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Pääkirjoitus

Hyvää kevättä tasapuolisesti kaikille
karavaanareille

Tervehdys
Taannoin näin naamakirjassa eli Facebookissa päivityksen missä herjattiin erään yhdistyksen lehden
kantta. Eihän tuo kansi mikään mestariteos ollut,
mutta eihän sitä aina voi onnistua. Sen jälkeen
kommentointi menikin melkoisen tiukaksi, kyseinen
lehti haukuttiin perusteellisesti jutuiltaan ja muutenkin maanrakoon.
Kommentoijat kenties unohtivat millä tavalla näitä
lehtiä tehdään, kaikki on vapaaehtoistyötä. Joitakin osia tosin ostetaan kuten painotyöt ja joskus
taitto. Harva meistä lehden tekoon osallistuvista on
ammatiltaan sanakäyttäjä, valokuvaaja tai graafikko
joten lehti on joskus hieman omatekoisen tuntuinen.
Ja näin pitää ollakin, lehti saa olla yhdistyksensä
näköinen.
Arvostella toki saa ja pitääkin mutta turha mollaaminen saa piankin tekijät kaikkoamaan ja silloin
lehden teko pitää ulkoistaa kokonaan tai todennäköisimmin lopettaa.
Tuossa alussa mainitsemassani päivityksessä oli
eräs erittäin huomionarvoinen asia, aloittaja tarjosi kyseiselle yhdistykselle apuaan lehden teossa.
Erittäin arvostettavaa ja olkoon tämä opiksi muille
arvostelijoille.

Keväisin terveisin
Kim Saarikoski
Päätoimittaja

Aina välillä minulta kysytään, voisiko yhdistyksemme perustaa
oman jäsenalueen. En yleensä vastaa suoraan ei tai juu, koskapa asia on huomattavan monitahoinen. Olennaisin kohta on
rahoitus. Jotta saisimme riittävän alueen, tulisi siinä olla noin
250 paikkaa jotta edes runsas kymmenen prosenttia jäsenistöstä
mahtuisi alueelle. Alueen tulisi sijaita meren tai muun vesistön
rannalla ja maksimissaan sadan kilometrin etäisyydellä Helsingistä. Jos haluaisimme palvella myös muita suomalaisia tai
ulkomaalaisia karavaanareita, tulisi tuo välimatka puolittaa.
Moinen alue, varsinkin jos se olisi rakennettu valmiiksi, maksaisi melkoisen kasan riihikuivaa rahaa. Tähän voisimme saada ehkä erilaisia avustuksia, mutta alueen pyörittäminen vaatii
myös käyttövaroja. Jäsenmaksutuloja ei tähän tarkoitukseen ole
mielestäni syytä käyttää, alueen tulee tulla toimeen omalla kassavirrallaan. Tässä piileekin suurin vaara. Jos alueesta saatavat
tulot eivät kata menoja ja alueen hankkimiseen otetun lainan
hoitokuluja saattaa edessä olla konkurssi. Eräälle lähialueemme
yhdistykselle näin kävikin äskettäin. En tosin tiedä tarkkaan
mikä johti tähän surulliseen tapaukseen, mutta eiköhän se jotenkin noin mennyt. Tulot eivät riittäneet menoihin. Tämähän on
melkoinen katastrofi jäsenille kun perinteikäs yhdistys katoaa.
Ainahan voidaan toiminta-alueelle perustaa uusi yhdistys, mutta
se ei ole ihan sama asia.
Toinen pohdittava seikka on alueen käytännön pyörittäminen.
Yleensä alueet toimivat talkootyöllä, mutta alkuinnostuksen
jälkeen saattaa olla vaikeata värvätä vapaaehtoisia. Tietenkin
voidaan myös palkata osaksi vuotta ulkopuolisia työntekijöitä.
Usein alueesta muodostuu yhdistykselle se tärkein toiminnan
muoto, jolloin muut toiminnan muodot kärsivät kun voimat eivät
riitä. Muutamia yhdistyksiä on perustettu joiden ainoa toimintamuoto on alusta alkaen ollut leirintäalueen ylläpito
Ihan eri asia on se miten matkailuyhdistyksen henkeen sopii
leirintäalueen pyörittäminen. Itse olen ainakin vielä toistaiseksi
enemmän kiinnostunut matkailusta. Kaikki kuitenkin toimivat
siinä ympäristössä jossa toiminta tuntuu mielekkäältä ja arvostankin suuresti ahkeria talkooihmisiä.
Se ei vaan ole minun juttuni.
Edellä mainituista seikoista huolimatta on Suomessa loistavia
SFC-alueita, joilla käydessäni tulee aina välillä mieleen että jos
sittenkin…
Terveisin

Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry
puheenjohtaja
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Kesää odotellessa

Nostalgiaa Vantaan Tallilla

Ihana kun öitä pystyy jo nukkumaan tuuletusikkuna avoimena ja
aamulla saa herätä lintujen lauluun. Kesä on taas tulossa pitkän
talven jäljiltä. Vaunujen sekä autojen kevätsiivoukset ja huollot
ovat käsillä, muistakaa samalla huollattaa myös kaasulaitteet.
Monella on varmaan jo valmiiksi suunniteltuna tuleva kesä reissuineen, joten mukavia hetkiä on edessäpäin.

Kyllä oli vaihteleva keli tänä talvena. Kovaa pakkasta riitti EteläSuomea myöten ja lyhyt takatalvikin yllätti. Tämän vuoden treffit
lähtivät kuitenkin käyntiin komeasti naistenpäivillä ja pääsiäistreffeillä. Vieraita oli runsaasti ja kaikkialta kuului iloinen
hauskanpito. Kiitokset treffien onnistumisesta kuuluukin kaikille
vieraille sekä ahkerille järjestäjille. Näistä tapahtumista löytyy
lisää tämän lehden sivuilta. Kaikista tulevista tapahtumista löytyy
treffikalenteri lehden takaosasta sekä yhdistyksen nettisivuilta.
Kesä on edessä ja matkojen suunnittelu on monella jo käynnissä
tai ainakin mielessä. Nopeimmat matkailuajoneuvot ovatkin jo
liikkeellä. Lehtitoimikunta odottaa innokkaasti tulevia matkakertomuksianne ja hauskoja valokuvia, joita voisimme laittaa
lehteemme kaikkien luettavaksi. Tarjoa rohkeasti kirjoituksia ja
valokuviasi lehteen.

Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin ja olemme saaneet etenemään
huoltorakennushankettamme. Rakennus on valmiiksi katsottuna ja nyt pyrimme saamaan hanketta eteenpäin rakennuslupien
merkeissä. Saatuamme luvat ja rakennuksen Kangikselle, toivoisimme saavamme alueelle paljon innokasta talkooväkeä, jolloin
projekti etenisi rivakasti. Rakennukseen olemme ajatelleet tulevaksi wc/suihkutilat sekä keittiötilat.
Tavoitteena uuden huoltorakennuksen suhteen on saada se valmiiksi yhdistyksemme 25-vuotispäiväksi, jota juhlistetaan Elokuun 12.-14. päivinä Kangaslammella Elotreffien merkeissä.
Ohjelma treffeille on muodostumassa hiljakseen, mutta tervetuloa
yhdessä kanssamme kisailemaan, ruokailemaan, saunomaan,
tanssimaan ja pitämään muuten hauskaa.
Kirjoittaessani lehteen edessäpäin ovat laavuretki Kangiksella, samoin kevätkokous. Viime vuonna lumi sekoitti suunnitelmamme laavuretkelle ja paistelimme makkaraa sekä keittelimme
pannukahveja mölytuvalla. Yhdessäolo ja touhuaminen on kuitenkin aina mukavaa, vaikka kaikki ei sujuisikaan suunnitelmien
mukaan. Kevätkokouksessa tutkailemme mennyttä vuotta ja
suunnittelemme yhdessä meneillään olevaa.
ESMY:n treffit ovat myös tulossa kesäkuussa 10.-12. päivinä
Pääkslahdessa. Tänä vuonna treffien tuotto tulee menemään
HUS:in sairaalaklovneille, jotka järjestävät pienille potilaille
ohjelmaa sairauksien keskellä. Toivoisin yhdistyksestämme suurta osallistumisprosenttia treffeille.

Olisiko nyt hyvä aika tavata vanhoja kavereita? Väki ikääntyy, liikkuminen tulee hankalammaksi ja vankkureita pysähtyy.
Kuunnellessani kertomuksia karavaanareista jotka ovat olleet
täällä aikaisemmin, sain ajatuksen että näiden vanhojen kavereiden pitäisi vielä tavata toisensa. Vietetään täällä Vantaan tallilla
petanquetreffien aikana 24.9.2016 Nostalgiapäivää. Sinulla saattaa olla kavereita joita et ole tavannut vuosiin. Kutsukaa heidät
Nostalgiapäiville VantaanTallille, vaikka vain päiväkäynnille.
Keitetään kahvit ja muistellaan menneitä. Olkoon tämä avoin
kutsu kaikille tulla jälleen käymään Vantaan tallilla.
Lehden ilmestyttyä olemme jo pitäneet yhdistyksen vuosikokouksen, jossa on valittu uusi hallitus ja puheenjohtaja. Omasta
puolestani kiitän erovuorossa olevia hallituksen jäseniä ja toivotan uudet jäsenet tervetulleiksi. Hallituksen uusi kokoonpano
löytyy yhdistyksen nettisivuilta.
ESMY 40-v hyväntekeväisyystreffien suunnittelu on jo hyvässä
vauhdissa, josta suurin kiitos kuuluu Raimo Kososelle. Hän on
organisoinut koko paletin varmalla rutiinilla. Muistakaa merkitä kalenteriinne Vihdin Pääkslahdessa vietettävät treffit 10.6
- 12.6.2016.

Alkanut vuosi on ollut haastava ja
lisää haasteita tulee kevään ja kesän
mittaan huoltorakennusprojektin
merkeissä. Kiitän kaikkia hyvistä
ehdotuksista, joita olemme saaneet
asian tiimoilta. Projektissa on riittänyt työtä monelle suunnalle ja
toivon, että projektiin panostaneet
jaksaisivat vielä venyä.
Päivi Kulmala
SF- Caravan Kerava ry
puheenjohtaja

Mukavaa alkanutta kevättä ja
edessä olevaa matkailukesää.
Tavataan Vantaan tallilla,
terveisin

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry
puheenjohtaja

Lähde Kabella reilaamaan
www.kabe.se/fi
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Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry
Puheenjohtaja

Matkailuajoneuvokaupan kuukausimyynti
kasvussa

Ensimmäisen vuosineljänneksen tehdasvalmisteisten matkailuajoneuvojen kokonaismyynti oli 321 kpl, joka on 3,5 % viime
vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.
Matkailuautojen ensirekisteröintimäärä on tammi-maaliskuun
ajalta lähes 8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi, mutta matkailuvaunujen vajaat 5 % edellisvuotta pienempi.
Kappalemääräisesti vaunumyynti on vain 5 kpl edellisvuoden
vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Aurinkoisin ajatuksin kohti kesää

Mennyt talvi ja kevät jäivät mieleen tosi lyhyenä. Oikeastaan
pysyvä lumi ja pakkaset tulivat vasta tammikuussa. Välillä satoi
vettä kaatamalla ja seuraavalla viikolla oli pakkasta lähes kolmekymmentä astetta. Tämä asetti suuret vaatimukset Etelä-Suomen
rinnekeskusten yrittäjille. Useimmat niistä pystyivät avaamaan
rinteet vasta vuodenvaihteessa. Kevät tuli kohisten jo maaliskuussa, joten kausi jäi lyhyeksi. Myös sähkön hinta jatkoi voimakasta
nousuaan. Rinnekeskuksethan ovat sähkön suurkuluttajia, joten
paineet hinnankorotuksille niin karavanalueilla kuin rinnekeskuksissakin ovat varmasti kovat. Toivotaan, että tuleva talvi olisi
suosiollinen meille karavaanareille ja rinnekeskuksille. Onhan
mukavaa viettää päivä lasketellen, hiihtäen tai muuten vaan ulkoillen ja saunan jälkeen käpertyä lämpimään matkailuajoneuvoon jopa 33 asteen pakkasessa.

Tule narraamaan kaloja

Helsingin yhdistyksen rannaltaongintakilpailuun

30.8.2016 klo 18.00
Vuosaaren Uutelaan (Nuottaniemi)

Liikkuvakoti näyttelyviikonloppu

Valtakunnallinen Liikkuvakoti näyttely toi matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenliikkeisiin edellisvuotta enemmän kävijöitä.
Tämä on selvä viesti siitä, että kiinnostus matkailuajoneuvoharrastukseen ja ostohalukkuus ovat kasvussa. Lähde Matkailuajoneuvotuojat ry/ Antti Siljamäki
Kiersin viikonlopun aikana pääkaupunkiseudun liikkeitä. Asiakkaita oli ilahduttavasti ja liikkeet olivat panostaneet tapahtumaan. Tarjolla kävijöille oli herkullista gulassia, lettuja lisukkeineen, lihakeittoa, grillimakkaraa, pullaa ja kakkua. Samalla,
kun kiersin näyttelyt, jututin henkilökuntaa. Heidän mukaansa
vuosi on alkanut pirteästi ja näyttelyissä kävi ilahduttavan paljon
ihmisiä.

Muutoksia tiemaksuissa Norjassa

Raskaiden henkilöautojen, joilla elektroninen maksulaite
(bombrikke), tiemaksu 4.4.2016 alkaen Norjassa.

Suomen Suurlähetystö lähettää tiedoksenne Norjan viranomaisten lähettämän tiedotteen liittyen raskaiden henkilöautojen, yli
3500 kg painavien, verotuskäytännön muuttumiseen 4.4.2016
alkaen. Raskaiden henkilöautontiemaksu koskettaa kaikkia yli
3500 kg painavia M1 ajoneuvoluokkaan kuuluvia henkilöautoja (asuntoautot, retkeilyautot ja muut henkilöautot, joissa korkeintaan 8 istuinpaikkaa). Ne joilla on jo käytössä elektroninen
maksulaite (bombrikke - AutoPASS) tulee olla yhteydessä sopimusyritykseen, jotta sopimuksessa huomioidaan tuleva muutos
verotuksen osalta. Ajoneuvosta on toimitettava asiakirjat, jotka
vahvistavat ajoneuvon kuulumisen M1 ajoneuvoluokkaan. Ns.
kevytvero huomioidaan vain kun autossa on elektroninen maksulaite. Oheisen tiedotteen lisäksi asiasta on tiedotettu englanniksi
Autopass:n verkkosivuilla: http://www.autopass.no/en/newsarchive/heavy-passenger-vehicles-with-a-toll-tag-to-pay-lightcar-rate. Lähde Tarja von Lüders Suomen suurlähetystö, Norja

Kilpailu on tarkoitettu kaikille karavaanareille ja
karavanhenkisille

Muistutus! Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on maa-

Kilpailun jälkeen on mahdollista paistaa makkaraa.
Osallistumismaksu 2 €.
järjestää SF- Caravan Helsinki ry

Toivon teille aurinkoisia ja innostavia matkailukilometrejä
kesälle 2016!

Sarjat: yleinen, lapset, naiset, miehet. Lisäksi
jaetaan palkinnot suurimmasta kalasta, pienimmästä kalasta sekä lukumäärällisesti suurimmasta saaliista.
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Keski-Euroopassa näkyvä suuri kiinnostus retkeilyautoihin
näkyy nyt myös Suomessa. Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli jo noin 18 %
tehdasvalmisteisten matkailuautojen rekisteröinneistä. Matkailuvaunujen myynnin alkuvuoden hyvä vauhti taantui maaliskuussa, jolloin rekisteröitiin 45 uutta vaunua edellisvuoden
57 kpl sijaan.

nantaina 23.5.2016 klo 18.30 J.Rintajouppi Oy:n tiloissa Kistolantie 3, 01750 Vantaa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi myös jäsenten tekemät aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle viimeistään 6.5.2016 mennessä. Tervetuloa.

Nimenhuuto

Rataa rakentamassa

Janne Kallio nostaa
vuoronumeron

Kuvion sijainti pohdituttaa

Ratakatselmus ennen kilpailua

Tulospalvelu on siirtynyt sisätiloihin

Keila kaatuu

Kuvio suoritetaan virheittä.

Timo Aho ajovuorossa

Mistä on kyse?

Caramba on matkailuvaunuyhdistelmän ja
matkailuauton käsittelystä kiinnostuneille karavaanareille tarkoitettua kilpailutoimintaa. Caramba on mielenkiintoinen ja
taitoa vaativa harrastus kaikille, joilla on
urheiluhenkeä.

TalviCaramba 2016

Kilpailu järjestettiin viidennen kerran,
eli voinee jo sanoa kilpailun olevan perinteinen. Tämän vuoden kilpailu ajettiin
27.2.2015 Rajamäellä Kuljetusliike Reino
Laakson pihalla. Kilpailua isännöi jälleen
kerran SF- Caravan Hyvinkään seutu ry.
Kilpailijoita oli tänä vuonna ”vain” yhdeksän, valtaosa Helsingin yhdistyksestä.
Yleisöäkin oli edellisvuosia vähemmän
vaikka keli oli mitä upein. Kilpailu itsessään oli jälleen haastava, sillä jäisen ajokentän päälle oli kilpailua edeltävän yön
aikana satanut hento kerros lunta. Haastava kenttä sai kilpailijat välillä harrastamaan maastoajoa.

Janne Kallio harrasti välillä maastoajoa

Suunta on löytynyt.

TalviCaramba keräsi kilpailijat Rajamäelle
Yhdistelmäsarjan voiton vei vuoden tauon jälkeen Elis Bussman. Helsinkiläiset
ottivat kilpailussa yhdistyksen historian
ensimmäisen nelosvoiton Carambassa.
Matkailuautosarjan voittoon ajoi Juhani
Peteri ennen Paul Björkrothia; hekin molemmat Helsingin yhdistyksestä.
Kiitämme Kuljetusliike Reino Laakso
Oy:tä ja SF-Caravan Hyvinkään seutu
ry:tä hyvistä järjestelyistä!
TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI
Palkintojen jako alkamassa

Vuoden 2016 talvikilpailun tulokset
ovat:
Matkailuvaunuyhdistelmä
1. Elis Bussman
2. Bror-Erik Nyholm
3. Janne Kallio
4. Timo Aho
5. Ralf Hietaniemi
6. Ilari Lepola
7. Jari Nurmi

Matkailuauto

1. Juhani Peteri
2. Paul Björkroth

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Väst-Nyland
Helsinki
Hyvinkään seutu

Helsinki
Helsinki

Jari Nurmi onnittelee Elis Bussmania.
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SAPPEELLA TAPAHTUU
AURINKOINEN PÄÄSIÄINEN HUIPENTUI
YHTEISEEN BRUNSSIIN

Pääsiäissunnuntaina ilta päättyi Vohvelissa toimikunnan
organisoimaan bingoon.
Bingo järjestettiin kaudella kokeeksi kaksi kertaa ja se
sai niin hyvän vastaanoton, että jatkamme bingoa myös
ensi kaudella.
Olemme me myös heitelleet pubi-tikkaa seitsemän kisaa
ja Frisbee-golfissakin pidettiin syksyllä kisa. Vohvelikahvilassa on kisan kiertopalkinto, johon toimikunta hoitaa
Sappeella toimii aktiivinen caravantoimikunta, joka järjestää kauden ai- joka vuosi laatan voittajista.
Kevätkausi on jo lopuillaan toivomme lämpimiä kesäisiä
kana kaikenlaista toimintaa.
hetkiä kaikille karavaanareille. Syksyllä taas
Pääsiäinen alkoi perinteisesti pitkänperjantain rinnegolfilla. Yli 30 aamu- jatkamme entisten ja uusien ideoiden toteuttamista. Tervirkkua ”kolo”-pallon pelaajaa kokoontui klo 6.00 Vohvelikahvilan eteen vetuloa Sappeelle!
lähtöasemiin. Mukana kisavalmiudessa oli tietenkin myös nopsajalkainen
Kirjurina Teija vaunupaikalta 44
mittelpitz Nöpö. Peli pelataan aamulla kello 6.00-9.00 välisenä aikana
rinteen juurelta ylämäkeen, ennen kuin alamäkilaskijat valtaavat rinteen. Keväinen brunssipöytä kasvoi ja laajeni. Lopulta ruokailiRinnegolfin voittaja haastateltavana

joita oli yli 200 henkeä.

Lankalauantaina aamun valjetessa aloitimme pitkänpöydän järjestelyt ja
paistinpannujen lämmittelyn. Kokkasimme maukkaan pyttipannun lisukkeineen. Jälkiruuaksi osallistujille oli tarjolla pullakahvit. Ruokailijoita
pitkässä pöydässä oli reilut 200.
Pääsiäissunnuntaina paistelimme lapsille muurikkalettuja. Mukaansa he
saivat vielä onkia pussillisen ”kaloja”. Lapsia kävi lettukesteillä yli 30.

30 aamuvirkkua valmiina rinnegolf otteluun
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Kokouskutsu

E
SAPPE LL Ä!
HE
ON L Ä

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

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

TUO VAUNUSI SAPPEELLE!
300e

KESÄN KAUSIPAIKKA
Käytössä 16.5.-9.9.2016.
Kausipaikka, sähkö kulutuksen
mukaan 0,28 €/kWh.

Kesän vuorokausipaikat
20 € /vrk/vaunukunta (sisältää sähkön).
TALVEN 16-17 KAUSIPAIKAT
ENNAKKOMYYNNISSÄ
Sis. 1 henkilökohtaisen
kausikortin
e (norm. 960 €).

880

Rastilan kartanolla,
Karavaanikatu 4, 00980 Helsinki

780 € Ilman kausikorttia (norm. 860 €)
Kausipaikka käytössä 16.9.2016 – 1.5.2017
Ennakkohinnat voimassa 31.7.2016 saakka

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4. § määräämät asiat.

Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.
Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!
SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Sappeen Kesäteatterissa

KAIKKI OIKEIN
LOTTOVOITTOKOMEDIA

Esitykset 30.6. – 20.8. , katsomo katettu
Anna-Leena Härkösen kirjan pohjalta käsikirjoittanut Heikki
Paavilainen. Kesän komediassa lavalla mm: Ilkka Koivula,
Karoliina Vanne, Heikki Hela, Mikko Töyssy ja Merja Koivula

TEATTERIPAKETTI Sis. caravan paikan 1 vrk
+ liput 2 hlölle Sappeen kesäteatteriin.
Caravan pakettihinta alk. 62 €
TEATTERIPAKETTI Chalets majoituksella
alk. 134 € (ei sis. vaunupaikkaa).
Chalets-paketteihin lisätään toimituskulut
20 €/varaus.

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI
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Matkakumppani kesäksi
nimim. tositarkoituksella

Hyödynnä kampanja.

Knaus Sky Ti Silver Selection -kampanja:
• 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

650 MF 65990€

700 MEB 68890€

700 MEG 68690€

700 MX 69590€

www.lomapalvelu.fi :
Puh. 045 277 3251
Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
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KARAVAANARIT PILKILLÄ VESIJÄRVELLÄ

Kisan suurin ja pienin kala

Auringonpaisteessa on mukava pilkkiä

Näkymä Messilään

Maaliskuussa 1998 karavaanarimme kisailivat viimeksi pilkkiherruudesta Vesijärven jäällä. Oli liiton Talvipäivät ja näiden
yhteydessä järjestetyt karavaanareiden
SM-pilkit. Joukkue Keijo ja Johannes
Ahjoniemi, Juha Hannila sekä Pasi Seppä
muodostivat Helsingin kunniakkaan joukkueen. Kuinka ryhmämme silloin sijoittui
tai kuinka suuren saaliin Ahti heille soi, ei
yhdistyksen arkistojen kätköistä nopealla penkomisella löytynyt. Sen kuitenkin
muistamme, että sää oli kylmä ja järvellä
kävi melkoinen viima. Nämä ajoivatkin
katselijat ja kannustajat nopeasti lämpimiin tiloihin. Arkistoista löytyi kuitenkin
tieto, että yhdistyksemme oma pilkkitapahtuma on järjestetty viimeksi helmikuussa 1993 Kukkian Isosaaressa. Näin
vuodet vierivät.
Messilän kota

Yhteiskuvassa

Helsingin yhdistys järjesti ”jälleen” talvitapahtuman 11.-13.3. Hollolan Messilässä
ja sen yhteydessä pilkkikisan Vesijärven
jäällä lauantaina 12.3. Ilmatieteenlaitos
lupaili melko aurinkoista ilmaa ja lähes
nollakelin säätä. Odotimme runsasta osanottoa.
Perjantai-iltaan mennessä ei Messilän leirintäalueelle syntynyt kuitenkaan toiveittemme mukaista tungosta. Ohjelmat käynnistettiin kokoontumalla alueen kodalle
sopimaan kilpailusarjoista, säännöistä ja
aikarajoista. Kodassa paistoimme myös
makkaraa, pidimme pieniä kilpailuja ja
ennen kaikkia viihdyttiin yhdessä.
Lauantaina kello 9.30 alkaen Siru Vaulakari kirjasi yhteensä 20 kilpailijan nimet
ja keräsi heiltä 2€:n osallistumismaksun.
Kisan lähtölaukaus ammuttiin klo 10.00.
Aurinko paistoi kirkkaana ja asteet nousivat hieman lämpimän puolelle. Tuulen
henkäystäkään ei käynyt, oli todella upea
kevätpäivä. Pilkintäajan päätyttyä, Peterin
Jussin toimiessa vaakamestarina, saaliit
laskettiin, punnittiin ja kirjattiin. Nälkäisinä lähdimme joukolla alueen ravintolaan
lounaalle. Palkinnot jaettiin lounaan jälkeen. Vain pilkkikisaan osallistujat lähtivät kotimatkoille ja me muut siirryimme
alueen oman ohjelman kulkuun.

Tulokset

Yleisen kisan voitti Terho Rikkonen 1910
g:n kokonaissaaliilla. Hän voitti myös palkinnot kisan suurimmasta kalamäärästä
sekä kisan pienimmästä kalasta.
Yleisen kisan kakkonen oli Dimitri Rambonen, hänet palkittiin myös kisan suurimmasta kalasta. Kolmannen palkinnon vei
Tommi Lyytikäinen.
Lasten palkinnon sai Jenna Nyström 230
g:n saaliilla. Vähäisimmän kalasaaliin palkinnon vei Janne Pehkonen. Muitten sarjojen voittajat ja palkitut jouduttiin arpomaan joukosta, joiden saaliina olivat vain
aktiivinen yrittäminen ja auringonpaisteen
tuoma punerrus.
Koko joukon yhteisenä mielipiteenä tällaiselle tapahtumalle on tarvetta ja toivomuksena on, että vuoden kuluttua tavattaisiin samoissa merkeissä.
Kiitämme Camping Messilää tapahtuman
järjestämisen mahdollistamisesta. Kiitämme Siru Vaulakaria ja Mauritz Nyströmiä
palkintojen lahjoituksesta.
TEKSTI JA KUVAT: JUSSI SEPPÄ
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www.hyvinkaacaravan.net
Meillä osataan ,
meillä palvellaan!
Lämpimästi
tervetuloa meille!
Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto
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Hiukan historiaa, mitä tässä on touhuttu 25 vuotta
Toukokuu 1991

Pornaisiin kokoontui 10 karavaanariperhettä toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna ja yhdistykselle saatiin perustamislupa 28.8.1991, siitä sitten lähti
SF- Caravan Kerava ry:n tarina alkuun.
Yhdistystoiminnan käynnistämiseen meni
oma aikansa ja toimintaan kuului treffien
ja tapahtumien järjestäminen sekä tietenkin karavaanareiden pikkujoulut.

Kesäkuu 1992

Toiminnan vakiinnuttua alkoi oman alueen etsintä, kiinnostavia paikkoja käytiin katsomassa useita ja lopulta löytyi
Säyhteen Lomakeskus kesäkuun alussa.
Vuokrasopimus oli määräaikainen, mutta
silti alueella järjestettiin paljon erilaisia
tapahtumia ja toiminta oli erittäin vilkasta.

on kuitenkin siistiytynyt ja kohentunut
kovasti, nykyään meillä on toimiva rantasauna, huussiyksiö, viihtyisä mölytupa
(grillikota), käyttökelpoinen rantapaviljonki, jossa aurinkoinen terassi ja laiturialue sekä kesäkeittiö vanhojen rakennusten lisäksi. Lasten leikkipaikkakin on
saanut uutta ilmettä ja turvallisuusasioita
on lisätty. Toki paljon on vielä tehtävää,
mutta pitkästä aikaa siintää tulevaisuuskin ruusuisena, olemme saamassa pienen
huoltorakennuksen alueelle. Palvelut siis
lisääntyvät sisä-WC:n, suihkun ja keittiötilojen verran.
Tapahtumat ja treffit ovat kuitenkin karavaanaritoiminnan suola, omat tapahtumamme ovat muodostuneet jo perinteiksi:
ulkoilupäivät, turvatreffit, elokekkerit ja

pikkujoulut, unohtaa ei pidä myöskään talkoita. Vaikka kaikkia tapahtumia ei joka
vuosi järjestetäkään, antavat ne hyvän rytmin ja pohjan ideoinnille. Ex tempore tapahtumat tuovat omat mausteensa alueen
toimintaan ja pitkä pöytä pitää edelleen
pintansa. Oma uudehko erikoisuutemme
on leivinuunissa tehty uuniruoka, nam.
Vuokrasopimustamme on onneksi vielä
jäljellä ja suhteet on saatu kuntoon niin
vuokranantajaan kuin kuntaan ja muihin
sidosryhmiin, joten on aika todeta että
hyvin menee ja niin saa mennäkin. Tänä
vuonna siis kaikki paukut huoltorakennukseen, jotta tulevaisuudessa on hyvä olla.
Tervetuloa tekemään historiaa, elämään
nykyisyyttä, unelmoimaan tulevaisuudesta.
Tavataan Kangaslammella!
Näitä muisteli keväällä 2016
Sihteerinne Ulla

Vuokrasopimuksen päätyttyä alkoi jälleen
taivalten aika, kokoonnuttiin muualla yhdessä, ja etsittiin uutta aluetta tiiviisti.
1993 järjestettiin kilpailu, jotta saatiin yhdistykselle Logo, samoihin aikoihin tarve
yhteydenpitoon jäsenten kesken oli kova,
syntyi siis Keravaanari, jossa ilmoiteltiin
yhteisistä kokoontumisista ja reissuletkoista. Myöhemmin vuonna 2004 päästiin mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan
lehteen, yhteistyötä on siis takana jo 12
vuotta. Tekniikka kehittyi aimo askelin ja
niinpä internet-sivut tulivat mukaan tiedottamiseen ja markkinointiin, tänä päivänä olemme jo sosiaalisessa mediassa,
somessa, omilla suljetuilla Facebook-sivuilla. Tekijöiden määrä rajoittaa kuitenkin tiedottamista ja viralliset tiedotukset
ovat sääntöjemme mukaan ensisijaisesti
kuitenkin omassa lehdessä.

Vuosina 1995-1997

Vaikka Kangaslammen alue löytyi jo
vuonna 1994, olivat neuvottelut pitkät
ja aikaa vievät. Lopulta vuokrasopimus
saatiin solmittua vuoden 1997 lopussa.
Rakennusten osto oli siten vielä oma prosessinsa.

Vuosi 1998-

Kangaslammen vuokrasopimus astui voimaan 1.1.1998 ja solmittiin 25 vuodeksi.
Alueen raivaustyö aloitettiin välittömästi
ja ensimmäiset vaunut saapuivat lumen
aikana alueelle, keväällä sitten talkoolaiset saivatkin tehdä töitä että vaunut saatiin
kivikasoista pois. Alueen kehittäminen on
suuri ponnistus pienelle yhdistykselle ja
välillä on jouduttu purkuhomminkin. Alue

UU
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LM
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Vuosina 1993-1994

Herkuttelua,
tanssit,
arpajaiset ja
muuta
mukavaa
ohjelmaa

Lisätietoja:
www.sfc-kerava.net
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Vesitaso katon rajassa

Sukellisvene Lembitin sisätilat

Tallinnan merimuseo, Lennusadam
Näkymä museon sisäänkäynniltä

Tallinnan Lentosataman merimuseo on
toinen kahdesta Viron merimuseon näyttelytilasta. Lentosataman eli Lennusadamin
vanhoihin vesilentokonehangaareihin rakennettu näyttelytila avattiin toukokuussa
2012. Museo on yksi Viron suurimpia ja
suosituimpia museoita, erityisesti Lentosataman näyttelyn ansioista.
Museon näyttelytaulut ovat viroksi, englanniksi ja venäjäksi, mutta opaslehtisiä
löytyy kassalta myös muilla kielillä. Saat
sisäänpääsymaksun suorittaessasi kortin,
jolla voit tilata näyttelyn eri vaiheiden
infoa suoraan sähköpostiisi. Kortti palautetaan poistuessa ja kaipaamasi tieto siirretään pyytämääsi osoitteeseen.
Vaihtuvassa näyttelyssä on lisäksi opasteSukellusvene Lembit

tauluja, joista voit valita myös suomenkielisen selostuksen.
Museosta löytyy sekä ravintola/kahvila
että museokauppa.
Museoon pääsee kävellen, julkisilla liikennevälineillä tai autokyydillä. Merimuseo sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tallinnan matkustajasatamasta.

Matka merenkäynnin
historiaan

Lentosatamassa pääsee matkalle merenkäynnin historiaan, sillä esillä on vuosisatoja kattavaa materiaalia aina alkukantaisista veneistä viimeisimpään ilmatyynyalukseen asti. Näyttelytilassa liikutaan
niin yläilmoissa kuin lattiatasollakin mikä
tarkoittaa sitä, että näyttelyesineisiin voi
tutustua sekä ylhäältä että alhaalta käsin.
Sukellusvene Lembitin tekniikkaa

Näyttelyyn kuuluu myös ulkotila, jossa
pääsee tutustumaan erilaisiin aluksiin.
Alusten joukosta löytyy mm. Viron vanhin
ja arvokkain museolaiva höyryjäänmurtaja
Suur Tõll. Alus on yksi kolmesta Itämeren
alueella säilyneestä 1900- luvun höyryjäänmurtajasta. Ulkonäyttelyssä voi kesäisin maistella Laivakeittiössä vuosisadan
takaisen listan mukaisia miehistön ruokia
.
Näyttelyn sisätilojen suurin ”esine” on
sukellusvene Lembit, joka palveli ensin
merivoimia ja myöhemmin koulutusaluksena vuodesta 1936 aina vuoteen 1979,
jolloin siitä tuli museolaiva. Lembit on
ainoa koko Baltiassa säilynyt ennen toista maailmansotaa rakennettu sota-alus.
Lembitin sisätiloissa pääsee toteamaan,
että sukellusveneen miehistö on hoitanut
tehtäviään erittäin tiiviisti ahtaissa tiloissa. Tunne on ajoittain suoraan sanottuna
klaustrofobinen.
Sukellusvene Lembitin kapyysi
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Roald Amundsenin leirin kalustoa

Näyttelytila

Lentosatama tarjoaa etenkin lapsille kaikenlaista mielenkiintoista. Keltaisella
sukellusveneellä voi tehdä maailmanympärimatkan kaikkiin maailman vesiin;
matka jäi tällä kertaa tosin kokematta, sillä
seuraavaan lähtöön oli noin kolme tuntia
aikaa. Museossa on mm valtavankokoinen akvaario, jonka asukkaita voi ihailla,
simulaattoreita joilla voi mm. lentää lentokonetta ja aito purjevene, jolla voi kokeilla
purjehtimista.

Kilpajuoksu
maailman ääriin

Lentosatamassa oli ajalla 29.8.20153.4.2016 etelänavan valloitusta koskeva näyttely. Näyttely kertoo norjalaisen
Roald Amundsenin ja brittiläisen Robert
Falcon Scottin vuonna 1911 aloittamasta
etelänavan valloituksesta.
Näyttelyn alkumetrit esittelevät ihmisen
uteliaisuutta kylmää mannerta kohtaan.

Esillä on mm. James Cookin lokikirja
1700-luvulta sekä muita sen ajan karttoja
ja esineitä.
Roald Amundsen ja Robert Falcon Scott
lähtivät matkaan lokakuussa 1911. Molemmat retkikuntien johtajat olivat kokeneita tutkimusmatkailijoita, mutta retkikunnat varustautuivat matkaan hyvin
erilailla. Amundsen käytti koiria, mietti
etukäteen ruokavaraston laatua ja miesten varusteita. Scott käytti moottorirekiä,
hevosia ja toisenlaista varustetasoa kuin
Amundsen.
Amundsenin retkikunta saavutti etelänavan 14.12.2011. Norjalaiset tekivät suksisauvoistaan lipputangon ja nostivat Norjan
lopun salkoon. Miehet lähtivät paluumatkalle kolmen päivän kuluttua. Scottin
matkalla kovia kokenut retkikunta saavutti kohteensa 18.1.1912. Norjan lipun
näkeminen lienee ollut heille melkoinen
järkytys. Retkikunta lähti masentuneena

Roald Amundsenin leiri

Robert Falcon Scottin toimisto

paluumatkalle, jolle he jäivät 29.3.2012,
vain 18 kilometrin päähän yhdestä suurimmasta ruokavarastoistaan.
Scottin retkikunnan kohtalosta ei pitkään
aikaan saatu tietoa. Etsintäpartio löysi retkikunnan kolme viimeistä jäsentä vasta
vuoden 1913 alussa. Heidät on haudattu
löytöpaikalle.
Näyttelyssä on esillä molempien retkikuntien autenttinen leiri, retkikunnan mukana
olleita esineitä, valokuvia ja päiväkirjoja.
Näyttelyn loppu esittelee Antarktiksen
luontoa, sen eläimiä ja tieteelle omistettua
nykypäivää. Esillä on myös nykyaikainen
leiripaikka joka poikkeaa suuresti Amundsenin ja Scottin leiripaikoista.
Hyinen etelänapa oli kova vastus 1900-luvun alun urheille miehille ja on sitä ihmiselle edelleen.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: LENTOSATAMA, KIM SAARIKOSKI,
ARMI YLIKORPI
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lukujen vaihteessa, ja vaunuileepa täällä
joku jo toisessa polvessakin.

Laakasalo

Yhdessä on hauskempaa

Etelä-Suomen yksi perinteisimmistä caravanalueista, Lopen Laakasalo, on saanut
uuden omistajan. Alue siirtyi Janne Pullin omistukseen alkuvuodesta 2016. Uuden
omistajan visiona on nostaa pitkät perinteet omaava alue takaisin Etelä-Suomen
suosituimpien alueiden joukkoon. Aluetta kunnostetaan toiminnasta saatavilla
tuloilla ja laadusta tinkimättä.
Pitkien perinteiden
Laakasalo

Laakasalon karavaanariperinteet ulottuvat
1970- luvun alkuun, jolloin siellä järjestettiin SF-Caravanin talvileiri ja vuonna
1971 Laakasalosta tuli SF- Caravan ry:n
historian ensimmäinen sopimusalue talveksi 1971-1972. Alueella toimi myös
motelli ja ravintola, johon tultiin tanssimaan pitkienkin matkojen päästä - vaunun
kanssa tai ilman. Omaa tarinaansa alueen
silloisesta suosiosta kertoo Fredin levyttämä ”Laakasaloon Lopelle” kappale. Vielä
1990-luvulla Laakasalossa järjestettiin
monenlaisia tapahtumia, ja vaunuja oli
paljon. Alue toimikin monen eteläsuomalaisen karavaanari-perheen tukikohtana
etenkin talvisaikaan. 1990-luvun lopulla
caravanalueen kylkeen avattiin kuusiväyläinen jokamiehen bar-3 golfkenttä, jonka

Porukan yhteishenki on vertaansa vailla,
ja moni ”satunnainen matkailija” onkin
ottanut kausipaikan juuri hyvän porukan
vuoksi, alueen sammaloituneesta ulkokuoresta huolimatta. Yhdessä on rakennettu alueelle frisbee-golfrata, tehty retkiä
messuille ja viinitiloille sekä kisailtu alueen mestaruudesta esimerkiksi rantalentiksessä, mölkyssä ja tandemhiihdossa.
Golfkenttä on pidetty hyvässä kunnossa
ja kesäisin kentällä pelataankin ahkerasti
.
Uudet tuulet on otettu alueella innostuksella vastaan, onhan uusi omistaja itsekin
karavaanari ja ”Laakasalolaisia”. Uuden
Camping Laakasalon alue koostuu vaunualueesta sekä ranta-alueesta, vanha ravintola sekä mökit tontteineen jäivät kaupan
ulkopuolelle. Uuden omistajan visiona on
kehittää aluetta yhdeksi merkittävimmistä
Etelä Suomen leirintäalueista, jonka tuttu nimi puhdistetaan sammaloituneesta
ulkoasusta ja siitä tehdään upea paikka
viettää vapaa-aikaa ja jonne jokainen on
tervetullut.

ansioista golfkärpänen puraisi monia.

Alueella 2000-luvulla tapahtuneet omistajan vaihdokset eivät valitettavasti ole
olleet Laakasalolle eduksi, ja alue pääsi
sammaloitumaan kunnostusten puutteessa,
ulkoasun rapistumisesta kärsi luonnollisesti myös alueen maine. Näkyvää kehitystä alueella ei ole viimevuosien aikana
juurikaan tapahtunut ja rakennukset ovat
päässeet huonoon kuntoon.
Laakasalon parhaat puolet ovat kuitenkin
tallella; puhdas Kaartjärvi, ympäröivä
luonto marja- ja sienimaastoineen ja erinomainen sijainti sopivan matkan päässä
Etelä-Suomen suurista kaupungeista. Eikä
pidä unohtaa aktiivista karavaanariporukkaa, joka on viihtynyt alueella kaikesta
huolimatta. Moni Laakasalon vakioporukasta on käynyt alueella jo 1970-1980

Camping Laakasalon loistava sijainti antaa hyvät puitteet onnistumiselle. Tasaiset
vaunupaikat, kirkasvetinen Kaartjärvi ja
pitkä rantaviiva antavat mahdollisuudet
monenlaisille harrastuksille, niin kalastuksen, veneilyn tai rennon rantalekottelun
harrastajille.

Jokamiehen
par-3 golfkenttä

Laakasalon golfkentällä järjestetään runsaasti tapahtumia sekä kilpailuita. Kenttä
toimii loistavana lähipeli sekä lähestymispelikenttänä, jonka kaksi väylää on reilusti
yli 100 m ja kaikki väylät ovat haasteellisia väylien kapeuden sekä sinne rakennettujen hiekkaesteiden ja kenttämuotojen
takia. Kenttä kutsuukin hyvän hoitonsa
puolesta golffareita kokeilemaan taitojaan
hyvin hoidetuilla greeneillä ja vihertävil-
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lä väylillä. Kenttää hoidetaan aktiivisesti
nykyaikaisin menetelmin ja konein sekä
vehreyttä vaalitaan isojen kenttien tavoin
tietokone ohjatuilla sadettimilla.

Saunaa unohtamatta,
löylyistä tinkimättä

Suomalainen saunakulttuuri on tärkeä osa
Camping Laakasalon toimintaa. Tähän panostamme ensi kesänä, kun ranta ympäristöineen kunnostetaan ja siivotaan risuista
ja romuista. Rantaan myös rakennetaan
uusi Sauna-maailma, jossa sauna on jokaisen lämmitettävissä ja nautittavissa milloin itse tahtoo. Sauna-maailma koostuu
puulämmitteisestä pihasaunasta ja sen yhteyteen tehtävästä suuresta terassista sekä
uudesta uintipaikasta ponttonilaitureineen
.
Pienempien parannus- ja kunnostustöiden tekeminen on jo aloitettu, ja kevään
koittaessa suunnitteilla muun muassa on
uusia vaunupaikkoja ja alueen siistimistä. Huoltorakennuksen mittava remontti
on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2016
kiireisimmän kesäkauden jälkeen. Huoltorakennuksen tilat suunnitellaan vastaamaan tämän päivän tarpeita ja nykyinen
huoltorakennus tulee muuttumaan täysin
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remontin yhteydessä. Huoltorakennukseen
on suunniteltu vessojen, suihkutilojen, tiskipaikkojen, vapaa-ajantilojen sekä kemssan tyhjennyspaikan lisäksi talvikäyttäjille
sauna. Näin ei vuoden pimeinä aikoina
tarvitse mennä rantasaunalle saakka löylyttelemään. Uusi sauna myös tukee rantasaunaan suunniteltua täydellistä remonttia
syksyllä 2017.
Luonto on tärkeä osa Laakasaloa ja uudistukset tehdään ympäristö huomioiden.
Alue on jo liitetty osaksi kunnallistekniikkaa ja parhaillaan tehdään päätöksiä uuden
jäteaseman perustamisesta sekä vanhojen
ilmasähköjohtojen poistamisesta. Alueen
sähköjen nykyaikaistaminen, sekä sähkönkulutuksen pienentäminen led-valaistuksen avulla ovat hyviä ja positiivisia muutoksia. Rantasaunan remontin yhteydessä
punnitaan myös aurinkoenergian tuomat
edut ja sen mahdolliset käyttökohteet nykyaikaisessa saunamaailmassa.
Camping Laakasalo on ympärivuotinen
leirintäalue, jolla on tapahtumarikas vuosikello. Alueen tapahtumista, tekemisistä
sekä suunnitelmista käydään kovaa keskustelua Camping Laakasalon - Laakis

ja Laakasalo Golf Ry:n omilla Facebook
sivuilla. Camping Laakasalolla ei ole omia
www.internet –sivuja, koska uskomme
käyttäjiemme pitävän enemmän interaktiivisista internet sivuista, jota Facebook tänä päivänä edustaa. Camping Laakasalon
hinnaston henkilömaksuvapaasti löydät
helposti Facebook sivuilta kiinnitettynä
ilmoituksena.
Tule ja aisti muutoksen tuulet, voit vielä muuttua Laakislaiseksi – Tervetuloa!
Camping Laakasalo
Janne Pulli ja kaikki Laakasalolaiset
Puhelin 040 7513790

Kevät keikkuen tulevi, Karavaanari kesää kohti kulkevi

perustarpeet. Talkoita ja rakentamista on
luvassa, koko kesä menee varmasti tätä
touhutessa.
Nyt tarvitaan teitä kaikkia jäseniä ja ystäviämme, tervetuloa tutustumaan Kangaslammelle, meille on helppo tulla ja tarjolla
on myös mukavia kausipaikkoja, joten jos
olet erähenkinen ja tykkäät vielä touhuillakin, niin kesän aikana meillä tekemistä
riittää. Saa meillä oleskella ja ulkoillakin,
sekä nauttia rantasaunan upeista löylyistä
ja virkistävästä pulahduksesta lammessa.
Loppukesällä lähimetsä tarjoaa antejaan,
löydät mustikat, vadelmat, puolukat sekä
sienet metsäretkilläsi.
Lehden aineiston tekemisen aikaan valmistaudutaan pääsiäiseen, joten ymmärrettävästikin ajatukset ovat lähestyvässä juhlassa. Pääsiäisen aika on uudelleen syntymisen vertauskuva, ja niinhän se on myös
meillä Karavaanareilla. Uusi aurinkoinen
kausi siintää toiveissamme talven jälkeen.
Tekee mieli liikkeelle, haluaa puhdistaa
vaunua, somistaa telttaa ja siivota paikkoja, jotta voi sitten nautiskella vapaa-ajasta
paikoillaan tai liikkeellä ollen.
Valoisat ajat lähestyvät ja iloksemme tänä
vuonna tavoitteet ovat korkealla ja suunnitelmat suuria Kangaslammella. Huoltorakennusprojekti on todellakin nytkähtänyt
käyntiin ja sitä onkin jo alueelle kaivattukin. Tavoitteena on nyt siis saada sisäwc:t, suihku ja keittiötilat alueelle. Mitään
luksusmökkiä emme havittele, vaan käyttökelpoista ja viihtyisää tilaa, joka täyttää

Elämän kiertokulkuun kuuluvat myös juhlat, Keravan yhdistys täyttää tänä vuonna
25 vuotta. Tämäkin on melkoinen saavutus, jota juhlistamme asiaankuuluvin,
omannäköisin juhlin elokuussa. Ilmoittauduhan heti mukaan juhlahumuun ja
merkitse kalenteriisi Elotreffit 12.-14.8.
Kangaslammella. Tehdään juhlista meidän
juhlat, pidetään hauskaa ja ollaan yhdessä,
suunnitellaan ja unelmoidaan tulevasta,
jaetaan kokemuksia, iloja ja muistoja. Ota
mukaan vanhoja valokuvia ja muistele
mukavia tarinoita, joita voit kertoilla juhlan aikana muillekin. Haastan kaikki omat
jäsenemme – uudet ja vanhat - tulemaan
mukaan ja tutustumaan omaan alueeseen,
varsinkin jos et ole paikalla ennen käynyt,
on juhlat hyvä syy tulla mukaan. Haluaisimme samalla kuulla, mitä toiveita teillä
on omalle yhdistyksellenne. Juhlissa tapaa

myös konkareita ja muita karavaanareita,
meillä on paljon ihania ulkojäsen ystäviä,
jotka toivottavasti myös mukaan juhlimaan ehtivät. Tervetuloa kaikille. Käytännön järjestelyistä johtuen, toivomme
ennakkoilmoittautumisia 15.7. mennessä.
Toki viimehetken tulijat ovat myös tervetulleita, mutta paikkoja on rajoitetusti kuitenkin. Aurinkoiset päivät ja kuutamoillat
on tilattu.
Muistakaahan myös, että ESMY- ja HÄMY-rallyt ovat alkaneet, mukava kilpailu
kulkemisen merkeissä, koko loppu vuosi
aikaa. Ottakaapa osaa ja käykää katsomassa muitakin alueita, omalta alueeltasi saat
myös leiman passiin. Samalla voi suunnitella kesälomamatkat siten, että pääsee
mahdollisimman monille alueille käymään
ja tutustumaan uusiin ihmisiin ja joskus
on hyvä syy kohdata toisetkin. Myös tapahtumia on kesän aikana yhteistyöyhdistyksillämme paljon, niihinkin kannattaa
osallistua. Hämyjen tapahtumakalenteri
löytyy nettisivuiltamme ja Esmyn tapahtumat ainakin tämän lehden takasivulta.
Ideoita ja kehitysehdotuksia tulee kuin
itsestään, kun huomaa kuinka toisaalla on
asiat ratkaistu ja mitä kaikkea kivaa muut
puuhailevat. Tuo siis ideat tullessasi.
Ihanaa kesän odotusta ja turvallisia
matkoja kaikille!
Ulla Sorvisto
SF-Caravan Kerava ry
sihteeri

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t

P y s ä h t y n e e t Va n k k u r i t

Sven-Erik Andersson, SF-C 53327

Teuvo Sakari Haanaho, SF-C 7011

s. 11.7.1927, k. 24.3.2016

s. 17.3.1940, k. 9.3.2016

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry

Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Helsinki ry
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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
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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 vuonna 2016

Turvallisesti liikenteessä -keskusteluilta

Hallitus 2016

sa ei tällä kertaa ole. Luontopolun korvaa
toisenlainen ohjelma.
Treffeillä pääsee myös osallistumaan tavarahuutokauppaan, johon treffivieraiden
toivotaan tuovan tavaraa. Meklari on luvannut toimia huutokauppakeisarin elkein.

Toimiston remontti jatkuu
ESMY:n rallipassi arvottu

ESMY:n rallipassi sai jonkin verran suosiota viime vuonna, mutta vain kaksi täyttä
passia palautettiin vuoden loppuun mennessä. Yhteistyöalueen passin leimoja
täyteen saaneelle karavaanarille lupaama
palkinto arvottiin 2.2.2016 yt-alueen kokouksen yhteydessä. Onnettarena toimi
Martti Jarva SF-Caravan Vantaa ry:stä.
Onnittelut voittajalle, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.

ESMY:n Hyväntekeväisyystreffit

ESMY:n Hyväntekeväisyystreffit järjestetään Vihdin Pääkslahdessa 10.-12.6.2016.
Treffien yhteydessä juhlitaan yt-alueen
40-vuotisjuhlia.
Treffien ohjelmassa on juhlavuoden johdosta juhlakahvit asiankuuluvine puheineen, jokaisen yhdistyksen järjestämä
maksullinen kilpailu ja hyväntekeväisyyssoppa. Kilpailujen ja sopan maksu hoidetaan oravannahoilla, joita saa lunastaa
erillisestä myyntipisteestä.
Treffien yhteydessä ajetaan Karavaanarin taitoajon eli Caramban Suomen mestaruuskilpailut.
Treffiohjelmassa on tietysti arpajaiset,
mutta perinteistä luontopolkua ohjelmas-

Viime vuoden tauolla ollut toimiston remontti on taas jatkunut.
Yhdistys sai lahjoituksena uuden jääkaapin ja uudet hyllyt sekä kokoustilaan
että keittiön puolelle. Suuret kiitokset lahjoittajille.
Hyllytalkoot pidettiin huhtikuun alussa
ja toimisto sai taas uuden ilmeen. Taulut
saatiin takaisin seinään, valokuva-arkisto
takaisin kaappeihin ja yhdistyksen arkeen
kuuluvat paperit taas omille paikoilleen.
Standaarit ja muut yhdistyksen saamat
huomionosoitukset ovat taas kaikkien
nähtävillä.
Yläkerran kunnostus mahdollisti sen,
että myös kellarissa pari vuotta vallinnut
sekamelska saatiin aisoihin ja tavarat siellä niille kuuluville paikoille.
Toimistotiloihin tehdään vielä lisää sähkötöitä, joiden valmistuttua voidaan sanoa
homman olevan voiton puolella. Jäljellä
jää kuitenkin vielä sisäovia ja kokouspöytää koskevaa hienosäätöä, jotka hoidetaan vähitellen.
Toimiston remontin valmistumiselle asetettiin vuonna 2013 tavoite, jota ei valitettavasti pystytty pitämään.
Remonttia tehdään yhdistyksen taloudellisen tilanteen sallimissa puitteissa ja

Toimikunta 2016

talkoovoimin, jolloin aikataulut väistämättäkin venyvät. Jokainen, joka on tehnyt
kotonaan remonttia ansiotyönsä ohessa,
tietää minkälaista homma on. Toiveissa
kuitenkin on, että homma olisi viimeistään
ensi keväänä hoidettu.

Muuta

Yhdistyksen toimihenkilöille järjestettiin
vuoden alussa vuosittainen keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin mm. vuoden 2015
Sirkustreffejä, treffien järjestämistä yleensä ja liittohallituksen esitystä liiton uusiksi
säännöiksi.
Toimistolla järjestettiin maaliskuussa kesän kansainvälisiä tapahtumia koskeva
matkailuilta. Illassa keskusteltiin pääasiassa Norjassa järjestettävistä Pohjoismaisista päivistä ja Portugalissa järjestettävästä
FICC Rallysta. Toista asiaa käsittelevää
matkailuiltaa ei tällä kertaa järjestetä.
Keskusteluillat turvallisesta liikkumisesta
liikenteessä matkailuajoneuvolle jatkuvat
taas toimistolla 10.5.2016. Tilaisuuden ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.
TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: HELSINGIN
YHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO
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Tervetuloa!

Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet

6811
18281
29631-1
73057
82600
138190
140703-1
150804-1
154229
154301
154306
154307
154442
154468
154488
154509
154636
154653

Seppälä Anna-Liisa
Mäntysalo Markku
Koskinen Sari
Korpela Arto
Sallinen Petteri
Melen Jan
Svärd Outi
Nyström Mauritz
Ylhäinen Juhani
Ahlroos-Lehmus Anu
Ritari Erkki
Forsman Juha
Viikinkoski Juhani
Frisk Petri
Hotakainen Hannu
Saari Tuomo
Mobin Mohamed
Bäckström Ann-Sofi

154389		 Auvinen Risto
154193		
Ikonen Kari
137109		Jääskeläinen Tanja
122617		Uusitalo Kalervo

154660
154679
154686

Forsberg Ingemar
Waltari Kalle
Kivikko Petri

154253-0
154078-0
154217-0
154338-0
154312-0
087268-0
143787-0
154469-0
154220-0
154258-0
139198-0
089920-0
154357-0
154357-1
047157-0
053843-0
154635-0
154298-0
154302-0
154298-1
154437-0
143378-0
154338-1
154429-0
154314-0
149878-0
154328-0
154449-0
154264-0
038169-0
112203-0
154474-1
154474-0
154460-0
040825-0
130719-0

Anttila Aimo
Brown Georgij
Byckling Mika
Eskelinen Juha Sakari
Haapamäki Pentti
Hakkarainen Jari
Helin Kalevi
Huohvanainen Olli Pekka
Häkkänen Katja
Junninen Pentti
Juntunen Marjo
Järvinen Matti
Jäske Kari
Jäske Sonja
Kainulainen Jukka
Karppinen Osmo
Karvinen Ari
Komulainen Eliisa
Komulainen Kai
Komulainen Pauli
Laukkanen Tuija
Lehtilä Markku
Näätsaari Tarja Sinikka
Roivanen Urho
Ruotsalainen Jouko
Ryyppö Timo
Saaranen Sari
Sepponen Pauli
Sillanpää Jorma
Simola Martti
Stenman Linda
Tarjomaa Kirsti
Tarjomaa Timo
Tiainen Risto
Vainikka Risto
Väisänen Kalevi

HELSINKI

4408
4922
26754
26754-1
27406
32413
33995
67622
79657
80688
81110
84991
91479
91479-1
96670
100895
110327
111614
116831
124158
124549
128391
135300
136463
143066
154222
154292
154295
154296
154303
154311
154354
154368
154376
154410
154415
154433
154479
154566
154621
154629

Heinonen Pekka
Väre Harri
Hiiva Pentti
Hiiva Maija
Paavola Timo
Kivinen Marjatta
Lustberg Seppo
Huusko Heikki
Sievers Monica
Leipälä Esko
Kujansuu Pasi
Varsila Markku
Lindroos Hannu
Lindroos Carina
Miettinen Martti
Tietäväinen Timo
Melenius Minna
Hankosaari Marko
Moilanen Tomi
Hepoaho Sari
Fagerström Hannu
Kangas Heidi
Hakala Marita
Rajala Jouko
Mursu Soile
Virtanen Jarmo
Hytti Jouni
Kauhanen Martti
Kollanus Sami
Anttonen Kirsti
Hartikainen Markus
Sarajärvi Urpo
Mansikkamäki Raija
Salo Kai
Eriksson Christer
Turunen Marko
Sidorow Kalle
Lindholm Lars
Karhumäki Tuomo
Virtanen Kari
Riihimaa Valeri

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

Leirintä ja liikenneturvallisuuskurssi

Aurinkoinen lauantai, pääsimme halukkaat kurssille Rantasipi Airportiin Vantaalle. Aloitimme aamusta kahvilla ja muilla
herkuilla. Caravaanareita oli paikalla noin
50 henkeä, tänään oli vuorossa SF- Caravan ry:n Leirintä- ja liikenneturvallisuuskurssi.

Ensin meille kerrottiin ajoharjoittelusta,
joka on jokaiselle caravaanarille hyvä tapa
aloittaa uusi kesä. Itse olen vasta kerran
osallistunut edellä mainittuun tapahtumaan ja kehotankin naisia tulemaan mukaan. Harjoittelu on hauskaa ja helppoa
osaavien opettajien auttaessa, korvaa hyvin sen oman miehen. Eikä harjoittelussa
vaadita mitään sankarisuorituksia.
Käsittelimme yleisturvallisuutta, joka on
meidän kaikkien matkustavien juttu. Sähkö on osana elämää sekä matkailuautossa
ja – vaunussa. Caravanalueilla on kiinteät
rakennukset . Huolehditaan siitä että johdot ja laitteet toimivat. Asennukset tekee
vain ammattilainen ottamalla olosuhteet
huomioon. Käytetään maalaisjärkeä tarvittaessa.
Paloturvallisuudessa on huomioitava, että
nopeus on valttia ja tuli ei odota. Meillä
on mukana vaunussa ja autossa riittävästi
kalustoa tulipalon varalta esim. sammutuspeite, käsisammutin, palovaroitin, häkävaroitin. Alueella on myös mahdollisesti määräykset missä on tulentekopaikat ja
missä ei saa ollenkaan tehdä avotulta. Tuli
on hyvä renki mutta huono isäntä. Nes-

tekaasua on turvallista käyttää kun sitä
käsitellään ja varastoidaan määräysten ja
turvaohjeiden mukaan.
Saimme tietää, että vakuutukset ovat melkoinen viidakko: liikennevakuutus, kaskovakuutus ja muu turva. Kannattaa vertailla
ja kysellä omasta vakuutusyhtiöstä, ettei
tule pettymyksiä.
Käsiteltiin turvallisuutta leirintäalueella,
pelastussuunnitelma pitää olla joka leirintäalueella. Entäs onnettomuudet alueella, turvatoimikunta on tehnyt ennakkoon
oman suunnitelmansa. Meillä tavallisilla
matkaajilla on yleensä 4 metrin turvaväli,
johon on mahdollista ottaa kantaa. Kesäisin oman kodin pystyttämistä liian lähelle
naapuria en suosittele.
Leirintäalueen viihtyvyys: leikkipaikka
on lasten parasta, jos lapset viihtyy, silloin
on aikuisillakin kivaa. Mitä muita aktiviteettejä alueella on? Järvi,
sauna, metsä, eläinten uimapaikka yms. Entä puut ja
pensaat, estävät näkyvyyttä
vai ovat kauniin maiseman
antaja?

Lapset ovat aina vanhempien vastuulla.
Alueen valaistus on haasteellista jokaiselle
alueelle. Alueiden tarpeet ovat niin erilaisia ja vuodenajat ovat lisäksi ihan eri juttu.
Talvikäyttö on lumityön ja jään erilainen
liitto. Olemme juuri eläneet jään aikaa ja
alueilla on ollut niin liukasta. Nastakengät
tai kävelysauvat ovat halpa vakuutus. Toki
alueilla on hiekkaa ja sitä käytetään.
Alueilla pitää myös huolehtia järjestyksen valvonnasta ja melusta. Jos naapurin
vaunusta soi musiikki kovalla tai erimielisyys iskee saunan lauteilla, on niihinkin
puututtava. Kesäisin asian hoitaa isäntä ja
talvella vastuunsa tunteva kausipaikkalainen. Useat caravaanarit ovat jo halunneet
kouluttautua järjestyksen valvojiksi. Osalla on hallussa lisäksi hätäesiapu.
Vietimme antoisan päivän kiitos kouluttajille !
TEKSTI: ANNA-LIISA KETTUNEN, KUVAT:
ANNA-LIISA KETTUNEN, ARMI YLIKORPI

Lasten leikkikenttien määräykset ovat muuttuneet
vuosien saatossa ja monella
alueella kaivataan päivitystä
leikkikenttiin. Osalle caravanalueista se on jo tehty.
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Tervetuloa koko kansan
EKI LOTUA NIPUOJ-ATNIR caravan-kauppaan
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Espoon Koskelontieltä löydätte autot ja vaunut
kaikkeen matkailuun
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Rinta-Joupin Autoliikkeestä saatte
kokonaispalvelut matkailuajoneuvollenne:
* rahoitus * vakuutukset * varaosat * tarvikkeet * huollot

Asiantuntevat myyjämme opastavat valitsemaan
juuri oikean mallin. Meillä on kaikki valmiina.
Rinta-Joupin Autoliikkeessä käyvät vaihdossa kaikki nämä

6,7 km Turun moottoritieltä

A
JÄTTIVALIKOIM
UUSIA JA
KÄYTETTYJÄ
MATKAILUAJONEUVOJA

S

ÄES

M A
Ä N
K O
I

ruT
om nuit
-irotto
mk 5 e

ÄLYÖR
OLEKSOK
ONATRAKAHNAV
IKÄMNOOLLUK

an-

nn
Kehä III:n varrella,
enli km
n
äme2
,
a
H
4
n
III
nlHiÄn
Koskelontie
21 tie
ee
km
Häm
tie 4KE,2
N

A
V

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE
IDÄSTÄ TULTAESSA
KOSKELONTIE 21
A
LIITTYMÄSTÄ
S
LTAESSA
ESPOO
S
KOSKELO
ÄSTÄ
E
VANHAKARTANO
A
O
T Ä
TANO L T
U
7,8 km Hämeenlinnantieltä
T ÄS
Ä M
T Y
O
O NI
T LÄ
Y ELTA K
LÄNNESTÄ TULTAESSA
ÖK R
Ä
S A M
LIITTYMÄSTÄ
K N

A O
O
L

Rinta-Joupin Autoliike on yksi
Suomen suurimmista caravan-liikkeistä.
Yksilölliset palvelut räätälöidään
yli 60 vuoden ajoneuvokauppakokemuksella.

Edustamme Espoossa uusia LMC-, Carado-, Pössl-,
Hymer- ja Road Car -matkailuajoneuvoja

Kaikista nettisivujemme
yli 270 vaihtoehdosta voitte tehdä kaupat
meillä Espoossa.
Tutustukaa osoitteessa:

rinta-jouppi.com

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

Marko Laine
040 1778 941

Ossi Liukka
040 1778 942

KAUSIPAIKAN TERASSI
Kevät etenee vauhdilla. Useilla karavaanareilla on valmiiksi katsottuna ja sovittuna
kausipaikka.
Meillä on edessä kausipaikan vaihto. Pysymme kylläkin samalla leirintäalueella.
Syksyllä tarkastelin vaunun edessä olevaa
terassia sillä silmällä, että voinko siirtää sen
uudelle kausipaikalle.
Terassi on tehty 60 X 60 laatoista, jotka ovat
vuosien aikana kärsineet kosteudesta ja ovat
siinä kunnossa, että kelpaavat ainoastaan painekyllästetyn puun keräykseen.

Kun aloitatte suunnittelemaan
vaunun/auton eteen terassia, on
aina ensin selvitettävä leirintäalueen omistajalta millaisia
rakennelmia on lupa tehdä. Leirintäalueilla on erilaisia käytäntöjä, joita ohjailevat omistaja,
sekä viranomaiset. Turvavälit
on huomioitava. Eri rakennelmien välissä tulee olla vähintään
minimissään neljän metrin turvaväli. Turvaväliin ei esim. saa
pysäköidä vetoautoa.
On alueita, joilla saa luvallisesti tehdä ainoastaan kevyen terassin etuteltan tai katoksen
alle. Alueella, jolla vaunumme on, saa suhteellisen vapaasti rakentaa erilaisia terassiratkaisuja. Jopa itsestään seisovat etuteltat
sallitaan, samoin vaunun/auton kylkeen tulevat mökit. Kausipaikkaa rakennettaessa on
muistettava, että rakennelmat on purettava
paikasta luovuttaessa.
Olen miettinyt meille sopivaa ratkaisua terassin osalta. Sen pitää olla sellainen, jonka
edestä vaunun saa helposti mukaan, reissuun
lähdettäessä. Vaunun palautuksen pitää käydä
kätevästi reissun jälkeen. Vaihtoehtoja terassin tekemiseen on useita. Samoin terassin on
oltava helposti kasattavissa ja mukaan otetta-

vissa kausipaikan vaihtuessa.
Eri vaihtoehtoja tutkaillessa päädyin lavoihin,
joita voi hankkia Lassila & Tikanojan Järvenpään toimipisteestä. Heiltä löytyy lavoja
moniin eri tarkoituksiin sekä eri kokoja. Laitospäällikkö Panu Mölsä ehdotti muovilavoja.
Muovilavoilla on pidempi käyttöikä kuin puulavoilla, ne ovat kevyempiä käsitellä ja niitä
voi myös pinota sisäkkäin. Muovilavoja on
pinnaltaan erilaisia. Sileille lavoille riittää,
kun laittaa telttamaton päälle. Pinnaltaan
rei`itetyt lavat vaativat ohuen levyn ennen
mattoa.
Meidän kausipaikalle muovilavat ovat oivallinen ratkaisu. Lavat ovat helposti käsiteltäviä
sekä mukaan otettavissa kausipaikan vaihtuessa, ne eivät kärsi maasta tulevasta kosteudesta ja ovat helposti puhdistettavia. Päädyin
siis muovilavoihin, koska en halua rakentaa
vaunun eteen monumenttia, vaan ainoastaan
käytännöllisen terassin.
Jos kiinnostuit muovilavoista ota yhteyttä L&T:n Panu Mölsään:
panu.molsa@lassila-tikanoja.fi. Hän osaa
tiiminsä kanssa kertoa lisää siitä, mitä lavavaihtoehtoja heiltä löytyy.

Hyvää kesän odotusta
Paul Björkroth

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

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
• SM-Caramba
• 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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N aistenpäivää
Vantaan Tallilla
4.-6.3.

Naistenpäivän vietto Tallilla on jo muodostunut perinteeksi ja paikalle saapuikin monia innokkaita vaunukuntia, vaikka talvinen liikkuminen tuokin omat haasteensa.
Uskollisimmat vieraat olivat Tallin naistenpäivässä jo kymmenettä kertaa. Hienoa!
Ohjelma koostui perinteisesti perjantai-illan pitkästä naisten hemmottelusaunasta,
jonka aikana nautittiin pientä purtavaa uudistetulla Alisilla. Todettiin Aliset toimivaksi paikaksi myös näin, karaokeahan siellä
on laulettu jo koko talven ajan.
Lauantaina Ylisillä oli erilaisia myyntikojuja ja pieni muotinäytös. Tosin kauppa kävi
kovin laimeasti, mutta hauskaa oli. Myös
pääsiäisaskarteluun oli mahdollisuus. Alisilla oli kirpputori, johon voi tyhjennellä
kaappejaan ja tuotto käytettiin tapahtuman järjestelyihin. Katsotaan muodostuuko kirpparista toimiva käytäntö myös tulevaisuudessa. Iltapäivällä sitten söimme
bataattisosekeittoa ja kakkua, jotka ahkerat emännät olivat valmistaneet ja palanpaineeksi kuohuvaa. Paikalla oli nelisenkymmentä naista. Miehet ja lapset söivät
Talolla.
Illalla sitten kisailtiin Ylisillä naisasiain tietämyksestä nykytekniikan avulla, jaettiin
arpajaispalkinnot ja liikuttiin musiikin tahdissa iloisesti aamutunneille saakka.
Mukavaa oli, mutta ajatuksena tulevaisuutta varten voisi miettiä, mikä olisi miesten
osuus päivän järjestelyihin osallistumisessa.
Tavataan Tallilla myös ensi vuonna naistenpäivän merkeissä!
Tuula Lahdenperä

Musiikkitreffit
Vantaan Tallilla

26.-28.8.2016

Artistinaamiaiset
Trubaduureja

Orkestereina:
Bumerang
ja

Karaoke
Yhteislaulua

Ugly Ducks

Treffimaksu 50 €
Kausipaikkalaiset 20 €

Henkilökohtaiset avoimet
petanquekilpailut

Vantaan Tallilla
23.-25.9.2016
SF-C jäsenille
osallistumismaksu 5€/hlö

Tervetuloa,
nähdään Tallilla
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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
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Tiedustele myös muita
majoitusvaihtoehtoja alk. 80e/yö
Sappeen myyntipalvelu
puh.020 755 9975

NIPSUTELLAAN,
NIPSUTELLAAN

HELSINGIN YHDISTYKSEN
INTIANKADUN TOIMISTOLLA
Mistä kerho ja nimi sai
alkunsa

Kerhon kehittely on saanut alkunsa Helsingin sopimusalueella, Vihdin Pääkslahdessa kesällä 2014. Istuimme rouva
Rautvuoren terassilla kahvilla ja samassa
seurueessa istui Marja-Liisa Karttunen,
joka on aktiivinen jäsen eläkeläisten
kuulohuoltoliiton askartelukerhossa Helsingissä. Keskustelimme kaikesta käsin
tekemisestä ja etenkin erilaisista kahvipussiaskarteluista, kun Päivi Sippola huudahti ”Nyt mä keksin, ruvetaan pitämään
askartelukerhoa Karavanyhdistyksen toimistolla Intiankadulla. Anitta Venemies
tulee opettamaan nipsutöitä ja Marja-Liisa
kahvipussitöitä meille”. Tosin aikaa meni jokunen tovi, ennekuin kerho pystyttiin aloittamaan. Toimiston remontti oli
meneillään ja viimein syyskuussa 2015
kerho aloitti toimintansa. Nipsukerho on
kokoontunut jo ainakin seitsemän kertaa.

Henkilölukumäärä kokoontumisissa on
ollut 6-10 henkilöä, myös miehiä on ollut
paikalla, mutta vain ”assistentin” osassa,
ainakin toistaiseksi.
Ilmeni tässä taannoin toimintatoimikunnan kokouksessa, että yksi mieshenkilö
olisi kiinnostunut joutsenen kasaamisesta,
joka on tehty kahvipusseista - eikun tervetuloa mukaan, ei tämä ole pelkkää akkojen
hommaa!

Ja mitäs me tehrään

Tarkoituksemme on tuoda esille erilaisia
kädentaitoja, jotka koostuvat taidoista
joita kerhoon tulevilla henkilöillä on. On
paperinarusta tehtyjä askarteluita tölkkien nipsuista, tuikkujen alumiinipohjista,
kahvipusseista, servieteistä, suodatinpusseista, huovasta, ym. ym. Tässä kerhossa saavat aina uudet jutut ja ohjeistukset
runsasta kiinnostusta. On mielekästä osata
tehdä monenlaisia kädentaitoihin liittyviä
askarteluja, mieli pysyy virkeänä ja näppäryys näpeissä. Kaikkien ei ole välttämätöntä tehdä juuri yhdenlaista ja samaa
askartelua, vaan jokainen voi tehdä juuri
sitä askartelutyötään mikä on kiinnostuksen kohteena, joten voi olla että samanaikaisesti teemme 2-4 erilaista askartelua.
Kerhossa puhutaan paljon myös päivän-

polttavista asioista. Karavaanihenkisyyteen kuuluu hurtti huumori ja naurua
riittää, positiivisuus ja innostus ennen
kaikkea yhdessä tekemiseen, sehän on
karavaanareiden tavaramerkki. Uudet ihmiset, jotka kerhoon tulevat, tuovat aina
uusia tuulia ja ne ovat tervetulleita. Mukava ajanvietto 1-2 kertaa/kuukaudessa 2
tuntia per kerta, menee hyvin nopsasti ja
se jos mikä on omaa aikaa parhaimmillaan. Joten
TERVETULOA MUKAAN KAIKKI JOTKA OVAT
NÄPPÄRIÄ KÄSISTÄÄN JA YLPEITÄ TAIDOISTAAN!

Lisätietoja tapaamisista saa Päivi Sippolalta, puh. 050 401 1230,
sippola60@hotmail.com.
Nipsulaisten puolesta Irja Mahkonen
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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
KESKUSTELUILTA HELSINGIN TOIMISTOLLA
Tervetuloa keskustelemaan turvallisesta liikkumisesta liikenteessä matkailuajoneuvolla

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.

ilmoitusvedos Vankkuri-Uutiset
1/2015
Kortti voidaan kirjoittaa SF-Caravan ry:n jäsenelle. Kortissa
ilmoittaja: Kippari-Caravan
Oyon henkilötietojen (nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka) lisäksi passin tai henkilökortin
numero, kortin myöntämispäivä ja myöntämisIlmoituskoko:
90 x 130 mm
tiistaina
10.5.2016 klo 18.00
paikka / viranomainen.
värillisyys:
väri
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Helsingin yhdistyksen toimistolle,
Intiankatu 31, Helsinki

Kortin voi hankkia vuodeksi ja sen hinta on 10 €.

Lisätietoja:

Timo Aho, puh 0400 346 443,
timo.aho@gmail.com
Paul Björkroth, puh 0400 421 863,
paul.bjorkroth@pp.inet.fi
Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
TAVATAAN TOIMISTOLLA!
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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 €

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
TOUKOKUU

8.
11.
13.-15.
20.-22.
20.-22.
20.-22.
23.
25.

Äitienpäivä Pääkslahdessa
Turvallisesti liikenteessä - keskusteluilta
Talkoot Vantaan Tallilla
Liittokokoustreffit, Nallikari Camping Oulu
Kevättreffit, Etelälahti
Hernerokkatreffit, Skeppars
Espoon yhdistyksen kevätkokous
Helsingin yhdistyksen kevätkokous

Pääkslahti
SF-C Helsinki
SF-C Vantaa
SF-C Nurmijärvi
SF-C Itä-Uusimaa
SF-C Espoo
SF-C Helsinki

KESÄKUU

10.-12.
10.-12.
23.-26.

ESMY 40 vuotta, Pääkslahti
SF-Caravan Forssan seutu 40 vuotta, Majamäki
Juhannus Pääkslahdessa

ESMY
SF-C Forssan seutu
Pääkslahti

HEINÄKUU

11.-16.
22.-24.
22.-24.
29.-7.8

Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Seljord, Norja
Heinähässäkkä ja soudut Pääkslahdessa
Rantarieha, VihtiPark
84. FICC Rally, Ponte de Lima, Portugali

Pääkslahti
SF-C Hyvinkään seutu

ELOKUU

12.-14.
12.-14.
19.-21.
26.-28.
26.-28.
30.

Elokekkerit ja 25-vuotissynttärit, Kangaslampi
Lasten tapahtuma Pääkslahdessa
Possutreffit, Skeppars
Musiikkitreffit Vantaan Tallilla
40v syntymäpäivätreffit, Lempivaara
Rannaltaongintakilpailu Vuosaaren Uutelassa

SF-C Kerava
Pääkslahti
SF-C Itä-Uusimaa
SF-C Vantaa
SF-C Riihimäen seutu
SF-C Helsinki

SYYSKUU

2.-4.
2.-4.
16.-18.
23.-25.
23.-25.
30.9.-2.10.

Lasten treffit Vantaan Tallilla
Sääksin säpinät, Sääksi
Rannaltaonginta Pääkslahdessa
Turkhaudan-paisti treffit ja petanque
Syystreffit
Oktoberfest Sappeella

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

LOKAKUU

16.-10.
21.-23.
29.
28.-30.

Syystalkoot Vantaan Tallilla
Valojuhlat Vantaan Tallilla
Keravan yhdistyksen syyskokous, Kangaslampi
Kauden päätös Pääkslahdessa

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

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

