.30

Tien laidassa Tsekissä.

voinut väistää vasemmalle ollessani rekan rinnalla. Sitten kuului rysähdys ja vaunu hyppäsi toiselle pyörälle, muttei onneksi
kaatunut. Myös vetoauton perä nousi miltei ilmaan vaunun aisan
nostaessa sitä. Vaunu rullasi perässä vielä satakunta metriä ennen
kuin rengas tyhjeni. Sain ajettua yhdistelmän kartioiden taakse suojaan uuden keskeneräisen liittymän kohdalle, jossa aloin
tutkimaan vaurioita yhdentoista aikaan säkkipimeässä illassa.
Vanne oli hajonnut ja iskunvaimentaja mennyt poikki korvakkeen
väännyttyä 90 astetta sivulle. Purin iskarin jäänteet pois ja laitoin
vararenkaan ja toivoin, että akseli vielä kantaa kuorman renkaan
ollessa tuntuvasti kallellaan. En päässyt katsomaan mihin vaunu oli osunut, koska paikasta alkoi moottoritie. Akseli onneksi
kantoi lastin, eikä ollut kokonaan pettänyt ja pääsimme jatkamaan matkaa. Nukuimme yön suunnitelmien mukaan Warsovan
pohjoispuolella huoltoaseman pihalla. Aamulla jatkoimme yhtä
soittoa Pärnuun, jossa vietimme vielä viikonlopun. Tutkiessani
vaunun vaurioita, en akselin lisäksi huomannut muita vaurioita,
kuin murtuneen kaapin päädyn. Tässä tuli selvästi ilmi Cabbyn
luja rakenne, sillä varmasti moni muu vaunu olisi hajonnut päreiksi.
Kuulin myöhemmin samaa reittiä tulleilta tutuiltani, että paikalla
on myös asfaltissa 30-40 senttiä syviä teräväreunaisia kuoppia
joihin olin ajanut. Kaista on suljettu ainoastaan tiehen maalatulla
keltaisella ja hyvin kuluneella viivalla, jota en pimeässä nähnyt
tarpeeksi aikaisin. Onneksi vetoauto oli ilmeisesti juuri ja juuri
ohittanut kuopat, sillä muutoin olisi käynyt paljon pahemmin.
Vaunusta ei myöskään liikkeen tekemässä tarkastuksessa muita
vaurioita löytynyt.

Yhteenveto

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 §:n määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 18.00.

Tervetuloa!
SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

Kokouskutsu
HELSINKI

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään 25.5.2016
kello 18.00

Rastilan kartanolla,
Karavaanikatu 4, 00980 Helsinki
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4. § määräämät asiat.
Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Kilometrejä kertyi kaikkiaan 6310, joista vaunu perässä 5657 km.
Polttoaineeseen rahaa kului 1165€, tiemaksuihin 220€, leirintään
1370€, laivalippuihin 476€ sekä kaikkeen muuhun noin 2000€.
Lopputulos on siten tuollaiset 5200€ neljältä hengeltä neljästä
viikosta, joka on mielestäni kohtuullinen.
Plussapuolelle voi taas laskea monta
mukavaa muistoa.
Terveisin Kimmo Oinas

J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa,
Kistolantie 3, 01750 VANTAA (Klaukkalantien risteys)

Tervetuloa!
SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vantaa ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
pidetään 16.4.2016 klo 13:00
Vantaan Tallilla
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12:30
Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät asiat.
Esityslistalla mm. puheenjohtajan valinta.

Tervetuloa!
Rikkoutunut vanne

Hallitus
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Ihan tässä vie
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www.hyvinkaacaravan.net
Meillä osataan ,
meillä palvellaan!
Lämpimästi
tervetuloa meille!
Avoinna arkisin klo 10-17, iltaisin ja la sop. mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto
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Pohjoismaalaisuutta

NCT 2012 leiri oli vuoren juurella

Norjan Seljord odottaa karavaanareita
Pohjoismaisia Karavaanipäiviä on järjestetty vuodesta 1964 lähtien vuorotellen
Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tanska on sittemmin eronnut pohjoismaisesta karavaaniyhteistyöstä, joten
NCR:n (Nordiska Caravan Rådet) muodostavat enää Norjan, Ruotsin ja Suomen
karavaanijärjestöt.
Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään tänä vuonna Norjan Seljordissa 11.16.7.2016. Seljord sijaitsee Telemarkissa,
keskellä Etelä-Norjan sydäntä. Matkaa
Oslosta Seljordiin kertyy noin 190 kilometriä. Päivien järjestelyvastuun kantavat
Norsk Bobil og Caravan Clubin Telemarkin, Vestfoldin ja Buskerudin paikallisosastot.
Pohjoismaisille Karavaanipäiville osallistuu vuosittain niin vanhoja treffikävijöitä
kuin ensikertalaisiakin. Uusia ystävyyssuhteita solmitaan ja vanhojen ystävien
kanssa vietetään mukavaa aikaa.

Treffialue ja Seljord
Pohjoismaisten Karavaanipäivien treffialue sijaitsee Seljordin Dyrskueplassenilla. Dyskueplassen on ollut kokoontumispaikkana jo 150 vuoden ajan, sillä paikalla
on vuodesta 1866 lähtien järjestetty vuosittainen kotieläin- ja maatalousnäyttely.
Dyrskyeplassenin 150 vuotisjuhlia juhlitaan siten vuonna 2016.
Alueella järjestetään myös muita tapahtumia, mm. tanssimusiikki- ja countryfestivaalit.

neretkiä, on viihdettä iltaisin ja ajanvietettä kaiken ikäisille. Järjestelytoimikunta
on tehnyt parhaansa, jotta treffeille osallistujat viihtyisivät Seljordissa.
Seljord on rikkaita perinteitä omaava kulttuurikunta. Elävää kulttuuria esitellään
mm. taiteilijoiden, muusikoiden, yhdistystoiminnan, erilaisten tapahtumien sekä
paikallisten asukkaiden toimesta.
Seljord –vesistön merikäärme on ilmiö
jota on tarkkailtu jo yli 200 vuotta. Tätä
Loch Nessin sukulaista on kuvattu ja se
on nähty monen luotettavankin kansalaisen silmin koko vesistön alueella; se on
norjalaisten mysteeri.

Treffialueella on kiinteät tiet ja majoitus tapahtuu kestävällä nurmikkoalueella. Alueella on varattu erikseen
korttelit lapsiperheille,
yksin liikkuville ja liikuntarajoitteisille.
Treffeillä järjestetään
mm. linja-auto- ja ve-

Suomalaiset avajaismarssilla vuonna 2013
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Ruotsin PM päivillä oltiin korkealla ja auringonpaisteessa

Pohjoismaista merkkisuoritusta vuonna 2012

Telemark

Telemark tunnetaan niin Rjukan lannoitetuotannostaan kuin myös raskaan veden
tuotannosta toisen maailmansodan aikana.
Lannoitetuottaja Hydro on ollut merkittävä teollisuuskonserni sekä Rjukanissa että
Telemarkin eteläisissä osissa. Telemarkin
metsä on myös kautta aikojen ollut tärkeä
tulonlähde monelle ihmiselle tässä osassa
Norjaa.
Telemarkin kanava rakennettiin puutavaran kuljettamiseen Telemarkista meren äärellä sijaitseviin tehtaisiin. Tänä päivänä
kanavaa käytetään lähinnä päivittäistavaroiden kuljettamiseen. Skienistä liikennöidään kesäaikaan päivittäin muutaman
sulun kautta aina Daleniin asti, jossa on
erikoinen puusta rakennettu hotelli.

Nähtävyyksiä

Gaustahuipulta on Norjan parhaimmat
näkymät, sillä huipulta näkee ihanteellisissa olosuhteissa 58.677 neliökilometriä – ja
Norjan pisimmän näköetäisyyden 199,3
kilometriä.
Gaustahuippu on myös Norjan korkeimpia vuoria, 1.883 metriä merenpinnan yläpuolella kun mukaan lasketaan perustaso joka on 968 metriä merenpinnan
yläpuolella.

Sanotaan että 119:ssa maan kunnassa voi
kiivetä paikallisen vuoren huipulle ja nähdä sieltä Gaustahuipun.
PM- päivien järjestelytoimikunta antaakin retkivihjeenä retken Gaustahuippu/
Vemork.
Retki sisältää opastetun kiipeilyn huipulle asti, taukojen kera. Retki kestää 4-5
tuntia.
Gaustabananilla pääsee myös ylös jos haluaa tehdä omatoimimatkan; vuorella voi
kävellä merkittyjä polkuja pitkin.
Katsoessa Gaustahuipulta pohjoiseen
näkee lähes 1.000 metriä korkean kartion Hardangerviddan yläpuolella. Huipun
lähettyvillä on Gaustahuipun turistimaja,
kansan suussa Gaustahytta. Maja tarjoaa
pientä syötävää kesäaikana päivittäin ja
joinakin syksyn pyhinä. Vuosittain täällä
käy noin 30.000 vierailijaa. Gaustahytalle
pääsee ajamalla Rjukanista Gaustablikkin
ja Gaustablikkista Höyfjellshotellin suuntaan. Pysäköinti on järjestetty Tuddaliin
johtavan talveksi suljetun tiepuomin lähelle, parkkipaikka sijaitsee 1.200 metriä
merenpinnan yläpuolella.
Vuoren sisällä kulkee Gaustabanen, sesonkiaikaan auki oleva köysirata joka kuljet-

taa ihmisiä vuoren juurelta Langefonnista
aina huipulle asti.
Krossobanen on Norjan vanhin ja kaikista omaperäisin edelleen vakituisessa
liikenteessä oleva köysirata.
Asemarakennuksen näkymätasolta on
mahtavat näkymät koko Vestfjordaleniin,
Vemorkiin ja Tungtvann -sabotaasin alueisiin, Gaustahuipulle ja Gausdaleniin.
Noin 100 metriä pohjoiseen on Gvepseborg Café ja Restaurant, jossa tarjoillaan
terveellistä ruokaa luonnonkauniissa ympäristössä. Paikalla voi myös osallistua
räätälöityihin luontoaktiviteetteihin sekä
lähistöllä että Hardangerviddassa, joka
on Euroopan suurin kansallispuisto. Köysirata kuljettaa sinut neljässä ja puolessa
minuutissa Krosson ala-asemalta (403
metriä merenpinnan yläpuolella) Gvepseborgin yläasemalle (886 metriä merenpinnan yläpuolella).
Pohjoismaisten Karavaanipäivien hinta
ilman retkiä on 1.900 NOK (noin 210 euroa). Treffien kotisivut löytyvät osoitteesta
www.nct2016.no.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: TIMO AHO JA ARMI YLIKORPI
LÄHDE NCT 2016

Pitkän pöydän ohessa kisataan leikkimielisesti

Pitkä pöytä vuoden 2012 PM päivillä
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Kevätretki laavulle 16.4.2016
Tule mukaan etsimään kevättä ja
nauttimaan metsästä.
Teemme yhteisen laavuretken
lähistön laavulle lauantaina 16.4.2016.
Lähtö Kangaslammelta.
Varaa mukaan hyvät kengät ja sään
mukainen ulkoiluvarustus, myös reppu
eväille on hyvä olla.

Kokouskutsu
SF-Caravan Kerava ry:n

Kevätkokous
Lauantaina 23.4.2016
klo 12.00

Kangaslammen rantasaunalla
(osoite: Alhaistentie 77, 15560 NASTOLA)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4. §:n kevätkokoukselle määräämät asiat
sekä huoltorakennusprojektiin liittyviä asioita.
Jäsenkorttien tarkastus ja
kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Tervetuloa!

Tervetuloa!

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

SF-Caravan Kerava ry:n hallitus

VARASTOINTIPALVELUT
C

M

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

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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SILVER collection Matrix 50 Years Edition

Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€
Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

SILVER collection Adora

50 Years Edition

Adria Adora 522 UP 50 Years Edition alk. 25.600€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN

0,99%

Ei mitään muita kuluja*

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

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

22

Teemu Jaatinen
paikallispäällikkö
p. 040 519 0611

Hannu Korhonen
p. 040 519 0610

Kristian Holmström
p. 040 519 0613

Anton Ylä-Autio
p. 040 823 3061

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Ajankohtaista Helsingissä ja muualla vuonna 2016

SF-Caravan ryn puheenjohtaja Juha Hämäläinen osallistui yhdistyksemme hallituksen kokoukseen.

Palvelukseen halutaan

Suomella on Pohjoismaisten Karavaanipäivien järjestelyvuoro vuonna 2017.
Karavaanipäivät järjestetään Kokemäellä
9.-15.7.2017.
Tapahtumaan odotetaan noin 300
matkailuajoneuvoa Norjasta, Suomesta
ja Ruotsista. Tapahtumaa tullaan lisäksi
markkinoimaan Pohjoismaiden ulkopuolella Nordic Rally 2017- nimellä, joten
paikalle on odotettavissa yksiköitä myös
Pohjoismaiden ulkopuolelta.
Tapahtuman järjestelyjen päävastuu on
SF- Caravan Kokemäen seutu ry:llä. Tapahtuman leiripäällikkönä toimii Lasse
Vähä-Vahe SF- Caravan Kokemäen seutu
ry:stä.
SF- Caravan Helsinki ry:n jäseniä on
mukana järjestelytoimikunnassa ja heille
on valittu seuraavat vastuualueet: kortteli-isännät Armi Ylikorpi, korttelijako ja
sähkökartta Timo Aho ja Tom Lesch, info
Jaana Isoaho-Lesch.
Pohjoismaiset Karavaanipäivät eivät onnistu ilman talkootyövoimaa, jonka vuoksi
NCT 2017 järjestelytiimi pyytää palvelukseen:
kortteli-isäntiä
infohenkilökuntaa
järjestyksenvalvojia
siivous – ja muuta huoltohenkilökuntaa

Voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse
osoitteeseen
Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.

Toimintaa vuonna 2016

Yhdistyksen ns omat tapahtumat ovat jo
alkaneet tammikuisilla liikenneturvalli-

suutta koskevilla keskustelutilaisuuksilla. Seuraavaksi sitten kokoonnumme
12.3.2016 Messilään pilkkikilpailujen
merkeissä ja 15.3.2016 toimistolla Matkailuiltaan suunnittelemaan ensi kesän
reissuja.
Kevään ajoharjoittelutapahtuman
jälkeen panostamme omalta osaltamme

siihen, että Etelä-Suomen yt-alueen eli
ESMYn 40-vuotisjuhlatreffit onnistuvat.
Toimintatoimikunta järjestää lisäksi
syyskesällä perinteisen ongintakilpailun
sekä muita tapahtumia, jotka vielä tässä
vaiheessa ovat suunnitteluasteella.
Caramban vuoden 2016 kilpailukausi al-

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!

Yhdistystemme ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat käytettävissäsi

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA

23.-24.4.2016 klo 10.00-15.00
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti
Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, suljetulla radalla omalla henkilöautolla 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
n

Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2016 mallistoaan
n

Kahvi- ja mehutarjoilu

järjestää: SF- Caravan Espoo ry   SF- Caravan Helsinki ry
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jen parantamiseen. Kurssille voi ilmoittautua 18.2.2016 mennessä.

Vaunu liikkui vuoden 2015 TalviCarambassa

kaa 27.2.2016 Rajamäellä ajettavalla TalviCaramballa. Treffipaikkana on Sääksi.

Kurssitusta

Liitto järjesti jälleen joulukuussa yhdistystoiminnan perusteita käsittävän kurssin useammalla paikkakunnalla. Pasilassa
12.12.2015 järjestetylle kurssille osallistui
peräti 22 yhdistyksemme jäsentä.

Liitto järjestää maaliskuussa Leirintä- ja
liikenneturvallisuuskurssin useammalla
paikkakunnalla. Pääkaupunkiseudun kurssi järjestetään 5.3.2016 Vantaalla Hotelli
Rantasipi Airport Congress Centerissä.
Kurssilla käsitellään kaikkea leirintätoimintaan, liikenne- ja leirintäturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Päivän
aikana annetaan vinkkejä leirintäalueiden
hoitoon, ylläpitoon, laadun sekä palvelu-

Yhdistyksemme jäseniä Yhdistystoiminnan perusteet- kurssilla 12.12.2015

Karavaanarin EAK eli ennakoivan ajon
kouluttajakurssi järjestetään 16.4.2016
Parolassa. Kurssi on tarkoitettu sellaisille
karavaanareille, jotka ovat valmiita tilaisuudessa esillä olevan aineiston pohjalta järjestämään koulutusta ja neuvontaa
myös omissa yhdistyksissään ja järjestämään aktiivisesti tilaisuuksia. Kurssin
tavoitteena on antaa EAK-koulutuksen
käyneille karavaanareille valmiudet pitää
esitetyn materiaalin pohjalta omia neuvontatilaisuuksia esimerkiksi yhdistysten tilaisuuksissa. Kurssi on teoriaopetusta, jossa
kouluttajina ovat Liikenneturvan kouluttajat. Kurssille voi ilmoittautua 30.3.2016
mennessä.

Muuta

SF- Caravan ry:n liittohallitus teki loppuvuodesta maakuntamatkan, jonka tarkoituksena oli keskustella jokaisen yhdistyksen kanssa harrastuksemme tulevaisuudesta. SF- Caravan ry:n puheenjohtaja Juha
Hämäläinen osallistui yhdistyksemme
hallituksen kokoukseen 17.11.2015. Kiitämme Juhaa antoisasta keskustelutilaisuudesta.
SF- Caravan Kokemäen seutu ry avusti
yhdistystämme syyskuisten Sirkustreffien järjestelyissä. Yhdistyksemme hallitus päätti antaa Kokemäen yhdistykselle
kiitokseksi Syyssykettä ilmassa -taulun.
Timo Aho ja Armi Ylikorpi luovuttivat
taulun Kokemäen yhdistyksen syyskokouksessa 28.11.2015, jossa taulun vastaanotti Kokemäen yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Vähä-Vahe. Syyssykettä ilmassa
-kortin on tehnyt yhdistyksemme jäsen
Osmo Lehtoalho, SF-C 1155.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN
KUVA-ARKISTO
Timo Aho ja Armi Ylikorpi luovuttivat
Syyssykettä ilmassa- taulun
Lasse Vähä-Vaheelle
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Pitkä ja pimeä syksy jatkui synkeän mustana ja mutaisena talvena, ei tullut etelään
valkoista joulua. Tapaninpäivän tuulet
toivat pakkasen ja pienen lumipeitteen,
ainakin hetkiseksi.

Talvimietteitä alkaneelle vuodelle

Palataanpas kuitenkin vielä hetkeksi alkutalveen, sillä Kangaslammen väki vietti perinteiset pikkujoulut Rantasaunalla.
Uusia maisemaportaita pitkin oli turvallista ja mukava kulkea ja samalla tähyillä
pimenevään iltaan. Väkeä saatiin mukavasti paikalle ja ruokailuhan se on nyyttäripikkujoulujen kohokohta. Herkkuja oli
kaikenlaista ja riemua riitti. Näin mukavia
sain kuulla, kun tällä kertaa en itse päässytkään paikalle. Tänä vuonna sitten taas
uudestaan, kurkkaa ajankohta takasivun
tapahtumakalenterista jo nyt.
Muutamia vaihtoehtoja on jo tarkasteltu,
jotta saataisiin huoltorakennus alueelle
tänä vuonna ja tiedä häntä, olisiko lehden
ilmestymisen aikoihin jo enemmänkin
asiasta tiedossa. Kangaslammen valmista ohjelmaa on tänä vuonna karsittu, sillä
haluamme jättää paukkuja mahdolliseen
rakennusprojektiin ja juhlien valmisteluihin. Upeintahan olisi, jos saisimme huoltorakennuksen käyttöön juhliimme… tätä
toivotaan…

Kangaslammella on hyviä kausipaikkoja
tarjolla ja meilläpä on yllätyskin teille ensi
kesäksi. Yhdistykselle on hankittu soutuvene, joten Kukkaselle pääsee taas rentoutumaan. Pikkuhiljaa kaikkea tällaista saadaan aikaiseksi, kun yhdessä toimimme
ja viisaasti lanttimme käytämme. Nyt on
hyvä aika varata paikka kesäksi tai loppuvuodeksi, ota rohkeasti yhteyttä.

Uusi vuosi on alkanut ja toivottavasti tuo
tullessaan rauhaa maailmaan ja onnea ihmisille.
Iloista alkanutta karavaanarivuotta!
Ulla Sorvisto
SF-C Kerava ry sihteeri

Tänä vuonnahan saavutamme 25-vuotisen taipaleemme karavaanariyhdistyksenä.
Sitä juhlistetaan elokuussa, joten laita kalenteriin jo nyt merkintä (12.-14.8.2016),
sillä kaikki te jäsenemme ja ystävämme
olette tervetulleita Kangikselle tämän
lehden sivuilla olevan kutsun myötä. Tarkempia tietoja treffien ohjelmasta sitten
seuraavassa lehdessä ja nettisivuillamme
kevään mittaan.
Karavaanarille uusi vuosi on aina uusi elämys, mahdollisuus kokea paljon kaikenlaista ja eri puolilla, tavata vanhoja tuttuja
ja saada uusia ystäviä. Muistakaapas siis
osallistua ESMYn ja Hämyjen tapahtumiin, mm. Hyväntekeväisyystreffit ovat
kesäkuussa ja Hämy-rally taas tänäkin
vuonna. Hämyillä on myös perinteinen karaokefinaali (19.-21.8. Hämeenhelmessä),
johon saa jokaisesta Hämy-yhdistyksestä
osallistua yksi edustaja ennakkoilmoitettuna. Nyt, jos innokkaita laulajia Keravan
yhdistyksestä löytyy, pitäisi sitten järjestää omat karsintakisat, jotta joku lähtisi
finaaliin meitäkin edustamaan. Minä nuottikorvaton en ota tästä vetovastuuta, mutta
lupaan kertoa lisää ja kevätretken (16.4.)
aikoihin olisikin otollinen hetki. Jos siis
säät suosivat lampsitaan laavulle ja nautitaan kevään saapumisesta.

Herkuttelua,
tanssit,
arpajaiset ja
muuta
mukavaa
ohjelmaa

Lisätietoja:
www.sfc-kerava.net
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40 vuotta

ESMY JUHLII 10.-12.6.16
hyväntekeväisyystreffeillä
Vihdin Pääkslahdessa
Runsas ohjelmisto sisältää mm.
Perjantaina
• Yhteislaulutilaisuus
• Stand-Up Show
Lauantaina
• Avajaisten yhteydessä juhlava
marssi ja lippulinna
• Yhdistyksien järjestämät kilpailut
• 40v Juhlakahvitilaisuus
• Hyväntekeväisyyshuutokauppa
• Orkesteritanssit
Sunnuntaina
• Bingo, kilpailujen palkintojen
jako sekä arpajaiset
Treffimaksu 50€
Ohjelmamaksu 25€ (kausipaikkalaisille)
Treffien Hyväntekeväisyyskohde on Sairaalaklovnit ry.

Tervetuloa!

T. ESMY toimikunta
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Kopterin henkilökuntaa vuonna 2007

Jonoa portilla vuonna 2013

ESMY, 40 vuotta yhteistoimintaa
Mikä se on?

ESMY eli Etelä-Suomen matkailuvaunuyhdistysten yt- toimikunta syntyi silloisen
Helsingin kerhon Taivaskalliontie 4:ssä
Helsingin Käpylässä sijaitsevassa kerhotilassa 7.1.1976. Paikalle oli kutsuttu
edustajia Espoo-Kauniaisten, Helsingin,
Hyvinkään ja Vantaan kerhoista.
Yhteistoimikunnan toiminta-ajatus oli
alueellaan järjestettävien treffien koordinointi siten, etteivät yhdistykset järjestä
samanaikaisesti suuria treffejä, yhteisen
kalustopankin ylläpito ja treffiteemojen
kehittäminen. Toimikunnan tarkoitus oli
toimia myös keskustelufoorumina jäsenyhdistyksilleen.
Viime vuosina on toiminnan pääpaino
ollut keskinäisen yhteistyön kehittämisessä kaikilla harrastuksemme aloilla.

Toimikunta

ESMY koostuu tänä päivänä 13 eteläsuomalaisesta jäsenyhdistyksestä, jotka
ovat SF- Caravan Espoo ry, SF- Caravan
Hankoniemi ry/Hangöudd rf, SF-Caravan
Helsinki ry, SF-Caravan Hyvinkää ry,
SF- Caravan Itä-Uusimaa ry, SF-Caravan
Karkkila ry, SF-Caravan Kerava ry, SFCaravan Keski-Uusimaa ry, SF-Caravan
Lohjan seutu ry; SF-Caravan Nurmijärvi
ry, SF-Caravan Porkkala ry, SF-Caravan
Vantaa y sekä SF-Caravan Väst-Nyland rf.

työtoimikunnan kokouksiin. Yhdistykset
suorittavat ESMY:lle vuosittain toimintamaksun, jolla katetaan toimikunnan toiminnan juoksevia kuluja. Toimikunnan
puheenjohtajuus on kiertävä siten, että
puheenjohtajayhdistys vaihtuu kahden
vuoden välein. Toimikunnalla on vuodessa
noin 4-5 kokousta, jotka pidetään jäsenyhdistysten kerhotiloissa tai alueilla.
ESMY:n kokous voi päättää vain sellaisista asioista, jotka koskevat sen sisäistä organisaatiota tai sen itse järjestämiä tapahtumia ym. ESMY ei voi tehdä yhdistyksiä
sitovia päätöksiä, vaan tarvittaessa ne käsitellään yhdistysten hallituksissa ESMY:n
suosituksina. Yhdistysten hallitukset joko
hyväksyvät tai hylkäävät suositukset.
ESMY on vuodesta 1980 ollut mukana
liittotason toiminnassa, jolloin kiinnostuttiin liittokokouksessa käsiteltävistä

Pääministeri Matti Vanhanen piti puheen
vuoden 2009 Hyvöntekeväsisyystreffeillä

asioista ja yhteisten liittokokousmatkojen järjestämisestä. Liiton edustajana on
toimikunnan kokouksissa toiminut ensin
Lars Dahlberg ja hänen jälkeensä Juha
Rakkola

Trefftoiminta

Toimikunnan alkuvuosien toiminta keskittyi hyvin pitkälle eri kerhojen treffilistojen
keräämiseen sekä muotoaan hakevan harrastuksen eri ongelmiin perehtymiseen.
Toimikunnan ensimmäisellä toimintavuosikymmenellä järjestettiin valtavasti
erilaisia treffejä ja tapahtumia.
Treffejä esitettiin myös kutsutreffeinä
naapuriyhdistyksille, jolloin treffilistoihin
liitettiin merkintä ”kutsu Lohjan yhdistykselle”. Näin tutustuttiin naapurikerhojen
jäseniin. Treffilistoissa mainittiin erikseen
Paten Boltsi tuotti vaikeutta vuonna 2011

Jäsenyhdistykset voivat nimetä kaksi
edustajaa ja heidän varamiehensä yhteis27

Köydenveto 2007

merkinnällä ”Huomaa päällekkäisyys” mikäli kahdella tai useammalla yhdistyksellä
oli samana viikonloppuna tapahtumia.
Vanhoista treffilistoista löytyy erikoisiakin
treffiteemoja kuten Kesäpölyn puhdistus,
Tanssiparkettien esihionta, Opparipurjehdus, Iitanpäivätreffit, Juhannusjuoksu,
Kynttilänpäivähiihdot sekä Vaunu kautta
aikojen. Myös retkiä järjestettiin, kuten
esim. Äkäslompololle (matkan pituus ei
tuolloin ollut este).
Toimikunta on huolehtinut jäsenistönsä
ajotaidosta järjestämällä Turvatreffejä,
Liukasteluja eli Liukkaan kelin treffejä ja
Ennakoivan ajon kursseja. Toimikunta on
järjestänyt myös turvakursseja ja järjestötoiminnan kursseja jäsenistölleen.

Hyväntekeväisyys
lähellä sydäntä

Hyväntekeväisyystoiminta käynnistyi
ESMY:n osalta vuonna 1980.
Ensimmäisenä kohteena oli SOS-lapsikylä, jolle toimikunta keräsi varoja 10
vuoden ajan. Kohteina ovat myös olleet
HYKS:in Lasten syöpäosasto 10 kaksi
kertaa ja Rinnekotisäätiö kaksi kertaa.
Yt-alue tuki vuodesta 1995 aina vuoteen 2009 asti Medi-Helin toimintaa.
Kopterille kerättiin vuosien varrella
huimat yli 60.000 euroa. Kopteri siirtyi
julkisen rahoituksen piiriin ja yt-alue palasi sen vuoksi vuonna 2011 tukemaan
osasto 10:n lapsipotilaita.
Vuoden 2013 Hyväntekeväisyystreffien kohteena olivat Jorvin lasten sairaalan
osastot L1 ja L2.
Hyväntekeväisyystreffien järjestelyihin
osallistuvat kaikki yt-alueen yhdistykset.
Yhdistykset hankkivat treffeille palkintojen ja mainostajia, jonka lisäksi järjestetään ohjelmaa ym.

Yhteistyötä yli rajojen

ESMY on tehnyt yhteistyötä Hämyjen eli
Hämeen yt-alueen kanssa vuodesta 1994.
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Yhteistyö on vuosien varrella kehittynyt
sellaiseksi, että molemmat yt-alueet tukevat mahdollisuuksien mukaan toistensa
Hyväntekeväisyystreffitoimintaa. Hämyt
ja ESMY järjestävät Hyväntekeväisyystreffinsä eri vuosina.
Yt-alueiden treffeillä on vuodesta
2001 lähtien järjestetty alueiden välinen
köydenveto, joka toistaiseksi on tasatuloksessa 4-4. Muutamana vuonna köydenveto
ei ole onnistunut, kun ei olla saatu joukkueita kasaan.

ESMY 40 vuotta

Tämän vuoden Hyväntekeväisyystreffit
järjestetään 10.-12.6.2016 Vihdin Pääkslahdessa. Samalla juhlistetaan yt-alueen
40 vuotista taivalta.
Hyväntekeväisyystreffien kohteeksi on
tällä kertaa valittu Sairaalaklovnit ry.
Sairaalaklovnit ry on voittoa tavoittelematon järjestö, ja kaikki toiminta mahdollistetaan avustuksilla ja lahjoituksilla.
Sairaalaklovnit ry:n artistit kiertävät
lastenosastoilla tuoden hyvän mielen lapsille erilaisilla tempuillaan. Klovnitoiminta aloitettiin virallisesti tammikuussa 2002
Helsingissä ja klovneihin kuuluu tällä hetkellä 40 artistia taiteiden eri aloilta.
Sairaalaklovnit ovat taustaltaan pääosin esiintyviä taiteilijoita: näyttelijöitä,
muusikoita ja sirkustaiteilijoita. Tätä työtä
he tekevät osa-aikaisesti. Sairaalaklovnit
toimivat nykyisin kaikissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa.
Sairaalan käytävillä klovnit tapaavat
hyvin eri-ikäisiä lapsia: vauvoista teiniikäisiin. Ohjelmistoon
kuuluu mm. laulua,
saippuakuplia, taikatemppuja, soittoa,
vitsailua ja räppiä, aina tilanteen mukaan.
Klovnin on osattava
reagoida nopeasti ja
luettava herkästi tilanteita, jotta he osaavat
toimia aina lapsen eh-

Klovnijoukko

doilla ja perheen tilannetta kunnioittaen.
Suuri osa klovnien kohtaamista lapsista
onneksi nykyään paranee ja pääsee takaisin kotiin normaaliin arkeen. Iloinen muisto Sairaalaklovnien tapaamisesta auttaakin
lapsia käsittelemään sairaalakokemuksiaan myös jälkikäteen.
Entä pistävätkö äänekkäät klovnit kaiken sikin sokin sairaalan osastoilla?
No eivät. Klovneilla on mm. sama hygieniaosaaminen ja vaitiolovelvollisuus
kuin muullakin henkilökunnalla. Klovnit
ovat nykyään erittäin odotettuja vieraita
myös henkilökunnan taholta. Yhteistyö
on muokkautunut tiiviiksi ja klovnit ovat
tärkeä osa osastojen arkea.
ESMYn Juhlahyväntekeväisyystreffien
ohjelmassa on paitsi juhlatreffeihin kuuluvia juhlapuheita ja kakkukahveja, myös
mm lippukulkuetta, yhdistysten järjestämiä kilpailuja ja tanssia illalla. Yhdistysten kilpailut maksavat tietyn määrän
oravannahkoja, joita myydään erillisessä
pisteessä. Varaa siis tarpeeksi treffimäärärahaa mukaan.
Juhlatreffien ilmoitus toisaalla tässä
lehdessä.
Tule mukaan tukemaan juhlan ohessa!
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: SAIRAALAKLOVNIT RY, HELSINGIN
YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO
LÄHDE: SAIRAALAKLOVNIT RY
Hilkka Parviainen ja Juha Rakkola luovuttavat ESMYn treffien tuoton Nina Santalalle v 2011

30.9.–2.10.2016 SAPPEELLA

CARAVAN

TREFFIT
TULE MUKAAN SAPPEELLE HAUSKAAN OKTOBERFEST-TUNNELMAAN!
Tarjolla on mukavaa ohjelmaa kaikenikäisille. Perjantai-iltana järjestetään jo perinteeksi
muodostunut karaokekilpailu, jossa valitaan Sappeen Karaokekuningas ja -kuningatar.
Lauantai-iltana iskelmälaulaja Pasi Vainionperä orkestereineen virittäytyvät Oktoberfest
tunnelmaan. Sappeen Caravantreffit järjestää SF-Caravan Espoo ry.

OKTOBERFEST-OHJELMA:

PERJANTAI
Leiriytyminen 12.00–
Tulosaunat 15.00–22.00
Nuorten karaoke 17.00–19.00
Karaokeen ilmoittautuminen 19.00–20.00
Karaokekisa ja tanssit 20.00–01.30
Hiljaisuus ulkoalueilla 23.00–07.00
Klo 22 alkaen ikäraja ravintolaan 18 vuotta.

Lauantaina päivällä
maukas Oktoberfestlounas noutopöydästä
12,90 €/hlö,
lapset alle 12 v. 9.90 €.
Lauantai-iltana ravintola Huipussa Makkarabaari (maksullinen).
Kokoa itse oma annoksesi, tarjolla eri hintaisia
makkaroita ja salaatteja

TAPAHTUMALIPUT

50

€/
vaunukunta

Sis. vaunupaikan pe-su,
valosähkön ja 2 aikuisten
tapahtumapassia
(lisäpassi 18 v. täyttäneiltä 12 €/hlö)

LAUANTAI
Avajaiset 10.00
Joukkuekisa 13.00–16.00
Ohjelmaa lapsille ja nuorille 13.00–16.00
Saunat 15.00–22.00
Arpajaiset 20.00
Pasi Vainionperä orkestereineen
Oktoberfest tunnelmissa 21.00–01.30
Hiljaisuus ulkoalueilla 23.00–07.00
Klo 22 alkaen ikäraja ravintolaan 18 vuotta.

SUNNUNTAI
Tanssipolku 9.00–11.00
Arpapalkintojen nouto 10.00–11.00
Tapahtuman päätös
+ palkintojen jako 11.30

Ravintola Huippu avoinna: pe 16.00–01.30, la 10.00–01.30 ja su 10.00–

Treffitiedot:
Seppo Joensuu 040 166 2195
seppo.joensuu@gmail.com

Tiedustele myös muita
majoitusvaihtoehtoja alk. 80e/yö
Sappeen myyntipalvelu
puh.020 755 9975
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Uusi Caravan-myymälä avattu
pääkaupunkiseudulle
Edustamme uusia
Hymer, Carado,
Pössl ja LMC
-matkailuautoja.
Tule tutustumaan.

Meiltä löydät

KE
HÄ

III

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

Nestekaasun käyttö talvella

Nestekaasun turvallinen
käyttö

Nestekaasun käyttö on yhtä turvallista
talvella kuin kesällä, mutta muutamia
asioita kannattaa ottaa huomioon.
Suomessa myytävä nestekaasu on
propaania, joka höyrystyy vielä - 42°C
lämpötilaan asti.
Höyrystyminen perustuu yksinomaan pullon seinämän lämmönläpäisykykyyn, joten pullon peittäminen vain
heikentää kaasun höyrystymistä, sen
vuoksi komposiittipulloja ei ainakaan
talvella voi käyttää matkailuajoneuvoissa koska komposiitti on lämpöä eristävä aine.
Hyvin tuulettuvassa pullokotelossa
kaasu höyrystyy paremmin ja pullot
huurtuu vähemmän.

• tutustu huolella käyttöohjeisiin
		 ja noudata annettuja käyttö 		 ohjeita
• tarkista laitteet ja varusteet
säännöllisesti
• huolehdi kaasulaitteiden,
		 venttiilien ja polttimien
		 puhtaudesta
• varmista, että matkailu		 vaunussa ja nestekaasupullo 		 jen säilytystilassa on aina riit		 tävä ilmanvaihto
• älä pidä pullojen säilytysluuk		 kua lukittuna oleskellessasi
		 matkailuajoneuvossa

Talvella pulloon kiinnitettävä paineensäädin kannattaa kääntää merkkipuoli alaspäin, jolloin kosteus ei jäädy säätimen kalvon päälle, estäen sen
normaalin toiminnan.
Jos pullon höyryyntymiskyky ylittyy,
eli kaasuntulo hyytyy kovassa pakkasessa, vaihda varapullo käyttöön, kun
käytössä ollut pullo on vähän "huilannut", se on taas käyttökunnossa.
Kun ajoneuvon kaasunkulutus on
erittäin suuri, auttaa automaattinen
vaihtoventtiili tässäkin tilanteessa, sillä
jos pullon höyrystymiskyky ylittyy, tulee
varapullo automaattisesti apuun.
Sähköisiä lämmittimiä ei saa
asentaa kaasupullokoteloon !

Jääpuikko pakoaukon
alla!

Kun 1 kg nestekaasua palaa, tiivistyy
palamiseen käytetystä ilmasta 1,7 litraa vettä, joka talvella yleensä jäätyy
lämmityslaitteen pakoaukon alapuolelle, sitä ei saa väkivalloin poistaa ettei
vahingoita ilmanotto/pakoaukkoa, pienikin lohkeema saattaa aiheuttaa pakokaasun takaisin kiertoa, jolloin lämmitin
alkaa "yskiä" saadessaan pakokaasua
paloilman joukkoon.

Nestekaasua on turvallista käyttää, kun
sitä käsitellään ja varastoidaan määräysten ja turvaohjeiden mukaisesti.

Nestekaasulaitteita saa asentaa ja
huoltaa vain TUKES:in hyväksymä
kaasuasennusliike
Teetä kaasulaitteiston tarkastus ja
koeponnistus hyväksytyssä liikkeessä
kerran vuodessa
Älä tee omia virityksiä!

Käyttö ja säilytys pystyasennossa

Nestekaasupullot on varastoitava pystyasennossa hyvin tuulettuvassa tilassa. Nestekaasupullon pulloventtiilissä
on varoventtiili, joka päästää ylimääräisen kaasun ulos, jos pullon paine nousee liian suureksi. Tämä varoventtiili ei
toimi oikein, jos pullon nestepinta on
ylempänä kuin pullon varoventtiili.
Nestekaasupulloja ei saa varastoida esimerkiksi kellarissa tai ullakolla.
Maanpäällisessä autotallissa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua, mikä käytännössä tarkoittaa kahta
11 kilon nestekaasupulloa.

Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei
saa nousta yli 40 °C. Kaasua voi sälyttää talvella ulkovarastossa, sillä nestekaasu (propaani) jäätyy -187 °C:n lämpötilassa, joten nestekaasu ei koskaan
jäädy nestekaasupullossa.

Kuljetus

Henkilöautossa(veturissa) saa kuljettaa
enintään 25 kg nestekaasua eli esim.
kahta 11 kg nestekaasupulloa ja pullot
on oltava hyvin tuettuna kuljetuksen
aikana.
Henkilöautolla (veturilla) matkailuperävaunua vedettäessä 25 kiloon ei
lasketa mukaan niitä enintään kahta
nestekaasupulloa, jotka ovat sijoitettu
matkailuperävaunun nestekaasun säilytystilaan.

Paljonko jäljellä?

Pullossa olevan kaasumäärän saa
selville punnitsemalla pullon. Pullossa
näkyy pullon oma paino eli ns. taarapaino, joka vähennetään kokonaispainosta. Erotus kertoo pullossa olevan
kaasun määrän.

Paavo Rousku
SF-Caravan ry
Leirintä ja turvatoimikunta

Petanque talvikisat
Vantaan Tallilla
8.-10.4.2016
Kilpailu avoin kaikille
SF-C jäsenille
3-henkiset
joukkueet arvotaan

Osallistumismaksu 5 €

Tervetuloa!
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Lehtitoimikunta 2015

Jäsenlehden tekijät

2002 lähtien toiminut Hanna Parviainen/
Visuaalinen Viestintä Lumiunikko. Lehti
painetaan Grano Oy:n toimesta

Kädessäsi on jälleen neljän yhdistyksen
yhteinen ponnistus, vuoden 2016 ensimmäinen jäsenlehti. Neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä jäsenlehti ei kuitenkaan synny
enteriä painamalla tai painokonetta käynnistämällä, vaan se vaatii ideoimista, luovuutta ja tarinaniskemistä.

Ilmoitusmyyntiä on jo monta vuotta hoitanut Juha Rakkola Espoon yhdistyksestä.
Helsingin yhdistys hoitaa lehtiyhteistyösopimuksen perusteella lehden postitukseen
ja laskutukseen liittyvän käytännön työn.

Lehtiyhteistyö

Espoon yhdistyksen Ekaanarin ja Helsingin yhdistyksen Vankkuri-Uutisten toimituskunnat yhdistyivät vuonna 2000. Syy
yhdistymiseen oli sekä lehden tekijöiden
että juttujen jatkuva puute. Yhdistymisen
kautta toivottiin lisää kirjoittajia ja uusi
ideoita. Yhteistä jäsenlehteä alettiin tekemään samanlaisena mutta kaksilla kansilla.
Vantaan yhdistys liittyi mukaan yhteisen
jäsenjulkaisun toimittamiseen vuoden
2003 alussa ja Keravan yhdistys vuoden
2004 kakkoslehden myötä.
Lehden toimituskunta julisti lehden nimestä kilpailun vuonna 2004, syystä että
viranomaisilla on välillä ongelmia neljän
yhdistyksen yhteisestä lehdestä, jossa
näkyy kaikkien jäsenjulkaisujen nimet.
Kilpailuun tuli yli kolmekymmentä vastausta, mutta yhdistykset eivät päässeet
yhteisymmärrykseen kaikille sopivasta nimestä. Jäsenlehteä julkaistaan sen vuoksi
edelleen neljän yhdistyksen logoilla ja alkuperäisten jäsenlehtien nimillä.
Lehteä tehdään vapaaehtoisvoimin ja sen
toimituskunta koostuu puhtaasti amatööreistä. Lehden taittajana on vuodesta
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Toimituskunta

Jäsenlehden toimituskunta koostuu jokaisen lehtiyhteistyössä mukana olevan
yhdistyksen jäsenistä. Yhdistysten puheenjohtajat voivat virkansa puolesta halutessaan osallistua toimituskunnan kokouksiin, mikäli heitä ei muuten ole siihen
valittu.
Lehden päätoimittajan tehtävä on tähän
asti kiertänyt Espoon, Helsingin ja Vantaan yhdistysten välillä. Lehden päätoimittajana on vuodesta 2010 lähtien toiminut
Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Kim
Saarikoski.
Lehden toimituskuntaan kuuluvat vuonna
2016 Espoon yhdistyksestä Maarit Joensuu ja Martti Lamberg, Helsingin yhdistyksestä Kim Saarikoski ja Armi Ylikorpi,
Keravan yhdistyksestä Päivi Kulmala ja
Ulla Sorvisto sekä Vantaan yhdistyksestä
Henry von Bell ja Kari Koskinen.

Lehden syntytuskat

Jäsenlehden toimituskunta kokoontuu
neljä kertaa vuodessa arvostelemaan viimeisintä julkaistua jäsenlehteä ja pohtimaan seuraavan lehden aineistoa. Kokousten ajankohdat määrittyvät jäsenlehden
ilmestymisaikataulun mukaan.

Viimeisintä julkaistua lehteä tarkastellaan
kokouksessa hyvin kriittisesti; samassa
yhteydessä käsitellään toimituskunnan
saamat mahdolliset lukijapalautteet.
Jäsenlehden aineisto koostuu pääasiassa
yhdistysten tapahtumista ja niistä tiedottamisesta, mutta tämän ja mainosten lisäksi
tarvitaan muutakin sivun täytettä. Jäsenistö tarjoaa säännöllisesti matkakertomuksia
ja ne otetaan ilolla vastaan. Toimituskunta
toivoo, että jäsenistön kirjoittamia matkakertomuksia, juttuja ja juttuideoista tulisi
lehteen nykyistä enemmän.
Toimituskunnan kokouksessa tulee usein
esiin montakin eri juttuideaa, joista sitten
lähetetään juttupyyntöjä eri tahoille. Kaikki eivät valitettavasti vastaa juttupyyntöihin, jolloin toimituskunnan on keksittävä
jotain muuta tilalle. Vanhat lehdet ovat
tässä hyvä apuväline, sillä niistä saa ideoita.
Toimituskunnan kokouksen jälkeen alkaa
siis varsinainen lehden tekeminen. Päätoimittaja kerää jutut yhteen aineistopäivään
mennessä ja toimittaa ne edelleen taittajalle ennakkoon sovitussa muodossa. Taittaja
tekee lehdestä vedokset, jotka oikoluetaan.
Oikoluku on tarkkaa puuhaa, mutta lehteen päätyy silloin tällöin siitäkin huolimatta kirjoitusvirheitä. Päätoimittaja antaa
lehdelle painoluvan kun oikoluvussa havaitut virheet on korjattu. Taittaja tallentaa
lehden vedokset painotalon palvelimelle,
josta ne siirtyvät painoon ja postitukseen.
Lehti ilmestyy aikanaan sovitun aikataulun mukaisesti jäsenille.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVAARKISTO

Vantaan Tallin pikkujoulu 28.11.2015
PJ-tonttu tovotti juhlijat tervetulleiksi

Päivällä oli lapsille
ja lapsenmielisille
järjestetty
poniajelua

Lähes täysi
tupa nautti
herkullisista
jouluruoista
ja -juomista

Jälkiruoaksi kakkukahvit
Paikalla oli tietysti myös joulupukki

Vuoden karavaanariperheeksi
valittiin
Taina ja Sakari Haukirauma
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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

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI
MATKAILUILTA HELSINGIN TOIMISTOLLA
Hyvät lehtemme lukijakunnan karavaanarit!
On jälleen aika antaa ajatuksen viilettää
hetkeksi tulevaan kesään.
Helsingin yhdistys järjestää jo perinteeksi
tulleen keskustelutilaisuuden Intiankadun
toimistolla tiistaina 15.3.2016 klo 18.00.
Aiheina:
- 84. FICC RALLY Portugalissa
- NCT treffit Norjassa
ja tietenkin muu matkailu
sekä kotimaassa että ulkomailla.
TAVATAAN TOIMISTOLLA!
Lisätietoja: Jussi Seppä, puh. 040 356 5510,
jussi.m.seppa@gmail.com
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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 €.
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 €

Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennettuna
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)
125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)
18 €
Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo
7€
Pesukone/kerta		
3€
11kg kaasupullo		
23€

Tapahtumamaksu erikseen

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. 100 m ja vasemmalle
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan.
Loppu samoin kuin edellä.

Kangaslammen hinnasto 2016

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

Sarjalippu Kangaslammelle

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

70,00 €

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
24,00 €
Kaasun myyntiä hoitavat paikalla ollessaan Jari Kettunen,
Päivi Kulmala, Annikka Rakkolainen, Kaija Salonen ja Erkki Stranius.

Lisätietoja:

Erkki Stranius
Päivi Kulmala
Kaija Salonen

puh 044-2922231
puh 044-5337117
puh 0400-806276

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 2016
HELMIKUU

27.

TalviCaramba, Rajamäki

SF-C Hyvinkään seutu

MAALISKUU

4.-6.
4.-6.
12.
15.
24.-28.
24.-28.
25.-28.

Naistenpäivä Vantan Tallilla
Pilkkikisa Pääkslahdessa
Pilkkikisat Messilässä
Matkailuilta toimistolla
Pääisiäistreffit Vantaan Tallilla
Pääsiäinen Pääkslahdessa
66. Youth FICC Rally, Zeewolde, Hollanti

SF-C Vantaa
Pääkslahti
SF-C Helsinki
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
Pääkslahti

HUHTIKUU

8.-10.
16.
16.
23.
23.-24.
29.4.-1.5.

Petanque talvikisat Vantaan Tallilla
Kevätretki laavulle, Kangaslampi
Vantaan yhdistyksen vuosikokous Vantaan Tallilla
Keravan yhdistyksen kevätkokous
Ajoharjoittelutapahtuma
Vappu Pääkslahdessa

SF-C Vantaa
SF-C Kerava
SF-C Vantaa
SF-C Kerava
SF-C Espoo, SF-C Helsinki
Pääkslahti

TOUKOKUU

13.-15.
20.-22.
20.-22.
23.
25.

Talkoot Vantaan Tallilla
Liittokokoustreffit, Nallikari Camping Oulu
Kevättreffit, Etelälahti
Espoon yhdistyksen kevätkokous
Helsingin yhdistyksen kevätkokous

SF-C Vantaa
SF-C Nurmijärvi
SF-C Espoo
SF-C Helsinki

KESÄKUU

10.-12.

ESMY 40 vuotta, Pääkslahti

ESMY

HEINÄKUU

11.-16.
29.-7.8

Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Seljord, Norja
84. FICC Rally, Ponte de Lima, Portugali

ELOKUU

12.-14.
27.-29.

Elokekkerit ja 25-vuotissynttärit, Kangaslampi
Musiikkitreffit Vantaan Tallilla

SF-C Kerava
SF-C Vantaa

SYYSKUU

2.-4.
2.-4.
23.-25.
23.-25.
30.9.-2.10.

Lastentreffit Vantaan Tallilla
Sääksin säpinät, Sääksi
Turkhaudan-paisti treffit ja petanque
Syystreffit
Oktoberfest Sappeella

SF-C Vantaa
SF-C Hyvinkään seutu
SF-C Vantaa
SF-C Hankoniemi/Hangöudd
SF-C Espoo

LOKAKUU

14.-16.
21.-23.
29.

Syystalkoot Vantaan Tallilla
Valojuhlat Vantaan Tallilla
Keravan yhdistyksen syyskokous, Kangaslampi

SF-C Vantaa
SF-C Vantaa
SF-C Kerava

MARRASKUU

4.-6.
26.

Halloween Vantaan Tallilla
Pikkujoulut, Kangaslampi

SF-C Vantaa
SF-C Kerava

JOULUKUU

2.-4.
31.12-1.1.

Pikkujoulu Vantaan Tallilla
Uusi Vuosi Vantaan Tallilla

SF-C Vantaa
SF-C Vantaa

