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  SF-Caravan Kerava r.y.

SF-Caravan Helsinki r.y.
www.sf-caravanhelsinki.fi  

e-mail: Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi 
Facebook: SFC-Helsinki

SF-Caravan Espoo r.y. www.sfc-kerava.net

SF-Caravan Vantaa r.y.
www.sfc-vantaa.fi

Hallitus 2015  puhelin
Puheenjohtaja Seppo Joensuu 040-1662195 
 seppo.joensuu@gmail.com 
Varapuheenjohtaja Juha Rakkola 040-5792351  
	 jrakkola@saunalahti.fi	
Sihteeri Martti Monto 040-8463384  
 martti.monto@gmail.com 
Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040-5197377
 joensuu.maarit@gmail.com 
Jäsenkirjuri Mika Rosten 0500-945088
	 mika.rosten@saunalahti.fi	
Jäsen Hemmo Hyypiä 041-4410625
Jäsen Martti Lamberg 050-5581656
Jäsen Lauri Pietikäinen 0500-814549

Muut toimihenkilöt
Kalustonhoitaja Martti Lamberg
Nuorisoasiamies Mika Rosten
Tekninen yhdyshenkilö Hannu Kivikoski

Yhdistyksen c/o SF-Caravan Helsinki ry
kerhohuone	 Toimisto@sfcaravanhelsinki.fi	
 Intiankatu 31, 00560 Helsinki

Hallitus 2015       puhelin
Puheenjohtaja Päivi Kulmala 044-5337117
 paivi.kulmala32@gmail.com
Varapuheenjohtaja, 
Tekninen asiantuntija Olavi Lahtinen 0400-608971
 ola.lahtinen@gmail.com
Sihteeri, jäsenkirjuri Ulla Sorvisto 040-7332107
 ulla.sorvisto@gmail.com
 Perttu Tiikkainen 045-6714225
 kaivurikuski.pt@gmail.com
 Kirsi Tolonen 0400-867972
 kikka.tolonen@gmail.com
 Kaija Salonen 0400-806276
 kaija.salonen@gmail.com
 Annikka Rakkolainen 0440-302425
 annikka.rakkolainen@gmail.com
 Auvo Wright 040-5070907
 auvo.wright@gmail.com
Rahastonhoitaja Taru Kulmala 0400-921388
 kulmala.ta@gmail.com
Muut luottamushenkilöt:
Kotisivuvastaava,
varatoiminnan tarkastaja Petri Kauppi 040-5064537
	 petri.kauppi@elisanet.fi
Toiminnantarkastaja Raija Loiva 040-5341674
	 raija.loiva@phnet.fi
Nuorisovastaava Terhi Kulmala 040-3544733
 terhi.kulmala00@luukku.com
Aluevastaava Erkki Stanius 044-2922231
 erkkistranius@gmail.com

Hallitus 2015  puhelin
Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja Lindholm Dag 0400 433 131
	 dag.lindholm@pp.inet.fi	
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi 040 750 39 29
 armi.ylikorpi@gmail.com     
 
Jäsenet Björkroth Paul 0400 421 863
	 paul.bjorkroth@pp.inet.fi	
 En Anne 044 304 474 
 Peteri Juhani 0500 615 560
	 juhani.peteri@kolumbus.fi	
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@mbnet.fi	
 Rehnfors Ari 050 553 50 10
	 ari.rehnfors@kolumbus.fi
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com

Muut toimihenkilöt
Talousvastaava/  Ylikorpi Armi 040 750 39 29
Jäsenkirjuri armi.ylikorpi@gmail.com   

Toimintatoimikunnan pj Peteri Juhani 0500 615 560
	 juhani.peteri@kolumbus.fi	

Kalustonhoitaja/ Aho Timo 0400 346 443
Ajotaitovastaava timo.aho@gmail.com 

Matkailuasiamies/  Seppä Jussi 040 356 5510
Koulutusvastaava jussi.seppa@welho.com 

Kotisivujen ylläpitäjä Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
	 pihlis@mbnet.fi	

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt
Kultahiekka Björkroth Paul 0400 421 863
	 paul.bjorkroth@pp.inet.fi			
Pääkslahti Sippola Risto 045 260 8680  
 sippola47@msn.com 

Yhdistyksen toimisto Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

Jönsaksenkuja 3 G, OI600 VANTAA
Pankki DanskeBank IBAN Fl8080130710176718

Hallitus 4/2015 - 4/2016 Kännykkä
Puheenjohtaja:  Kari Koskinen  0400 420 323
 koskinenvaunussa@gmail.com
Varapuheenjohtaja:  Pertti Ruotsi 040 505 5688
	 pertti.ruotsi@saunalahti.fi	
Sihteeri:  Pirkko Peura  040 525 5210
 peurapirkko@gmail.com
 Outi Havas  050 414 5935
 outi.havas@hotmail.com
 Jari Laine  0400 484 190
	 jari.laine@epa-lattiat.fi
   Seppo Peura  0400 804 054 
   seppo.o.peura@gmail.com     
   Seppo Pitkänen  040 516 9652 
			 seppo.k.pitkanen@kolumbus.fi		
Toimitsijat:
Jäsenkirjuri:  Pirkko Peura 

Matkailuasiamies  Kimmo Oinas  0400 702 184

Tiedotus- ja PR-henkilö:  Kari Koskinen

Rahastonhoitaja:  Outi Havas

Jäsentarvikkeet:  Erkki Jarva 0400 549 710

Toimikunnat:
Tallitoimikunta (Pehtoori): Jari Laine

Tiedotustoimikunta:  Kari Koskinen, Henry von Bell

Internet:  Henry von Bell  050 511 9428
 henry.vbell@gmail.com

Turvatoimikunta:  Kari Koskinen

Petanquetoimikunta:  Lasse Kuusisto  045 262 0625
 kuusisto.lasse@luukku.com
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Pääkirjoitus

Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry

Puheenjohtaja

SF-Caravan Espoon juhlavuosi huipentui Vihdin Pääkslahdessa 
5.–7.6.2015 pidettyihin 40-vuotisjuhlatreffeihin. Paikalle tuli 114 
matkailuajoneuvoa ja treffejä vietettiin mainiossa säässä. Haluan 
vielä kerran kiittää talkootyöväkeä, jotka tekivät kaksi viikon-
loppua pyyteettömästi töitä juhlien onnistumiseksi. Yhdistyksen 
perinteiset tanssitreffit järjestettiin 28.–30.8.2015 Sappeella kant-
rin merkeissä, seuraavasta lehdestä voit lukea lisää tapahtumasta. 
Muistathan myös, että yhdistyksen kotisivut on avattu (sfcespoo.
net) ja olemme myös Facebookissa (SF-Caravan Espoo ry). Käy 
kurkistamassa!

Käsisammutin, palovaroitin ja sammutuspeite ovat hyvä mat-
kailuajoneuvon paloturvallisuuden perusvarustus. Käsisammu-
tinhan ei ole enää pakollinen katsastusvaruste, mutta kannattaa 
tarkistaa omista vakuutusehdoista vakuutusyhtiön kanta käsi-
sammuttimesta. Itse suosittelen tarkastetun käsisammuttimen 
pitämistä mukana, koska meillä on usein matkailuajoneuvon 
lähettyvillä muitakin palovaarallisia kohteita, esimerkkinä vaikka 
grillit tai ulkoroihut. Myös toimiva palovaroitin on tärkeä turval-
lisuusvaruste. Kokeile palovaroittimen toiminta joka kerta kun 
käytät matkailuajoneuvoa. Toki palovaroitin varoittaa pariston 
loppumisesta, mutta matkailuajoneuvo seisoo välillä pitkiäkin 
aikoja käyttämättömänä. Tällaisessa tilanteessa paristo on voinut 
tyhjentyä kokonaan eikä varoituspiippausta pariston alhaisesta 
lataustilasta enää kuulu. Palovaroitin tulee imuroida varovaisesti 
kaksi kertaa vuodessa, sillä pölyinen varoitin aiheuttaa helposti 
virhehälytyksiä.

Juhlavuosi kääntyy syksyyn Syksyllä SF-Caravan järjestää taas vuoden päätöstapahtuma-
na Gaalaristeilyn Helsingistä Tallinnaan Baltic Queen laivalla 
14.–15.11.2015. Risteily tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 
tavata Caravanystäviä, piipahtaa Tallinnassa ja nauttia Gaalan 
upeasta ohjelmasta. Lisätiedot tapahtumasta löydät Matka-Ve-
kan verkkosivulta matkavekka.fi/caravan-gaala tai soittamalla 
020 120 4000.

Yhdistyksen syyskokous pidetään maanantaina 19.10.2015 
kello 18.30 J.-Rintajouppi Oy:n tiloissa Kistolantie 3 01750 
Vantaa. Tulkaa kaikki syyskokoukseen vaikuttamaan yhdis-
tyksen toimintaan!

Viimeaikoina olemme saaneet lukea valitettavista 
onnettomuuksista joissa polkupyöräilijä tai jalankul-
kija ovat vammautuneet tai kuolleet. Usein näihin liit-
tyy jonkinasteinen havaintovirhe tai huolimattomuus. 
Tahalliset teot ovat onneksi harvinaisia. Meitä kara-
vaanareita tämä koskee sikäli, että kulkineissamme 
peilit ovat huonommat kuin raskaan liikenteen ajoneu-
voissa Ainakaan en ole nähnyt kuutta  peiliä missään 
matkailuajoneuvossa. Tämän vuoksi jää katvealueita 
joihin ei näe, jolloin onnettomuusvaara on ilmeinen. 
Tässä olisi selvä tuotekehityksen paikka. Luulisi että 
nykytekniikalla olisi helppo rakentaa ajoneuvoihin 
kamerajärjestelmiä, jolloin katveita ei jäisi.

Vaikka kuinka rakentelisimme teknisiä ratkaisuja, jää 
kuitenkin ihmisen taipumus tehdä havaintovirheitä. 
Virheiden välttäminen on helpompaa jos liikenneym-
päristö on helposti hahmotettava, esimerkiksi turhat 
näkemäesteet olisi raivattava ja risteysten muodon 
tulisi olla helpommin omaksuttava. Liikennevalois-
sakin olisi korjattavaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
Jiri Katteluksen ehdotus vilkkuvasta vihreästä valosta 
hieman ennen kuin valo muuttuu keltaiseksi.

Tätä kannattaisi ainakin kokeilla Suomessa.

Monissa vaunuissa ja autoissa on myös melkoiset 
peräylitykset jotka olisi opittava hallitsemaan.

Muutenkin yhdistelmän ajaminen on vaikeampaa 
kuin pelkän vetoauton, varsinkin jos kilometrejä ei 
tule kuin sen kahden viikon lomamatkan aikana. 
Taidot kun tuppaavat ruostumaan, jos ei välillä 
harjoittele. Tähän saa apua yhdistysten ajoharjoit-
telutapahtumissa tai liiton tarjoaman karavaanarin 
ajokortin suorittamalla. Suosittelen jompaa kumpaa 
koulutusta, harjoitteluun voi osallistua vaikka joka 
vuosi.

Valtiovalta yrittää opettaa meitä kurin ja herran nuh-
teeseen kaksinkertaistamalla rikesakot . Rohkenen 
epäillä keinon tepsimistä, ei kuolemantuomiokaan 
estä murhia. Esimerkkini on hieman äärimmäinen, 
myönnettäköön, mutta ihminen kun on sellainen 
kuin on. Toisaalta en ole kuullut että peltipoliisit 
olisivat pysäyttäneet yhtään rattijuoppoa tai huu-
mekuskia. Tämän uudistuksen pontimena taitaa 
kumminkin olla valtion risaisten raha-asioiden paik-
kaaminen.

Kim Saarikoski

Päätoimittaja
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Kim Saarikoski
SF-Caravan Helsinki ry 

puheenjohtaja

Päivi Kulmala 
SF- Caravan Kerava ry 

 puheenjohtaja 

www.kabe.se/� 

Vaihto Kabeen kannattaa aina

Syystervehdys
Kesä alkaa olla pikku hiljaa kääntymässä syksyn puolelle, vaikka 
kesäisen lämpimät ilmat saatiinkin vasta elokuulla. Toivottavasti 
kaikilla kuitenkin on ollut rentouttava kesäloma-aika takana, ja 
olette saaneet ladattua virtaa talven varalle. 

Yhteishengen ylläpitäminen ja rakentava eteenpäin vieminen 
olisi nyt ensiarvoisen tärkeää yhdistyksellemme. Tulevaisuuteen 
satsaaminen ja sen suunnittelu yhdessä on tärkeä asia, sillä näin 
pystyisimme kehittämään myös aluettamme Kangaslammella. 
Pikku hiljaa olisi valittava suuntaa minne yhdistystä lähdemme 
kuljettamaan, jos toiveena on saada alueellemme huoltorakennus-
ta.  Yksin kenenkään on vaikea sitä saada kehiteltyä, vaan siihen 
tarvitaan kaikkia jäseniämme. 

Yksi haaste seuraavaan syyskokoukseemme lokakuulla, onkin 
valita yhdistyksellemme uusi puheenjohtaja. Minulla on henki-
lökohtaisessa elämässä nyt suunnitteilla niin paljon asioita, etten 
valitettavasti ehdi enää ensi vuoden puolella panostamaan yh-
distystoimintaan niin paljon kun haluaisin. Tästä johtuen katson 
parhaimmaksi väistyä vuodenvaiheessa tehtävästä.  

Muistathan siis saapua syyskokoukseen! Huomioi, että syysko-
kous pidetään 24.10.2015 Kangaslammella.

Tätä kirjoitettaessa on syyskuu juuri alkanut ja useimmilla lo-
mat takana. Toivottavasti saitte edes muutaman sään puolesta 
kelvollisen lomapäivän. Vaikka partiolaisten mielestä sää on 
pukeutumiskysymys, sillä sää on aina hyvä. Ehkä tämä on oikea 
asenne, koska säihin ei voi kuitenkaan vaikuttaa, paitsi siirty-
mällä toiselle paikkakunnalle tai maahan. 

Facebookin Karavaanarit-ryhmässä on käyty ajoittain kiivasta-
kin keskustelua eri leirintämuodoista.
Eräät vannovat puskaparkin puolesta eikä heitä millään saisi 
leirintäalueelle, ja toisten mielestä moinen toiminta on, jos ei 
nyt rikollista, niin ainakin paheksuttavaa. 
Jos joku onneton kertoo ylpeyttä uhkuen ostaneensa vanhan 
vaunun, muut kiirehtivät kertomaan sen olevan mätä ja hengelle 
vaarallisen. Tietenkin näkemättä koko laitetta. 
Jos taas vaunu on uusi ja komia, on se ostettu velkarahalla ja 
viety viimeinenkin leipäpala lapsen suusta. Mistä moinen halu 
ja into mollata jopa aivan tuntemattomien ihmisten tapaa olla ja 
elää? Karavaanarinhan piti olla kaikkien kaveri.
Onneksi kyseiset sivut eivät ole pahimmasta päästä. Kaikesta 
edellä mainitusta huolimatta rohkenen mainostaa yhdistyksem-
me Facebook-sivuja. Niillä ja nettisivuillamme on viimeisin ja 
ajantasaisin tieto toiminnastamme.

Vuosikokouksemme on vaihteeksi Helsinki Caravan Oy:n tilois-
sa. Tulkaapa paikalle päättämään yhteisistä asioista.

Mukavaa syksyä, kanssakaravaanarit
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Treffi  maksu 50 €,
kausipaikkalaisten treffi  maksu 20 €.
Maksut sisältävät valosähkön ja saunat.

Valojen katselmus
parhaat valoteokset palkitaan

Valojuhlat
Vantaan Tallilla
23.-25.10.2015

Valojuhlat
Vantaan Tallilla
23.-25.10.2015

Sammuttimien tarkastus
Kaasulaitteiden tarkastus

Heijastinkeiju ja Heijastinvelho järjestävät
ohjelmaa myös pienimmille vieraille Tanssimusiikkia 

aikuiseen makuun!

Jukkis &

”Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saa-
puu” lauletaan laulussakin. Mutta vielä on 
monta syyspäivää edessä ja metsissä on 
paljon marjoja sekä sieniä poimittaviksi, 
joita luonto onkin tarjonnut meille tänä 
vuonna runsaasti.

Kevät alkoikin todella komeasti Vantaan 
Tallilla, yhdistyksemme 40-vuotisjuhlia 
vietettäessä.  Puheita pidettiin, lohisoppaa 
syötiin, kakkukahvit juotiin, sekä illalla 
tanssittiin ja vietettiin hauskaa yhdessä-
oloa keväisessä auringonpaisteessa.

Nimiä mainitsematta suuret kiitokset 
kaikille järjestelyihin osallistuneille on-
nistuneista juhlista. Erityiskiitos Teille 
perustajajäsenille, jotka olitte mukana ja 
jaoitte omia muistojanne yhdistyksemme 
menneiltä ajoilta. Vaikka itse en tuolloin 
ollutkaan tekemässä tätä historiaa oli mie-
lenkiintoista kuunnella näitä vanhoja ta-
rinoita. Tässä lehdessä on myös Henryn 
kokoama hauska kuvakollaasi juhlista.
Kesän mittaan Talliltakin on lähtenyt usei-

ta vaunukuntia kiertelemään Suomea ja 
Euroopan maanteitä. Mielenkiinnolla odo-
tankin ”muuttolintujen” paluuta takaisin, 
saaden taas kuunnella heidän tapahtuma-
rikkaita matkakertomuksiaan. Toivottavas-
ti reissut ovat sujuneet ilman suurempia 
kommelluksia.

Myös Tallilla on kesän aikana tapahtu-
nut paljon.  Ahkera talkooporukka on 
rakentanut saunan pukuhuoneen yhtey-
teen pitkään odotetun wc-tilan. Saunan ja 
tiskihuoneen lattiat on myös uudistettu. 
Aliset on myös kokenut täydellisen pinta-
remontin ja sinne on laitettu uusi kokolat-
tiamatto. Saatiinpa sinne myös valtavan 
kokoinen monitori, josta näkee vaikka 
silmälasit olisivatkin hukassa. Saattaapa 
sieltä syksyn mittaan kuulua iloista kara-
okelauluakin.

Puita on kaadettu ja saunapuita pilkottu. 
Onkohan liiterissä koskaan ollut noin pal-
jon puita? Toivottavasti ladon seinät pysy-
vät pystyssä!

Iso kiitos kaikille, jotka olette osallistu-
neet näihin moniin talkoisiin sekä talkoo-
väen muonittajille.

Syksyn treffejä odotellen,

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry

puheenjohtaja

Hei ja hyvää syksyn alkua
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Kokouskutsu

SF-CARAVAN ESPOO ry:n 
sääntömääräinen

 syyskokous
pidetään maanantaina 19.10.2015

kello 18.30
J. Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa, 
Kistolantie 3,  01750 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 4. § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu 
ennen kokousta.

Tervetuloa!

SF- Caravan Espoo ry:n hallitus

Tiedustelut: Seppo Joensuu 040 1662 195

HELSINKI

Kokouskutsu

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen syyskokous

tiistaina 3.11.2015 klo 18.00.
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa,  
Mestarintie 2, 01730 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
 4 § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!

SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

          

Syksyn petanquekilpailut Syksyn petanquekilpailut                      

    Vantaan yhdistyksen jäsenilleVantaan yhdistyksen jäsenille
 Kilpailut ovat henkilökohtaiset Kilpailut ovat henkilökohtaiset

   Osallistumismaksu 5€/osallistuja 

   
25.-27.9.                       2015

na  Ta atn llia llV a

Kokouskutsu

SF-Caravan Kerava ry:n syyskokous
lauantaina 24.10.2015

klo 12.00
Kangaslammen rantasaunalla 

os. Alhaistentie 77, 15560 Nastola

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4 §:n syyskokoukselle määräämät asiat

sekä valitaan yhdistykselle puheenjohtaja 
vuodeksi 2016.

Jäsenkorttien tarkastus ja 
kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen.

Tervetuloa!

SF-Caravan Kerava ry:n hallitus
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“Siniristilippumme”
Juhlat alkoivat lipunnostolla

Äänentoisto kuntoon

...huomionosoitukset rivissä

Tuolirivistöt ojennuksessa

Keiton ainesten esikäsittely

Soppatykin sytyttelyä 

Toimisto 40v koristeissa

Jari ja Vexi tanssittivat 
perjantaina
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vankkuriA4.indd   1 6.8.2015   10.05
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Keski-ikäinen SF-Caravan Espoo ry juhli 
40-vuotista toimintaansa Vihdin Pääkslah-
dessa 5.–7.6.2015 rennosti, mutta arvok-
kaasti. Varsinainen juhlapäivä oli hieman 
etuajassa, sillä perustava kokous pidettiin 
30.10.1975 Matinkylän Säästöpankkiopis-
tolla Espoossa. Yhdistyksen nimeksi pää-
tettiin tuolloin antaa Eka.

Paikalle onnittelemaan 40-vuotiasta yhdis-
tystä saapui 114 vaunukuntaa. Halusim-
me myös kutsua meille tärkeitä ihmisiä 
ja toimijoita vieraaksemme. Kiitos kun 
otitte kutsun vastaan ja tulitte juhlaamme!                   
Espoon kaupunginhallituksen puheenjoh-

taja Ari Konttas toi Espoon kaupungin ter-
veiset ja Vihdin kunnanjohtaja Sami Miet-
tinen toivoi vieraiden viihtyvän Vihdin 
alueella. Perustajajäsen Anssi Siukosaari 
onnitteli työnsä jatkajia ja muisteli men-
neitä.  Onnittelujen yhteydessä kuultiin 
muistoja yhdistyksen alkuvuosien todella 
monipuolisesta toiminnasta ja kukitettiin 
ansioituneita, aktiivisia toimijoita. Olipa 
meillä paikalla myös perustavassa koko-
uksessa Matinkylän Säästöpankkiopistolla 
läsnä ollut Pekka Laaksonen. Juhlan tee-
mana oli tuulahdus 70-luvulta, johon lisä-
väriä toi Axent yhtyeen laulusolisteineen 
esittämä 1970-luvun musiikki. 

Neljäkymmentä vuotta sitten perustettu 
Eka määritteli tehtäväkseen edistää jäse-
ninään olevien matkailuajoneuvon käyt-
täjien yhteisiä pyrkimyksiä, sekä toimia 
yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä 
ja jäsentensä perheiden kesken. Tervetuli-
aispussissa osallistujille jaettu yhdistyksen 
historiikki antaa osviittaa siitä, miten tätä 
tehtävää on toteutettu. 

Yksi Espoon yhdistyksen erityispiirre on 
se, että sen jäsenet ovat oman Caravan-
alueen puuttuessa osallistuneet aktiivisesti 
liiton toimintaan. Tälläkin hetkellä yhdis-
tyksemme varapuheenjohtaja Juha Rakko-
la on liittohallituksen jäsen ja SFC Mark-
kinointi Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi 
hän on toiminut myös liiton varapuheen-
johtajana. Minna Joensuu on liiton vara-
puheenjohtaja ja FICC:n (kansainvälinen 
leirintämatkailujärjestö) hallituksen jäsen. 
Hän oli myös nuorisokerhon puheenjohta-
ja vuosina 2002–07. Hannu Kivikoski on 
ollut Leirintä- ja Turvatoimikunnan jäsen 
vuodesta 2002. Perustajajäsenemme Anssi 
Siukosaari toimi liiton sääntötoimikunnas-
sa 1976 ja Tektossa 1969-71 ja on edel-
leen aktiivisesti mukana neuvonantajana 
lähes kaikissa caravantoimintaan liittyvis-
sä asioissa. Seppo Pietiläinen puolestaan 
oli liittohallituksen jäsen 1990–1999, josta 
puheenjohtajana 1991–99. 

Joskus tuntuu siltä, että meidän suomalais-
ten on erityisen vaikeaa suhtautua itseem-
me kohdistuvaan huomion osoittamiseen 
ja mielellämme ohitamme merkkipäivät 
mahdollisimman huomaamattomasti. On-
neksi tällainen vaatimattomuus ei päde 
yhdistysten kohdalla – ainakin meillä SF-
Caravan Espoo ry:n ystävillä ja tukijoilla 

SF-Caravan Espoo 40 vuotta
TEKSTI : MAARIT JOENSUU, KUVAT: TIMO AHO, ARI KETTUNEN, ARMI YLIKORPI

Kenttä täyttyy, tilannetta seuraavat Ralf, Paul, Mika ja Seppo

Kivikosket arpojen äärellä 

Vieraita saapuu
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Kakkukahvit tarjoiltiin juhlateltassa. 

Läsnä 30.10.1975 Pekka Laaksonen

Vihdin Kunnanjohtaja Sami Miettinen  

 Espoon Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Ari Konttas

Perustajajäsen Anssi Siukosaari

Tervetuloa! Pj Seppo Joensuu

Liiton Pj Juha Hämäläinen

Valmiina Juhlaan

oli lupa ja syy juhlia yhdistyksen pitkään 
jatkunutta toimintaa. Yhdistystoiminnan 
mahdollistava vaivannäkö ei ole itsestään-
selvyys vaan vapaaehtoisten talkoolaisten 
määrä ja merkitys on ollut valtava paitsi 
näiden juhlien järjestelyissä, myös muussa 
yhdistyksen toiminnassa koko sen histo-
rian ajan. 

Ilman aktiivisia toimijoita ei ole yhdis-
tystoimintaa. Tässä yhteydessä kiitämme 
myös yhteistyöyhdistyksemme ahkeria ja 
Caravanharrastukselle antautuneita aher-
tajia siitä, että saimme juhlia 40-vuotis-
ta taivaltamme. Energinen, auttamiseen 
asennoitunut talkooväki sai juhlapaikan 
näyttämään hienolta!  Yhteistyöllä on val-
tava voima ja se näkyy kaikessa.  

Kiitos ikimuistoisiin juhliimme osallis-
tuneille ja niiden toteuttajille! 

Erityiskiitokset tukijoillemme:
Deltarec Oy, Juha Marjanen
Import Forum Oy, Olli Haverinen
J. Rinta-Jouppi Oy, Teemu Jaatinen
Best–Caravan Oy, Espoo
Best-Caravan Oy, Hyvinkää
Best-Caravan Oy, Kuopio
Dometic Finland Oy
Helsinki Caravan, Vantaa
IF - vakuutusyhtiö
Kuopion Vaunuhuolto Oy
Oy Caravan Larvanto
Pääkslahden Matkailuvaunualue
Vihdin teatteri
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HIIHTOKESKUS • LOMAKYLÄ • TAPAHTUMAKESKUS HUIPPU
varaa kätevästi netistä: sappee.fi                                     

S A P P E E
O N  L Ä H E L L Ä !

TUO VAUNUSI SAPPEELLE!
Talven 2015-2016 
kausipaikat nyt myynnissä!

Sappeen alkukauden tapahtumia:

960e
860e

Sis. 1 henkilökohtaisen 
kausikortin sekä 100 euron 
varausmaksun.

Ilman kausikorttia. 
Sisältää 100 euron 
varausmaksun.

Sähkö kulutuksen mukaan 0,28e/kWh 2000 kWh 
asti, jonka jälkeen 0,26e/kWh. Varausmaksu 100e 
maksettava 14 vrk:n kuluessa varauksen tekemisestä, 
muutoin varaus raukeaa.
Talvikausipaikka käytössä 18.9.2015 – 1.5.2016.

Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559970 tai sappee@sappee.fi

KARAOKE 
Kahvila 
Vohvelissa 
perjantaisin 
18.9., 30.10., 
6.11., 27.11. 
ja 4.12.
   

La 28.11.  
Still Bändi

La 5.12. 
Freud Marx 
Engels & Jung

BÄNDIT Tapahtumakeskus Huipussa

Helsinki  164 km

Tampere 53 km 

Lahti 90 km

Turku 187 km

Sappee_Ekaanari_2015.indd   1 28.8.2015   12.28

Tanssilattia täyttyi hetkessä. Etualalla Tuula, Merja ja Hemmo

Ari Hermanni spiikkasi ja Oona toimi onnettarena arpajaisissa. 
Minna, Martti ja Göran avustivat.

 Aktiivinen yleisö eläytyi täysillä Pepin ja 
Maddaleenan taikamusiikkiin.

Peppi ja Maddaleena

 
Hippinuoret valittiin par-
haiksi pukeutujiksi täydelli-
sen tyylinsä vuoksi ja Boney 
sijoittui toiseksi myös upean 
70-luvun lopun discoasulla.

Talutusratsastus on aina lasten mieleen.

 Nokipannukahvit maistuivat metsän 
siimeksessä ja toivat mieleen muistoja 
vuosikymmenten takaa.

Aurinkoiset arvanmyy-
jät Irkku (Irja) ja Päivi 
valmiina
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knaus.�

weinsberg.�

Uutuus! 
Knaus SUN i 900

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

Lomapalvelu
Hiidenmäentie 268
03100 Nummela
Puh. 045 277 3251
www.lomapalvelu.�

Arctic Motorcaravan
Käpyläntie 6
94450 Keminmaa
Puh. 016 280 220
www.arcticmc.�

Caravan Larvanto
Kartanonkatu 9
70700 Kuopio
Puh. 017 5800 645
www.caravanlarvanto.�

Knaus ja Weinsberg myyjäsi:
Markkinointi Mika Lehtinen
Liesitie 2
27230 Rauma 
Puh. 02 822 5144
www.mikalehtinen.net

Huikea
Sky Ti Silver Selection
-kampanja

700 MX  69590€

650 MF  65990€

700 MEG  68690€

700 MEB  68890€

Hintaan kuuluu mm.
• 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

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

Täysin uudistunut  Weinsberg CaraLoft -mallisarja!

Tule
kaupoille!
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Ajoharjoittelutapahtuma järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti Äitien-
päiväviikonloppuna. Tapahtuma järjestettiin Espoon ja Helsinkin yhdistysten 
yhteistyönä Helsinki Caravan Oy:n tiloissa.

Tapahtuma keräsi koleasta säästä huolimatta paikalla runsaasti niin harjoit-
telijoita kuin ajotaitomerkin suorittajia.  Naisille, jotka sunnuntaina uskal-
tautuivat ajoradalla, jaettiin järjestäjien puolesta säänkestävä kukkanen.

Ajoharjoittelutapahtuman tarkoituksena on antaa opastusta ja vinkkejä sii-
hen, miten matkailuvaunuyhdistelmää ja matkailuautoa käsitellään.  Har-
joittelun pääpaino on aina sillä, mitä kukin tarvitsee. Toiset eivät ole ennen 
paikalle saapumista koskaan vetäneet autolla mitään perässään, toiset taas 
tulevat hakemaan opastusta yhdistelmän peruutuksessa. Osa on lähdössä 
pitkän tauon jälkeen taas vankkurilla liikenteeseen ja tulevat hakemaan 
tuntumaa takaisin. Eräs pariskunta oli vaihanut vetoautoa ja tulivat tämän 
vuoksi testaamaan sen käyttäytymistä vetotilanteessa. 

Kaikille radalle uskaltautuneiden kesken arvottiin lahjakortti, jonka arpoi 
Tuomas Salminen Helsinki Caravan Oy:stä. Arpaonni suosi Jaana Ekmania.

Viikonlopun aikana oli jälleen mahdollista tutustua Helsinki Caravan Oy:n 
tarjontaan. Autoliitto ja Kaha Oy olivat molemmat paikalla omilla pisteil-
lään, jonka lisäksi pääsi koeajamaan sähköpyörää.

Tapahtumassa oli aiempien vuosien tapaan mahdollista suorittaa ajotaito-
merkkejä. 
Liiton leirintä- ja turvatoimikunta oli tehnyt päivityksiä ja muutoksia sään-
töihin. Matkailuautojen ajotaitosäännöt oli uudistettu mm. osakokeiden 
vaikeuttamisella ja siten, että matkailuautollakin voi suorittaa suurmestari-
merkin. Matkailuvaunuyhdistelmäpuolelle ja matkailuautopuolelle oli sen 
lisäksi tehty muutos ns. välikullan osalta – kädenpuristus on nyt vaihtunut 
platinamerkiksi. 
Merkkisuoritusajoa kuvattiin ennen tapahtuman alkua Helsinki Caravan 
Oy:n sivustolle. 

Ajotaitomerkkejä suorittivat seuraavat henkilöt:

Matkailuvaunuyhdistelmällä

Suurmestari Aho Timo Helsinki
 Bussman Elis Helsinki
 Tervonen Ari Helsinki
Mestari Peteri Juhani Helsinki
Kulta Björkroth Marjo-Riitta Helsinki
 Björkroth Paul Helsinki
 Sainio Jaakko Espoo
Hopea Kettunen Ari Helsinki
 Joensuu Juha-Pekka Espoo
 Punnonen Timo Sisä-Savo
 Villanen Hannu Matkailuautoilijat
Pronssi Okkonen Jorma Karkkila
 Poutanen Matti Helsinki

Matkailuautolla
Suurmestari Aho Timo Helsinki
 Bussman Elis Helsinki
 Peteri Juhani Helsinki
 Venemies Jorma Helsinki
 Wolff Göran  Espoo
Mestari Björkroth Paul Helsinki
 En Anne Helsinki
Platina Kivikoski Hannu Espoo
Kulta Björkroth Marjo-Riitta Helsinki
Hopea Joensuu Juha-Pekka Espoo
 Pihlajamäki Johanna Helsinki
Pronssi Joensuu Minna Espoo
 Kettunen Anna-Liisa Helsinki
 Kettunen Ari Helsinki
 Nyyssönen Nina Vantaa
 Pehkonen Janne Helsinki
 Poutanen Matti Helsinki

Ajoharjoittelutapahtuma 9.-10.5.2015
Ilmoittautumispisteessä on ruuhkaa

Erkki Pulkkinen 
oli paikalla Kahan 
edustajana

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, KUVAT: PAUL BJÖRKROTH, 
SEPPO JOENSUU JA ARMI YLIKORPI

Paikoitus jalkakäytävän reunaa hipoen

Rata tehtiin hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua

Kohdistaminen 
esteeseen ei ole 
helppoa

Tiina Soppi hoiti 
Autoliiton pistettä
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Vietettyäni upean talven Espanjassa pää-
tin, ettei ulkomaanmatkailu tähän jää ja 
Kroatian FICC Rally tuntui sopivalta 
kohteelta.  Olin mukana Porin FICC:ssä 
kortteli-isäntänä vuonna 2014 ja se koke-
mus oli todella mukava.  

Lähtö oli Helsingistä Tallinnaan 20.6.2015 
ja reittimme kulki Baltian halki kohti Un-
karia ja Balatonia. Ja Balatonilta olikin 
enää lyhyt pyrähdys Kroatiaan ja Pagin 
saarelle. 

Leiri alkaa
26.6. saavuimme tyttäreni Pian kanssa No-
valja Camping Straskoon ja Pagin saarel-
le menimme lautalla. Jonossa tapasinkin 
mm. sveitsiläisiä joiden kortteli-isäntänä 
olin Porissa. Jälleennäkeminen oli todella 
lämmin. Eikä pelkästään auringon läm-
möstä. 

Virallinen sisäänajo oli lauantaina 27.6. 
mutta pääsimme jo perjantaina leiriyty-
mään omien joukkoon. Meidät otettiin 
niin iloisina vastaan ja leirin pystytys 
sujui nopsasti. Vihdoin sai ottaa rennosti 
ja nauttia Kroatian lämpimistä ja heltei-
sistä ilmoista. Lauantain sisäänajoa olikin 
mukava katsella omalta tuolilta ja nauttia  
+29 C lämmöstä. 

Camping Straskon leirintäalue on varsin 
suuri ja alue on jaettu eri kategorioihin ja 
ns. mökkeihin. Onneksi suomalaisten leiri 
oli osin metsikössä ja aurinko ei päässyt 

paahtamaan täydeltä terältä autoihin. Ad-
rianmeren vesi oli kirkasta ja lämmintä jo-
ten uiminen teki terää. Ainut huono puoli 
oli se, että ranta oli kivinen ja tossuja oli 
pidettävä, ettei satuttanut itseään piikik-
käisiin merisiileihin. 

Ohjelmaa
Viralliset avajaiset olivat sunnuntaina 
28.6. ja väki kokoontui isolle teltalle. 
Lipunkantajia ja osanottajia järjesteltiin 
muodostelmaan hieman sekavin ohjein, 
mutta lopulta paraati kulki leirintäalueen 
läpi ja saapui suurelle teltalle. Joulupukki 
sai monen pienen lapsen silmät suuriksi 
ja joku jopa purskahti itkuun kun joulu-
pukki yllätti. Joka ilta suurteltalla oli live-
musiikkia ja kilometrin päästä kantautui 
läpiyön bile-musiikkia. Saari on erityisen 
suosittu brittinuorten parissa ja se kuului 
kauas. Retkiä oli mm. kansallispuistoon, 
vesiputouksille, patikointiin, kanootti-
safari, laivaristeily ja oliivilehtoon/viini-
tarhaan.

Retket olivat tosi suosittuja, sillä vesiputo-
uksille ei enää ollutkaan vapaita paikkoja, 
ja kanoottiretkellekin löytyi vain 1 vapaa 
paikka, joten Pia otti osaa siihen. Leirintä-
alueella järjestettiin myös Stratsko-mara-
ton. Lenkki kiersi leirintäalueen kahdesti 
ja oli viiden kilometrin pituinen. Mutta 
juoksepa se +30C helteessä. Osanottajia 
oli kolmisenkymmentä ja Pia sijoittui mu-
kavasti puoliväliin. Hieno suoritus Pia! 

Porissa vuonna 2014 järjestettiin Mölkky-
kisat ja sveitsiläiset halusivat ehdottomasti 
revanssin täällä Kroatiassa. Eli se järjes-
tettiin. Mukana oli 2 Suomi-joukkuetta ja 
sveitsiläisiltä myös 2 joukkuetta. Ja kuin-
kas siinä sitten kävikään! Sveitsiläiset pe-
sivät suomalaiset meidän omassa lajissa. 
Onnea heille – sveitsiläisten treenaus tuot-
ti tulosta. Mutta onhan se mukavaa kun 
laji on saanut suosiota maamme rajojen 
ulkopuolellakin. 

Viikon aikana pidettiin myös avoimet ovet 
tarjoiluja mm. brittien, saksalaisten ja 
turkkilaisten korttelissa, lisäksi oli suljet-
tuja tilaisuuksia kuten Suomi-ilta. Naiset 
väsäsivät Suomi-herkkuja ja tosi näyttävät 
pöydät. Harmi vaan, että vapaamatkusta-
jiakin tuli ottamaan osaa herkutteluun ja 
röyhkein yritti viedä rekvisiittapandankin 
mennessään. 

”Jaatisen väylälle” suomalaiset tekivät 
myös pitkän pöydän. Kaikkiaan pöytiä 

82. FICC Rally Kroatia

Maratonilla

Putouksilla
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Uutuusnäyttely

25.-27.9.

• Adria-matkailuvaunut  
nyt meiltä

• Vuoden 2016 uutuudet.  
Ennakkomyynti on 
käynnissä !

• Poistamme esittely-
kalustoamme upein 
tarjouksin

• Suuri lisävaruste- 
 ja varaosavalikoima!

• Asiantunteva 
henkilöstö 
palveluksessasi.

www.helsinkicaravan.fi

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

Verkko kaupastamme  
löydät monipuolisen 

valikoiman lisä
varusteita ja varaosia! Seuraa meitä myös 

Facebookissa ja 
Instagramissa!

Tervetuloa tekemään 
hyvät kaupat!

2016

oli 117 peräkkäin. Tunnelmaa, yhdessäoloa ja iloisia ihmisiä oli 
paljon. Tämänhän tämä karavaani porukka osaa. 

Puitteet olivat hienot ja osanottajia oli yli 1 300, noin 600 yk-
sikköä ympäri maailmaa. Alueella oli mm. kauppa ja kioskeja. 
Tuoretta sämpylää sai aamuvarhain omasta erillisestä kojusta. 
Ravintoloita oli rannan tuntumassa. Ja paikallinen kala maistui 
todella hyvältä. Negatiivista minusta oli se, ettei varsinaisella 
leirintäalueella ollut ensiapupistettä vaan piti soittaa vastaanot-
toon ja he tilasivat ambulanssin paikalle. Onneksi tosi ikäviltä 
tapauksilta säästyttiin.

Kotiin päin
Paluumatkalle lähdimme 4.7. ja ensin kohti putouksia Plitviceen. 
Retki kansallispuistoon oli upea ja luonto näytti kauneuttaan ja 
monimuotoisuuttaan. Slovenian puolella kävimme Postojnan 
tippukiviluolilla ja näimme terraariossa sokean pienen valkoisen 
liskon, ulmin, eläimen joka elää vain täällä. 

Sloveniasta matka jatkui Itävallan kautta Saksaan ja sieltä lai-
valla Ruotsiin. Kotiin saavuimme 19.7. ja monta kokemusta 
rikkaampina. Kaikki sujui hienosti ja kilometrejä kertyi 5 315.

Muuten 87. FICC Rally järjestetään Berliinissä 27.7. – 4.8.2018 
joten eiköhän lähdetä sinne isolla porukalla!

TEKSTI JA KUVAT: TUIRE SONNTAG

Putouksilla

Tuire ja Pia Sonntag 

Helsinki Caravan myy ja huoltaa Adria matkailuvaunut Vantaalla

Pääkaupunkiseudulla vuodesta 1976 toiminut Helsinki Caravan 
Oy on aloittanut Adria matkailuvaunujen jälleenmyyjänä syyskuun 
alusta lukien. ”Adria täydentää hyvin vaunuvalikoimaamme, jo-
ten pystymme nyt tarjoamaan jokaisen tarpeiden ja toiveiden mu-
kaisen matkailuvaunun” toteaa toimitusjohtaja Atso Muuronen. 
Yhtiön edustukseen kuuluvat myös Bürstner, Dethleffs, Sunlight 
ja Kabe matkailuautot sekä Kabe ja Dethleffs matkailuvaunut.
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Katsastustarjous SF–Caravanin jäsenille

www.koivuhaanautokatsastus.fi

Koivuhaan Autokatsastus Oy
Niittytie 15, 01300 Vantaa p. 0207 999 620

avoinna  
arkisin  
klo 8–18

Matkailuauton 
tai henkilöauton 
määräaikaiskatsastus  
päästömittauksineen

Matkailuvaunun  
määräaikaiskatsastus

50 €

35 €

VARASTOINTIPALVELUT

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

www.hati.fi

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

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Pohjoismaiset Karavaanipäivät Tanskassa
Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestet-
tiin tänä vuonna Tanskan Sønderborgissa. 
Treffeille osallistui vajaat 350 yksikköä. 
Paikalle oli saapunut niin ensikertalaisia 
kuin konkareitakin, joista jälkimmäisistä 
mainittakoon suomalaiset Marita ja Kaj 
Frisk, jotka osallistuivat Pohjoismaisille 
karavaanipäiville jo neljännenkymmenen-
nen kerran. 

Päivien treffialue oli rakennettu Sønder-
borgin urheilukenttäalueelle. Alueen pai-
kat olivat tasaisia eikä treffien ajan jatku-
nut sade aiheuttanut mutailmöitä. Vetoau-
toille oli varattu parkkipaikat treffialueen 
laitamilla. 

Kuluvan vuoden treffi oli ohjelmaltaan 
hieman toisenlainen kuin aikaisemmat 
treffit. 
Tervetulotoivotus saatiin, toisin kuin muil-
la vastaavilla treffeillä, ennen kuin mat-
kailuajoneuvo oli saatu paikoilleen. 
Ohjelmatarjonta oli varsin niukkaa, järjes-
tettyjä retkiä lähialueen kohteisiin ei ollut 
lainkaan. Treffivieraat saivat omatoimises-
ti tutustua Universin elämyspuistoon, Nør-
reskovenin luonnonpuistoon, Høruphavin 
lasinpuhaltamoon, Sønderborgin linnaan 
ja Augustinborgin veistospuistoon.

Kortteli-isännät järjestivät niukan ohjel-
matarjonnan vastapainoksi runsaasti omaa 
ohjelmaa kortteleiden jokailtaisten pitkien 
pöytien yhteydessä. Nauru raikui, musiik-
ki soi ja skool-huudot kaikuivat illassa. 
Kahtena päivänä oli mahdollisuus ruokail-
la treffialueella korvausta vastaan, jonka 
lisäksi Pohjoismaisen illan yhteydessä 
oli possujuhlat. Kokonainen sika pyöri 
vartaassa; vatsat tulivat täyteen hyvästä 
ruoasta. 
Livemusiikkia oli joka treffi-ilta; mu-
siikkitarjonnasta huolehtivat mm. Tans-
kan suosituimpia bändejä oleva Tip Top 
Partyband ja 1960-luvun musaa soittava 
Tommyguns.

Miinuksena sanottakoon, että treffivie-
raille oli varattu minimaalinen määrä wc-
tiloja, nämä oli tosin sijoitettu keskelle 
aluetta. 
Treffivieraat jäivät myös kaipaamaan 
muistoesinettä, sillä edes treffitarroja, joita 
jaettiin viime vuonna Ruotsissa, ei saanut. 
Suomalaisten tukihenkilö Sune Andersson 
onnistui saamaan vain yhden tarran sel-
laista kaipaavalle.

Treffeille ajettiin karavaanarin taitoajon 
eli Caramban pohjoismaisesta mestaruu-

desta. Pohjoismaisuutta ei sanan varsi-
naisessa merkityksessä tosin tällä kertaa 
voinut hehkuttaa, sillä kilpailuun osallistui 
vain suomalaisia ja ruotsalaisia kilpailijoi-
ta. Suomen joukkue, Elis Bussman, Janne 
Kallio ja Ilari Lepola ottivat kolmoisvoi-
ton varmistaen myös joukkuekilpailun 
voiton Suomelle. Elis Bussman voitti poh-
joismaiden mestaruuden jo yhdennentoista 
kerran. 
Ajajilla oli kilpailussa onni mukana, sil-
lä treffejä piinaava sade taukosi kilpailun 
ajaksi sen jälkeen kun ns. nolla-autoa aja-
nut Suomen Eero Mustonen saapui maa-
liin. 

Vuoden 2016 Pohjoismaiset Karavaani-
päivät järjestetään Norjan Seljordissa 11.-
16.7.2016. Seljord sijaitsee Etelä-Norjas-
sa; Osloon on matkaa noin 130 kilometriä. 
Treffien kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.nct2016.no. 

TEKSTI: OLOF BUSSMAN, RALF FRIBERG,
LASSE VÄHÄ-VAHE
KUVAT: MARIA BREDENBERG, ILARI LEPOLA

Elis Bussman voitti Caramban Pohjoismaiden mestaruudenCaramban kilpailijat yhteiskuvassa

Matkailuajoneuvot olivat siisteissä riveissä treffialueella Ilari Lepola kantoi Helsingin yhdistyksen 
lippua avajaisissa

Maiden ja järjestöjen liiput
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Nostalgiakerho järjesti Nostalgiapäi-
vät tieliikennemuseo Mobiliassa 17.-
19.7.2015. Tapahtuma on tähän asti jär-
jestetty kiinteästi aina heinäkuun 15. päivä 
riippumatta siitä, mille viikonpäivälle se 
sattuu. Tapahtuma oli tänä vuonna siirretty 
viikonlopulle, jotta mahdollisimman mo-
nella oli mahdollisuus osallistua. 

Mobiliaan kerääntyi kuitenkin vain reilut 
50 yksikköä, joista läheskään kaikki eivät 
olleet nostalgiaikäisiä. Asiantuntijat ker-
toivatkin, ettei arvioitavia matkailuajoneu-
voja koskaan ennen ole ollut yhtä vähän.

Treffipaikka
Mobilian ympäristö on Nostalgiapäivien 
treffipaikkana varsin viehättävä – alue-
han sijaitsee Längelmäveden rannalla. 
Leiripaikkoja löytyi niin nurmikolta kuin 
asvaltiltakin. Museon kahvilasta sai mauk-
kaan lounaan. 

Normaalin leirintäalueen palvelut kuiten-
kin puuttuvat, sillä sähköä ei ole saatavil-
la. Mobilian wc-tilat ovat käytettävissä 
museon aukioloaikana, sen jälkeen pitää 
reippailla läheiselle vierasvenesatamalle. 

Varsin haastavaa sellaisten matkailuajo-
neuvojen omistajille, joiden sisutukseen 
ei mahdu Portapotti.

Suihku- ja saunapalvelua ei myöskään 
ole saatavilla.

Leirintäaluepalveluiden puute on saa-
nut Nostalgiakerhon miettimään tapah-
tuman siirtämistä johonkin toiseen paik-
kaan.

Olimme itse reissussa isommalla porukal-
la ja Tampereen seudun ystävämme olivat 
varanneet meille saunan Kangasalan lepo-
kodista. Löylyistä pääsi siten nauttimaan 
pientä korvausta vastaan.

Ohjelma
Tapahtuman ohjelma keskittyy hyvin pit-

källe asiantuntijaraadin tekemään arvioin-
tikierrokseen. Tapahtumaan osallistumi-
nen ei edellytä arviointiin osallistumista. 
Arviointiin saivat tänä vuonna osallistua 
ne museoikäiset vaunut, jotka oli otettu 
käyttöön vuonna 1985 tai ennen sitä sekä 
matkailuautot, jotka oli rekisteröity vuon-
na 1992 tai ennen sitä.

Tapahtuman yhteydessä pidetään Nos-
talgiakerhon vuosikokous ja sen jälkeen 
Nostalgiafoorum, jossa keskustellaan 
ajankohtaisista asioista. 

Erityismaininnan saanut SMV

Pieni on sievää

SMV kerhon pitkäpöytä

Tervetuloa tapahtumaan

Nostalgiatapaaminen Mobiliassa

Reijo Kuosmasella ja Hannu Lehtimäellä 
arviointi menossa

Tienviitta lasten 
liikennepuistossa

Leirikuvaa
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Erityismaininnan saanut SMV

SMV kerhon pitkäpöytä

SMV leiri

K&K Kivinen Oy
Valimontie 3,  T u u s u l a ,  S u l a n  a l u e 

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

www.kkkivinen.fi

M e i l t ä  m y ö s  v a h v a t 
B i s o n - p e r ä k ä r r y t !

K y s y  t a r j o u s ! M.A.T.
JÄSENLIIKE

Vuoden 2012 
Hobby-

kauppias!

Muutama uusi vaunu heti-toimitukseen! 
Tai silloin kun haluat!

M AT K A I L U VA U N U J E N 
E R I K O I S L I I K E !

Tule ja  näe UPEA 2015-MALLISTO!

Näe myös legendaarinen 
jenkkivaunu Airstream (ikä 38v)!

www.hobby-caravan.de
Kostenlose Kataloghotline: 0800-MEINHOBBY (0800-634646229)

 Besuchen Sie uns auch auf Facebook

Ein Highlight von vielen. Das volle Programm 

der Saison 2015 erleben Sie auf dem Caravan 

Salon in Düsseldorf und ab Herbst bei Ihrem 

Hobby Händler.

 MEIN HOBBY IST SPONTAN

DER NEUE 
ONTOUR

Ohjelmaan kuuluvat luonnollisesti myös 
arpajaiset, joihin kerho oli saanut sponso-
reilta upeat palkinnot.

Kerhon vuosikokous toi muutoksia ker-
hon johtoryhmän kokoonpanoon. Kerhon 
perustajajäsen ja sitä alusta asti luotsannut 
Anssi Siukosaari luopui puheenjohtajuu-
desta. Kerhon uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Terhi Höglund.

Kunniaa
Asiantuntijaraati jakoi kunniakirjoja ta-
pahtuman päätöstilaisuudessa. Matkailu-
vaunupuolen erityismaininnan sai Jyrki 
Karjalaisen SMV vuodelta 1965; tämä 

vaunu oli myös yleisön suosikki. Palkin-
non sai myös Paavo Rouskun vuosimallia 
1975 oleva ”Paro”-vaunu.

Matkailuautojen erityismaininnan sai 
Tapio Kivimäen Hymermobil vuodelta 

1980. Lisäksi palkittiin Jari Jokisen vuo-
den 1974 VW Kleinbus.

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT: TIMO AHO, ULLA NUMMI, 
ARMI YLIKORPI 

Erityismaininnan saanut Kleinbus

Monza 1970 luvulta

Polar 300

Suloinen nostokatto
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HELSINKIYhdistyksiimme liittyneet jäsenet
Tervetuloa!

  11453 Juselius Kari
  28771 Hurme Kari
  37905 Laakkonen Pertti
  52711 Alasalmi Erkki
  56591 Lax Timo
  60254 Laitinen Erkki
  92163 Jääskeläinen Saila
100559-1 Jauhola Jari
108527 Ikonen Tarja
116210 Louhos Kari
127891 Jäntti Juha
132994 Johansson Ari
137289 Miettinen Riitta
141277-1 Gill Christopher
148165-1 Hornborg Niklas
151486 Laurikainen Laila
151563 Korjula Keijo
151584 Juusola Markus
151951 Kubarsepp Rein
151954-1 Chavaux Gilles
151901 Eriksson Jan
152198 Koskinen Hans
152212 Järvi Anna
152265 Lehto Nikolas
152526 Hänninen Jari
152563 Larjomaa Juha
152945 De Marez Helena
153090 Helenius Joonas
153127 Kanninen Kati
153225 Heinonen Jouko
153322 Enroos Jussi-Petteri
153365 Berglund Tony

    4799 Loivanne Pertti
  11497 Merivirta Martti
  21871 Genc Annu
  23737 Ahonen Markku
  27128 Kääpä Veikko
  38593 Sneitz Jan
  44838 Ranta Matti
  60496 Nyholm Bror-Erik
  84098 Jalonen Juha
  85963 Lindberg Karl Robert
  90863-1 Pylkkänen Heikki
  93931 Welling Janne
  95741 Pylkkö-Storsjö Päivi
105476 Dahlman Arto
110041 Koskelo Eeva
124070 Kupits Andrus
125317 Helling Lasse
134587 Soininen Markus
138511 Leivo Henrik
142244 Ollikainen Jussi
144576 Randström Mikael
151446 Elfving Teuvo
151473 Räihä Pirjo
151488 Pohjolainen Hannu
151518 Jokelainen Anu
151520 Lindroos Markku
151608 Jylhä Hannu
151618 Öster Teemu
151626 Talja Aleksandr
151659 Hedman Krister
151674 Katainen Seija
151684 Heinonen Anna
151694 Parkkonen Mauri
151702 Koistinen Esko
151703 Haavisto Jouni
151842 Hupli Maija
151869 Kajastila Raine
151921 Vainikka Mika
151943 Santasalo Olli
151986 Tyynelä Marjut
152017 Roisko Kari
152027 Ahonen Hannu
152059 Mattlar Seppo
152112 Pajunen Jussi
152118 Laakkonen Pekka
152165 Vesalainen Marko
152187 Illikainen Erja
152187-1 Illikainen Markku
152243 Suvela Sami
152298 Haaparanta Jyrki
152302 Koskinen Jouni
152308 Gladkov Nikolay
152320 Haimi Ira
152360 Aaltonen Rami
152421 Salmi Sami
152460 Hawkley Paul
152477 Huopainen Juhani
152496 Herranen Gitta
152533 Koski Jouko
152678 Laakso Merja
152693 Häkli Pauli
152699 Auvinen Tomi
152719 Tupamäki Sari
152738 Heinonen Mika
152751 Mattila Jarmo
152765 Vihemäki Markku
152773 Väänänen Kalevi

153343 Dahlsten Heidi
151565 Hentilä Mervi
151311-1 Hulkkonen Aune
147774-1 Johansson Ulla
152746 Kurki Juha-Pekka
106046 Mäntylä Heikki
153523 Rissanen Hannu
73551 Stenberg Kim

140954 Ahdesmäki Harri
151647 Elonen Juha
151688 Friberg Harry
148093-1 Haanpää Alli
128058 Hakala Esa
151796 Hedman Ronny
151992 Heiskanen Markus
152734 Hirviniemi Arto
048034 Kangasharju Tapio
151711 Karhu Mikko
152748 Kiikka Jarmo
004797 Kokkonen Antti
121406 Kollin Meeri
071868 Lindgren Armas
023184 Lökström Ralf
152728 Määttänen Jarmo
151679 Nurmi Arto
151728 Nybonn Kai
152238 Pappe Andres
032768 Parviainen Pasi
152202 Pasanen Jani
151909 Periäinen Jarmo
151448 Peuha Jouko
151835 Pimiä Georgij
010756 Pulkkinen Unto
063252 Ronkainen Juha
151903 Saarikoski Simo
059342 Sarpola Ville
061537 Turu Matti
152288 Turunen Aki
152188 Yrjänäinen Tomi
152745 Ågren Kirsi
146897 Österlund Ville

Pikkujoulut
28.11.2015

Kangaslammella

Perinteiseen tapaan 
nyyttärimeiningillä

makoisat ruuat laitellaan
ja niitä

yhdessä nautitaan,
pienet paketit toisillemme
pukinkontista annellaan,

hyvää mieltä ja iloa 
juhlamme on tulvillaan.

Tervetuloa iloisiin 
pikkujouluihin!

Ilmoittautumiset 
9.11.2015 
mennessä:

ulla.sorvisto@gmail.com

SF-C Kerava ry
hallitus
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No Miksi ihmeessä,  
no tietysti Siksi että…
Turvatreffien suunnittelu aloitettiin jo vii-
me vuoden puolella, kun toimintakerto-
mukseen mietittiin mitkä tapahtumat ovat 
tärkeitä, kiinnostavia ja hyödyllisiä meille 
Keravaanareille. No miksi sitten aina sii-
tä turvallisuudesta jauhetaan… Turvalli-
suusasiat joka suhteessa ovat aiheita, jot-
ka muuttuvat koko ajan niin ohjeistuksen 
kuin uusien tuotteiden markkinoille tulon 
takia. Vanhat ohjeet ovat hyvä selkänoja, 
mutta uuden päivitystä on syytä tehdä täs-
säkin asiassa. Kaikki vanha ei tietenkään 
jouda romukoppaan, vaan hyviä asioita 
pitää toistaa ja taitoja ylläpitää, jotta tosi 
tilanteessa sitten homma tulee selkäran-
gasta. No Siksi.

Turvatreffien aamu valkeni kauniina ja 

aurinkoisena, mutta kovin kyl-
mänä. Lipunnoston ja ohjelman 
esittelyn yhteydessä esittelimme 
Kangis Kafeen toiminnan, ja sen 
jälkeen siirryimme rantapaviljon-
kiin seuraamaan Liiton leirintä- 
ja turvatoimikunnan kouluttaja 
Hannu Kivikosken esitystä mat-
kailuvaunupalosta. Hän kertoi, 
että vuosittain sattuu n. 50 mat-
kailuajoneuvopaloa. Se on pal-
jon enemmän kuin kukaan osasi 
arvellakaan, lehtien uutisissa on 
vain osa ja ”pahimmat” tapauk-
set saavat julkisuutta, ja siitäpä 
keskustelu jatkuikin sujuvasti 
turvallisuusasioiden ympärillä, 
kunnes kylmyys siirsi meidät ta-
kaisin yläkentälle.

Turvallisuusasioita sivuttiin 
eri näkökulmista
Kangiksella oli paikan päällä jäteneuvojat 
ja heillä olikin erinomaisia oppaita niin 
kotiin kuin vapaa-aikaakin ajatellen. No 
miksi, siksi että Kangiksella jäteneuvon-
nan toinen tarkoitus oli tutustuttaa väki 
energiajakeen ja sekajätteen saloihin. 
Lajittelemalla energiajae omaan astiaan, 
säästämme jätemaksuissa joka tyhjennyk-
sellä. Muista siis, kun roskikselle ilmes-
tyvät uudet ohjeet, niin noudatetaan niitä. 
Näin sekä jätevuori että kuljetusmatkat 
vähenevät. 

Toinen näkökulma olikin sitten henkilö-
kohtainen turvallisuus… terveyden nä-
kökulmasta. Yhteistyössä Lahden urhei-
lijoiden kanssa saimme tuiman tuntuman 
omiin arvoihin… pahastihan ne tapissa 
olivat, … voi voi.. mutta tulihan tiedok-
si myös puristusvoima ja muutkin arvot. 

Kulmalan Taru mittaili meiltä verensoke-
rit ja verenpaineet, tärkeää tietoa sekin, 
omaksi turvaksemme. No miksi, no tie-
tysti siksi, että osaisimme elää terveem-
min ja kiinnittäisimme huomiota omiin 
valintoihin ja tekoihimme. No siksi myös, 
että pienetkin teot auttavat kehittämään 
kuntoa, syömään terveellisemmin, paran-
tamaan arvojamme jne. 

Nyt kun paineet oli katsottu ja sokerit mi-
tattu, niin saattoikin siirtyä lettujonoon tai 
hakea kupposen Kangis Kafeen pannukah-
via ja käydä vielä tutustumassa ensiapu-
ohjeisiin ja tuotteisiin Tiikkaisen Mervin 
teltassa.

Perinteistä taitoa on tietenkin sammutus, 
tulipalot ovat suuri uhka matkailuajoneu-
vojen osalla niin alueella kuin liikentees-
sä. Siksi harjoittelimme perinteistä sam-
muttimen sekä sammutuspeitteen käyttöä 
palokunnan opastuksella. Kuinka tärkeää 
olikaan oppia irrottamaan sokka ja huo-
maamaan kuinka painava 6 kg sammutin 
äkkiseltään nostettuna onkin ja minne 
sammutussuihku sitten suunnataan. Li-
säksi tietouttamme lisäsi se, että sammu-
tin on todellakin vain alkusammutukseen 
tarkoitettu, suurempaan roihuun tarvitaan 
järeämpää kalustoa. Ai, että miksikö ensi-
apua ja sammutusta, no siksi että osataan 
toimia ja auttaa hädän hetkellä.

Sitten saikin jo vähän huilahtaa, kukin 
tahoillaan. Ennen saunaa hankittiin ar-
vat ja illalla tanssittiin rantapaviljongilla. 
Makkaran tuoksu ja iltabuffet kutsuivat 
puoleensa, joten tauolla oli tankattavaa, 
ja kun vielä arpajaiset saatiin suoritettua, 
niin pimentyvässä illassahan oli mukava 
kuunnella elävää musiikkia ja ottaa muu-
tama tanssiaskel. No miksi, siksi kun on 
kivaa olla yhdessä.

Arpajaisten päävoiton voittajaa metsästet-
tiin kovasti. Aamulla löydettiin onnellinen 
voittaja eli Sirkku Metso sai Hyvinkää 
Caravanin lahjoittaman hierovan autonis-
tuimen. 

Kangiksen kesässsä



24

Kesän touhuja
Kangaslammen kesässä on ollut paljon 
touhua ja tekemistä. Porukka on intoutu-
nut kunnostelemaan paikkoja ja tekemään 
kaikenlaista. Rantapaviljongin laituri on 
saatu valmiiksi, ja voimamiehet olivat 
asialla kun laituria paikoilleen laitettiin. 
Järjestivätpä paikalla olijat kesän aikana 
laiturin vihkijäisetkin eli terassibileet, ki-
vaa kuulemma oli. Lipputangotkin ovat 
siistiytyneet, Eki otti urakan ja maalasi 
tangot ja miehissä sitten ne pystyyn hi-
nasivat, vieläkään en ymmärrä kuinka 
se tapahtui. Mutta hienot ja puhtaat ovat, 
uusilla naruilla ja nupeilla varustettuna. 
Eikä tässäkään vielä kaikki puuhailu ol-
lut, yhtäkkiä kulku rantasaunalle onkin 
helpottunut. Upea kulkusilta valmistuu 
pian ja helpottaa huomattavasti pääsyä 
rantasaunalle, siitä ideasta ja toteutuksesta 
erityiskiitos Jarille sekä tietenkin kaikille 
muillekin tekijöille. Ideoita alueen kehittä-
miseksi on paljon ja tekemistä toki riittää, 
kaiteita ja rappusia ei tosiaan meidän mä-
ellä ole koskaan liikaa ja aina niitä pitää 
korjailla ja uusiakin ideoita tulee varmaan 
syystalkoissa esiin, niistä sitten lisää ensi 
kerralla..  Ai että miksi, no siksi että yh-
dessä tehden saa paljon aikaan eikä kaikki 
homma yhden niskaan kaadu. Ja siksi, että 
kaikilla olisi viihtyisää…

Elokuussa saatiin kauan kaivattua aurin-
gonpaistetta, ihanaa lämpöä ja valoa. Elo-
kekkereille odottelimme kovasti väkeä, 
mutta pienemmälläkin porukalla saatiin 
oikein hyvät ja makoisat kekkerit pystyyn.  
Kangis Kafé tarjosi jälleen pannukahvit 
sekä aamupuuron, josta saatiin energiaa 
myöhäiseen lounaaseen. Lounas valmistui 
suunnitelmien mukaan iltapäiväksi, lei-

vinuunissa hautuen. Makoisaa karjalan-
paistia, kesäperunoita, salaattia, Raijan 
leipomia sämpylöitä päälle juhlakahvit ke-
ra Kaijan täytekakun, Annikkan pitkojen 
ja Kikan kakkujen. Hyvä ruoka, parempi 
mieli ja hyvää seura, ah ihanaa. Mitäs sitä 
muuta ihminen kaipaa kauniissa, aurinkoi-
sessa elokuisessa päivässä. Illaksi sitten 
rentouttavaan saunaan ja lampeen uimaan, 

ja vielä iltakahvit kesäkeittiöllä. Näin se 
taas tuli todettua, että miten ihana paikka 
onkaan tuo meidän kesäkeittiö.

Kohti tulevaa
Aina tuntuu, että kesä loppuu niin ly-
hyeen. Mutta eihän kauniissa, kuulaissa 
syyspäivissäkään mitään vikaa ole, tänä 
vuonna vain tuntuu, että haluaisi siirtää 
syksyn tulon myöhäisemmäksi. Toivotta-
vasti ilmat ovat mukavat ja leppoisat pit-
källe tänä vuonna. Aito syksyn merkki on 
tietenkin syyskokous, muistattehan tulla 
24. lokakuuta Kangikselle kokoukseen. 
Tärkeitä asioita on esillä, mm uusi pu-
heenjohtaja pitäisi valita vuodelle 2016, 
joka on yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi.  
Juhlallisuuksiakin pitäisi pohtia, joten hy-
viä ideoita kaivataan ja niitä voi antaa jo 
ennen kokousta sekä tietenkin kokouksen 
jälkeenkin.  

Pikkujoulut ovat perinteiseen tapaan Kan-
giksen rantasaunalla marraskuun lopulla, 
ja nyyttärimeiningillä kuten aiemminkin. 
Katso ilmoitus tästä lehdestä ja ilmoittau-
du mukaan. Pikkujoulun jälkeen alkavat 
sitten itse kullakin omat joulutohinat, joku 
varmaan Kangiksellakin joulua viettää ja 
vuoden vaihtumisen kokee.  

Mutta eipä mennä nyt asioiden edelle 
enempää, nautitaan hetkestä, nautitaan 
syyspäivistä ja pimenevistä illoista ja ka-
ravaanariseurasta!

Syystunnelmissa
Ulla Sorvisto

SF-C Kerava ry sihteeri
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Vihdin Pääkslahden leirintäalueella vie-
tettiin Lasten ja -nuortentapahtumaa 7.-
9.8.2015. Tapahtuma on järjestetty perin-
teisesti jo useiden vuosien ajan elokuun 
aikana. Ohjelmassa on ollut vuosien var-
rella muun muassa, taikatemppuja, aar-
teenetsintää sekä erilaisia musiikillisia 
ohjelmanumeroita. Pari vuotta sitten las-
ten yllätykseksi Haribo-nalle oli saapunut 
paikan päälle pieniä ja isoja karavaana-
reita ilahduttamaan. Nalle oli saanut mu-
kaansa oman kuljettajan ja kulki alueella 
ympäriinsä mönkijän kyydissä heitellen 
pieniä karamellipusseja innokkaille faneil-
leen. Kuten aiempinakin vuosina, myös 
tänä vuonna tapahtuma veti alueelle se-

kä kausipaikkalaisia että vierailijoita ja 
ohjelmaa oli järjestetty niin pienille kuin 
suuremmillekin karavaanareille. Viikon-
lopun sää oli enemmän kuin suosiollinen 
tapahtuman järjestäjille sekä osallistujille.

Tapahtuma käynnistyi jo perjantai-iltana 
ja ohjelma aloitettiin lasten ja nuorten dis-
kolla. Tanssimusiikkina soitettiin tämän 
hetkisten suosikkiartistien kuten Sannin ja 
Robinin mukaansatempaavia kappaleita ja 
tanssilattialla nähtiin kaikenikäisiä tanssi-
joita. Diskoilijoiden jaksamisesta pidettiin 
huolta tarjoamalla pientä naposteltavaa ja 
juotavaa. Popcornit, karamellit ja limsat 
katosivat suihin alta aikayksikön ja tanssi-

jalka vipatti komeasti. Tanssin ja herkutte-
lun lomassa oli mahdollista hankkia pieni 
tatuointi tai maalattu kuva esimerkiksi 
poskelle tai käsivarrelle. Näitä Annukan 
ja Eeviksen tekemiä aarteita varjeltiin niin 
innokkaasti että vielä yöpuulle käydessä 
mietittiin, ovatko ihanat kuvat varmasti 
aamullakin vielä paikallaan.

Vuosien aikana järjestetyistä tapahtumista 
on saatu palautetta ja toivomuksena on ol-
lut ohjelma, jossa päästäisiin käyttämään 
omaa luovuuttaan. Tapahtuman järjestä-
jät ovatkin olleet kuulolla ja tänä vuonna 
järjestetyssä tapahtumassa oli päätetty 
panostaa erilaisiin toiminnallisiin juttui-
hin. Lauantaina alueella nähtiinkin useita 
erilaisia toimintapajoja. Innokkaat taitei-
lijat pääsivät kokeilemaan kädentaitojaan 
ja toteuttamaan luovuuttaan. Toiminnal-
linen ohjelma oli saanut myös lasten ja 
nuorten vanhemmat kiitettävästi mukaan 
osallistumaan.

Lauantai-päivään herättiin aurinkoisessa 
ja lämpöisessä säässä. Klo 11 startanneissa 
pajoissa oli mahdollisuus rakentaa linnun-
pönttöjä, muovailla massalla, askarrella 
kangasväreillä ikioma kassi sekä maa-
lata kiviä eri väreillä. Linnunpönttöjen 
rakentaminen oli osallistujien suosiossa 
ja pajalla oli ajoittain kunnon ruuhkaa. 
Vanhemmat saivat ihailla jälkikasvun-
sa hienoja kädentaitoja sahan ja vasaran 
käytössä. Olipa yksi pönttö rakennettu 

Jalkapallo-ottelun voittanut lasten joukkue

Jari paistoi herkullisia muurinpohjalettuja

Lasten ja aikuisten välinen jalkapallo- ottelu

Lasten ja nuorten tapahtuma Pääkslahdessa

Tanssijalka vipattaa Tipulassa

Valmis linnunpönttö on 
komea

Jano sammuu
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kotona olevalle lemmikkipapukaijallekin. Vaikka yleensä 
rakentaminen mielletään miehille ja pojille mieluisaksi, 
niin tällä kertaa linnunpönttöjen rakentamiseen osallistui 
selvästi enemmän tyttöjä. Lämpimät kiitokset avusta linnun-
pönttöjen rakentamisessa muutamalle alueen kausipaikan 
miehelle, jotka olivat ahkerasti lapsia auttamassa. Muiden 
pajojen ohjelmasta vastasi Irja eli tuttavallisemmin Irkku. 
Irkulla on vuosien kokemus lasten kanssa yhdessä tekemi-
sestä ja hänen ansiostaan lauantain pajat saatiinkin hienosti 
toteutettua.

Muovailumassasta lapset saivat muotoilla mieleisiään tai-
donnäytteitä. Ja hienoja niistä tulikin. Vaikka kesäsää oli 
kauneimmillaan, muutamat innostuivat muovailemaan lu-
miukkojakin. Kivienmaalausta varten oli kerätty 10 litran 
ämpärillinen kiviä ja niitä lapset saivat maalata erivärisillä 
maaleilla. Hienoja ja värikkäitä kiviä sai ihailla kuivumassa 
auringon lämmössä. Kankaanpainantaan oli hankittu valkoi-
sia kangaskasseja ja niistä jokainen osallistuja sai taiteilla 
itselleen omannäköisensä kassin. Kuvioita painettiin muun 
muassa kasvisten, hedelmien ja vihannesten puolikkailla 
ja kuvia kasseihin sai myös piirtämällä kangasväreillä ja 
maaleilla. Omatekemistä kasseista tuli niin tärkeitä että niitä 
olisi haluttu pitää mukana koko ajan, ihan yötä myöten. 

Mikäpä sen herkullisempaa välipalaa kuin muurinpohjale-
tut. Toimintapajojen ohessa oli mahdollisuus syödä Jarin 
paistamia muurinpohjalettuja. Herkulliset letut maistuivat 
hillon ja sokerin kera niin lapsille kuin aikuisillekin.

Lauantai-iltapäivällä sulateltiin lettuja ja pelattiin alueen 
jalkapallokentällä lasten ja aikuisten välinen jalkapallo-
ottelu. Lapsia saatiin hienosti paikalle ja pienen houkuttelun 
jälkeen oli aikuisillakin joukkue kasassa, yhdellä naisellakin 
varustettuna. Eriä pelattiin 3 ja yhden otteluerän pituus oli 
10 minuuttia. Kuuma oli mutta kaikilla oli kivaa ja kova 
tsemppaaminen päällä. Kaikkia tietenkin kiinnostaa ottelun 
lopputulos, vai mitä. Noh, ottelu päättyi.. Lasten voittoon! 
Hurraa! Kaikki peliin osallistuneet lapset saivat juomapul-
lon ja kentän vieressä oli kanisteri josta sai tankata mehua 
omaan pulloonsa. Pelin päätteeksi voittajajoukkue kuvattiin 
ja eiköhän kyseinen kuva jossakin vaiheessa saada kehyk-
siin ja Tipulan seinälle muistuttamaan hienosta joukkuepe-
listä. Ja tietenkin siitä voitosta.

Lauantai-ilta huipentui Tipulassa Rhytmix-bändin tahdissa. 
Eikä illallakaan kesken tanssien päässyt nälkä ja jano yl-
lättämään. Alueen toimikunnan grillillä pidettiin parilat ja 
rasvakeittimet kuumana ja tanssikansa sai käydä ostamassa 
perinteisiä grilliherkkuja kuten hampurilaisia, lihapiirakoita 
ja makkaraperunoita. Herkullista, kiitos vain iki-ihanille 
kokkaajille. Ja nyt on pakko vähän mainostaa. Parhaat 
ranskalaiset saa Pääkslahden grilliltä. Palan painikkeeksi 
juotavaa jokaiseen makuun löytyi alueen isäntäväen Ismon 
ja Merjan baarissa.

Viikonloppu oli kaikin puolin hienosti onnistunut. Suuret 
kiitokset kaikille mukana olleille, niin järjestäjille kuin 
osallistujillekin. Toivottavasti näemme alueella muissakin 
järjestettävissä tapahtumissa.

Auli Pyykkö, Pääkslahden aluetoimikunnan sihteeri

Kankaanpainannassa syntyi hienoja kasseja

Kivien maalauksessa on ruuhkaa

Maalaus on tarkkaa puuhaa

Linnunpönton rakennus menossa
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Ajankohtaista Helsingissä vuonna 2015

Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 3.11.2015 klo 18.00 Helsinki Ca-
ravan Oy:n tiloissa osoitteessa Mestarintie 
2, 01730 Vantaa.  
Kokouksessa valitaan yhdistykselle pu-
heenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle sekä jäsenet yhdistyksen 
kahteen toimikuntaan, lehtitoimikuntaan 
sekä toimintatoimikuntaan. 

Kim Saarikoski on toiminut yhdistyksen 
puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. 
Hallituksesta ovat tällä kertaa erovuorossa 
Paul Björkroth, Anne En, Dag Lindholm 
ja Juhani Peteri. Kokouksessa päätetään 
lisäksi tulevan vuoden toimintasuunnitel-
masta, talousarviosta sekä jäsenmaksujen 
suuruudesta. 

Tärkeitä asioita siis, joten tule paikalle!

Muuta
Sirkustreffien järjestelyt ovat työllistäneet 
yhdistyksen toimihenkilöitä koko kesän. 
Treffien järjestelyt vaativat myös erillisen 
sähkötiimin perustamisen. Sähkötiimi kä-
vi heinäkuun lopussa Pääkslahdessa teke-
mässä sähkökartoituksen ja asentamassa 
uuden yhden uuden ulosoton valosähkön 
saannin varmistamiseksi. Treffit ovat tä-
män lehden ilmestyessä taakse jäänyttä 
elämää ja tietänemme nyt, riittivätkö säh-
kötiimin toimenpiteet.

Yhdistykselle on hankittu uutena jäsen-
tuotteena vaaleansininen fleecetakki, 
jonka rintapielessä on yhdistyksen eta-
namerkki. Fleecen hinta on 30 euroa ja 
sitä saa vain erillisestä tilauksesta. 

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI

Sähkötiimi tutkii kaaviota, Dag Lindholm, Ari Rehnfors ja Göran Wolff

Tuolta se sähkö tulee
Yhdistyksen uusi fleecetakki

 

Aika: 19.10.2015 klo18.00 
Paikka: Helsingin yhdistyksen 
toimisto, Intiankatu 31 C, 00560 
Helsinki.

Mukaan tarvitset kärkipihdit,
sakset, puuvillalankaa ja
siihen sopiva virkkuukoukku.
Sivuleikkurit mahdolliseen
nipsujen katkaisuun.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Päivi Sippolalle 
Puh. 0504011230
Sähköposti:  
sippola60@hotmail.com

TERVETULOA

Glögitilaisuuteen toimistolle 
keskiviikkona 15.12.2015 

klo 15.00-18.00.

Nipsu-kurssi
Tervetuloa mukaan  

tekemään Nipsu-töitä

Toimistolla on tarjolla glögiä 
sekä jouluun liittyviä leivon-
naisia. Niille, jotka eivät glö-
gistä välitä, löytyy toki myös 
kahvia, teetä ja mehua. 
Tilaisuudessa voi katsella 
kuluneen vuoden aikana 
arkistoon kertyneitä kuvia 
eri tapahtumista ja vaihtaa 
kuulumisia tuttujen kanssa
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RINTA-JOUPIN  
AUTOLIIKE

KOSKELONTIE 21,  
ESPOO

Turun moottoritieltä 5 km

KEHÄ III
RÖYLÄ

KOSKELO
VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

KOSKELO
VANHAKARTANO

Hämeen-
linnan-
tieltä 4,2 km

Uusi Caravan-myymälä avattu
pääkaupunkiseudulle

RINTA-JOUPIN  
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Turun moottoritieltä 5 km
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 II
I

RÖYLÄ
KOSKELO

VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

KOSKELO
VANHAKARTANO

Hämeen-
linnan-
tieltä 4,2 km

Edustamme uusia  
Hymer, Carado, 

Pössl ja LMC
-matkailuautoja.
Tule tutustumaan.

Valitse omasi 
yli 250 vaihtoehdosta 

osoitteessa 
rinta-jouppi.com 

tai auto.fi

Kaikista voit tehdä kaupat  
meillä Espoossa.

Meillä
vaihdossa käyvät

mm. nämä

Meiltä löydät 

JÄTTI- 

VALIKOIMAN 

MATKAILU-

AJONEUVOJA

Tervajoki   |  Espoo  |  Helsinki  |  Jyväskylä  |  Kempele  |  Keuruu  | Kokkola  |  Mikkeli  |  Oulu  |  Pori  |  Rauma  |  Rovaniemi  |  Turku  |  Vaasa  |  Ylivieska  

 
 

Tervetuloa kaupoille! Palvelemme ma-pe 9-18 • la 10-15
osoitteessa Koskelontie 21 ESPOO  

Jukka Heino
044 971 2525

Sampo Paavilainen
050 420 1106
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Olettaisin, että nykyisin vaunun vaihtoa voi-
daan kutsua päivittämiseksi. Olemme olleet 
karavaanareina kymmeniä vuosia ja tyttärem-
me vuodesta 2008. Tiedämme tunteen,  kun 
kulkuneuvon vaihtokuume iskee.

Tyttäremme sai moisen kuumeen 2014 syk-
syllä. Hänellä oli vaununa leveä Adria, takana 
erillisvuoteet.

Marjo-Riitan tavoitteena tyttärineen oli löy-
tää vaunu, joka on kapeampi ja helpompi kä-
sitellä. Vaunun piti olla niin sanottu kolmen 
vuodenajan vaunu. Toimiva keväisin, kesäi-
sin ja syksyisin, koska hän ei lähde kovilla 
pakkasilla tyttöjensä kanssa vaunuilemaan. 
Tytöt ovat Jessica 10 v ja Vivi 9 v, molemmat 
toivottavasti tulevia karavaanareita.

Tulevasta vaunusta piti löytyä mm. tytöille 
omat sängyt sekä Marjo-Riitalle helposti pe-
dattava sänky.

Tutkailimme pitkin syksyä netistä mitä oli  
tarjolla ja millaisin pohjaratkaisuin.

Marjo-Riitalla alkoi hahmottua mielessä oi-
keanlainen pohjaratkaisu. Jessicalla ja Viville 
piti olla kerrossänky. Lisäksi erillinen pöytä- 
ryhmä, josta sai tehtyä helposti vuoteen äi-
dille.

Kevään lähestyessä päätimme lähteä lii-
kenteeseen eri vaunukauppiaiden iloksi tai 
harmiksi tutkimaan mitä todellisuudessa oli 
tarjolla. Netti-ilmoitusten perusteella valit-
simme vain suunnan, minne lähdimme vau-
nuja katselemaan.

Kiertelimme eri vaunukauppoja Etelä-Suo-
men alueella sekä poikkesimme myös Turussa 
katsomassa Poksin sporttia ja Tuusulassa tut-
kimme paria Exmoa. Emme olleet näkemiim-
me vaunuihin ollenkaan tyytyväisiä.

Nettisurffailu jatkui kiivaana ,mutta mitään 

sopivaa ei löytynyt. Tavoitteena oli löytää
vähän käytetty, asiallisesti pidetty vaunu.

Satojen kilometrien ja laskemattomien vau-
nukauppiaiden jälkeen pysähdyimme Klauk-
kalassa Rinta-Joupin pihaan. Liikkeessä 
tapasimme tutun hyväntuulisen Hannu Kor-
hosen.

Marjo-Riitta kertoi Hannulle millaista vaunua 
hän oli etsimässä ja samalla kertoi antavansa 
vaihdossa vaunun, jonka Hannu oli aikoi-
naan myynyt faijalle. Hannu totesi, että on 
melkoiset haasteet löytää käytetty vaunu, joka 
täyttäisi Marjo-Riitan toiveet.Otimme kupil-
liset kahvia ja Hannu aloitti netin selaamisen 
todeten, että tässä saattaisi hetki vierähtää. 
Menkää vaikka katsomaan tuota uutta Adria 
Altea.

Altea vaikutti sopivalta sisäratkaisuiltaan. 
Oli kerrossänky, keskiryhmä ja edessä valmis 
parisänky, mutta olimme hakemassa vähän 
käytettyä, emme uutta.

Kerkisimme juuri juomaan kahvimme, kun 

Hannu tuli vaunuun ja totesi: ”ei juuri nyt löy-
dy sopivaa käytetyä, kävisikö tämä ?”.

Marjo-Riitta mietti hetken ja totesi että kyllä 
käy, jos päästään rahoituksesta yhteisymmär-
rykseen.

Olen valmis maksamaan xxx € kuukaudessa. 
Hannu lähti suorittamaan laskutehtäviä ja pa-
lasi hetken päästä kertomaan, että näin lähelle 
päästään erissä. Mitä tehdään?

Marjo-Riitta sai kirjallisen tarjouksen, mihin 
hän totesi: “Hyvältä näyttää, tahdon hetken 
miettiä ja nukkua yön yli.”

Lähtiessämme tarjouksen kanssa Hannu heitti 
ovella jos teet tänään päätöksen saat lisäetuja 
jotka olivat tuntuvia.

Pääsimme n.10 km päähän Klaukkalasta, kun 
tytär soitti Hannulle, että tulisi tekemään huo-
menna parerit ja asia olisi selvä. Se siitä yön 
yli nukkumisesta ja miettimisestä.

Hannu luovutti vaunun ennen sovittua aikaa, 
mikä oli positiivinen yllätys. Käyttö-opastus 
oli asiallinen sekä kaikki sovitut asiat oli hoi-
dettu hyvin.

Tytöt ovat käyttäneet vaunua parisen kuu-
kautta ollen tyytyväisiä hankintaan ja saa-
maansa asiantuntevaan palveluun. Tämä vau-
nun päivitys meni hyvin.

V A U N U N P Ä I V I T Y S

TEKSTI JA KUVAT: PAUL BJÖRKROTH

Ilmoittaumiset
Pirkolle 040 525 5210
8.11.2015 mennessä.
 
Hinta 15 €/henkilö.
Ruokailu alkaa klo 19.00
 
Päivän ohjelma tarkentuu 
myöhemmin
www.sfc-vantaa.fi

Tallin pikkujoulut
28.11.2015
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Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto

www.hyvinkaacaravan.net

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

Meillä osataan, 
meillä palvellaan!

Lämpimästi 
tervetuloa meille!

Ihan tässä vieressä

- hyvien yhteyksien päässä!

 

 
 

Vankkuri-Uutiset 3. Aineisto 28.8.2015  koko  ½  sivua mv -50 prosentin 
alennus HINTA 103€ 
 Laskutusosoite Lähilampi Caravan Nurmijärvi Lähilammentie 71 01860 
Perttula.   
Yhteyshenkilö: osmo.lehtoalho@kolumbus.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähi lampi 
Caravan  

kesäl lä ja talvel la 
Nurmijärvi  Lähilammentie  71.  01860 Perttula 

Puh.  050 357 5526 
lahilampi@elisanet.f i  

 

Pääkaupunkiseudun luonnonläheis in SFC-alue.  
 Oivall is ia kausipaikkoja! 

Vain jäsenil le!  
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Dj
perjantaina

ja lauantaina

Mexicolaisuus oli valttia

Ruoka oli tosi maittavaa Arpajaiset päättivät tref� t

Hattaraa tarjolla

Arvat
myyntiin Interaktiivinen peli

Bingo!

Ruokaan 
meksikomaustetta

Pukukisan 
voittaja 

Tepa

...ja illalla tanssit ladossa
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1.  2.  3. 
Matti ja Tuija Haapanen Erkki ja Ulla Peräkylä Auli Kallio, Sakari Haukirauma

Auli
Kallio

Lasse
Kuusisto

Antti
Veijalainen

Terhi
Kuusisto

Tepa 
Hakkarainen

Keijo
Hjelt Topi

Heikkinen
Jarmo
Vekkeli

Paavo
Hakkarainen

“Huoltojoukkoja”
Sirkkaa ja Einiä
muistettiin kukilla

Duppeli

Trippeli

Juhlakisan 
kunniaksi 
nakkien lisäksi 
tarjottiin 
pullakahvit

Komeista 
pokaaleista 
kannatti kisata
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KARAVAANARIN
KAASUTARVIKKEET

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

Kaasulaitteet asiantuntemuksella!

Euro-Set
liitinsarja

à
31,00 €

PV-adapteri
KV-11kg lähdöllä

à
45,00 €

- Nestekaasut
- Laitteet ja

tarvikkeet
- Asennus ja

huolto
Hinnat voimassa myymälässämme 31.12.2015 asti

adapteri
kierreventtiilisäätimen
ja painoventtiili-
pullon väliin.

Karavaanarit kokoontuivat syyskuun en-
simmäisenä päivänä Vuosaareen Uutelaan 
kilpailemaan rannaltaonginnan voitosta. 
Leppoisa alkusyksyn ilta keräsi paikalle 
kiitettävän määrän kalastajia ja huoltohen-
kilöstöä. 

Kalat lymysivät tänä vuonna ties missä, 
sillä saaliit jäivät joko varsin niukoiksi tai 
täysin olemattomiksi.  
Punnituksen jälkeen voitiin kuitenkin to-
deta, että miesten ja yleissarjan voiton vei 
tänä vuonna ylivoimaisesti Terho Rikko-
nen. Rikkosen saalis painoi peräti 2 kiloa 
830 grammaa. Toinen ja kolmas sija me-
nivät Mauno Lepistölle ja Esa Rissaselle, 
joilla molemmilla oli sama lopputulos. 
Naisten sarjan voiton vei Mira Eskelinen 
ennen Aila Lepistöä ja Siru Vaulakaria. 

Suurimman kalan palkinnon vei Terho 
Rikkosen reilun kilon painava lahna, joka 
omalta osaltaan oli varmistamassa kierto-

Armi Ylikorpi ja Juhani 
Peteri odottavat kilpai-
lijoita takaisin

Hetki ennen starttia

Kalaa varmemmat eväät

Kilpailjiat yhteiskuvassa

Kilpailun suurin kala punnittavana

Kilpailun voittaja Terho Rikkonen
Kisa käytiin lähellä Aurinkolahden hiekkarantaa

Vaihtelevaa kalaonnea

palkinnon saamisen vuodeksi eteenpäin. 
Pienimmän kalan kalasti Aila Lepistö ja 
lukumäärällisesti eniten kalaa, 26 kappa-
letta, löytyi Mauno Lepistöltä. 

Kilpailun jälkeen vertailtiin kokemuksia 
ja nautittiin kuumaa nuotiokahvia. Muuta-
ma kilpailija kaipasi nuotiopannun rinnal-
le samovaaria, järjestelijät pistivät asian 
korvan taakse.

Kiitos kaikille osallistujille
mukavasta illasta!

TEKSTI JA KUVAT: ARMI YLIKORPI
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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

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alen-
nusta yli 1 500 leirintäalueella 26 Euroopan maas-
sa. Useat leirintäalueet edellyttävät matkustajal-
ta jonkinlaista leirintäkorttia. Leirintäkortilla saa 
yleensä alennusta leirinnästä, ja kortin voi jättää 
pantiksi passin tai henkilökortin sijasta.

Kortti voidaan kirjoittaa SF-Caravan ry:n jäsenel-
le. Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, synty-
mäaika ja -paikka) lisäksi passin tai henkilökortin 
numero, kortin myöntämispäivä ja myöntämis-
paikka / viranomainen.

Kortin voi hankkia vuodeksi ja sen hinta on 10 €.

Lisätietoja kortista ja sen eduista voit lukea 
osoitteessa www.campingcardinternational.
com. Kansainvälisen leirintäkortin voit hank-
kia SF-Caravan ryn:n toimistosta Hämeen-
linnasta, SF-Caravan Pirkanmaa ry:n toimis-
tosta Tampereelta ja verkkokaupasta osoit-
teesta www.karavaanarit.fi/verkkokauppa. 
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3 €.  
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa posti- 
ennakolla. Postiennakkotilauksissa postikulut 
ovat 7 €. Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI

Kippari-Caravan Oy
Vanhanlinnantie 15
00900 Helsinki
09-51 222 50
ilkka.sademies@kippari-caravan.fi

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

Kipparitakuu = lähdet varmasti 
onnellisempana kuin tulit 

Lämpimästi tervetuloa uuteen osoit-
teeseemme! Muutimme lähemmäs 
Helsingin sykettä Prisman puolelle 
Kehä 1 ja Itäväylän risteykseen!

www.caravanhuolto.fi
Koskelontie 18 B Espoo • avoinna ark. 8:00-16:00

Richard Komi: 040-5168702  
E-mail: k-l.caravan@pp.inet.fi

VARAA HUOLTOAIKA NYT 
ennen talvea!

K&L Caravan huolto Oy

HUOLLAMME JA KORJAAMME
MERKIN KUIN MERKIN!

Nestekaasulaitteiden tarkastukset, 
todistukset, muutos- ja asennustyöt 
(Tukes). Vakuutusyhtiöiden hyväksymä 
kolarikorjaamo (VAT)

•	 Kolari- ja vuotovaurio 
korjaukset

•	 Matkailuautojen ja  
-vaunujen vuosihuollot

•	 Öljyvaihdot 
•	 Dometic huolto 
•	 Alde, Primus ja  

Trumatic huollot          
•	 Thule / Omnistor  

tuotteet
•	 Matkailuautojen ja  

-vaunujen otsonointi
•	 Rengastyöt ja vaihdot

Koskelontie 18 B Tervetuloa !
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Kangaslammen hinnasto 2015Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu 15 €
Valosähkö / vrk (1.5.-31.8.) 2 €
tai mittarisähkö / kWh 0,25 €
Sähkö ilman mittaria / vrk (1.9.-30.4.) 10 €
Kuukausimaksu 70 €
Kevätkausipaikka 190 €
Kesäkausipaikka 270 €
Syyskausipaikka 190 €
Vuosipaikka 470 €
Kuukausi- ja kausipaikkojen edellytyksenä on asennettu 
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen.
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella)   100 € 
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella)  15 € 
Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo 7 €
Pesukone / kerta 3 €
Kaasupullo 11kg 20 €
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 Turk-
hautaan, josta Turkhaudantietä (Jokimaa) n. 100m ja vasemmalle 
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan.
Loppu samoin kuin edellä.

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).

Miten yhdistystemme jäseneksi?

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 oi-
kea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Kerava 063, Vantaa 023). 
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €, johon lisätään valitsemasi 
paikallisyhdistyksen osuus 14 € - 18 €. 

Aluemaksut 
Vuorokausimaksu  13,00 €/vrk sis. valosähkön
Kausipaikkamaksut
Kuukausipaikka (1 kk) 80,00 € + sähkö 
Neljännesvuosipaikka (3 kk) 150,00 € + sähkö
Puolivuosipaikka (6 kk) 250,00 € + sähkö
Vuosipaikka (12 kk) 400,00 € + sähkö
Uutuus: Sarjalippu Kangaslammelle 70,00 €
6 vrk/sis. valosähkö, voimassa vuoden ostopäivästä. Lisätietoja 
sihteeriltä.
Sähkömaksut
Mittarisähkö 0,25 €/kWh
Kangaslammen alueella edellytetään oman mittarin käyttöä. Alueella 
ei ole mahdollisuutta käyttää sähköä lämmitykseen eikä ilmastoin-
tilaitteeseen.
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 läm-
mitykseen
Säilytyspaikat  20,00 €/kk
- erikseen merkityillä paikoilla 
- ei oleskeluoikeutta 
Kaasupullo, vaihto 23,00 €
Kaasun myyntiä hoitavat paikalla ollessaan
Erkki Stranius, Päivi Kulmala, Annikka Rakkolainen ja Kaija Salonen
Lisätietoja:
Erkki Stranius puh 044-2922231 erkki.stranius@gmail.com
Päivi Kulmala puh 044-5337117 paivi.kulmala32@gmail.com
Kaija Salonen puh 0400-806276 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



Tapahtuma- ja treffikalenteri 2015

SYYSKUU 25.-27. Petanque, Vantaan yhdistyksen sisäiset, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 25.-27. Syystreffit, Silversand SF-C Hankoniemi/Hangöudd

LOKAKUU 16.-18. Syystalkoot, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 19. Espoon yhdistyksen syyskokousa SF-C Espoo
 19. Nispukerho toimistolla SF-C Helsinki
 23.-25. Valojuhlat, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 24. Keravan yhdistyksen syyskokous SF-C Kerava
 30.10.-1.11. Kauden päätös Pääkslahdessa Pääkslahti
 30.10.-1.11. Valojuhlat Kultahiekassa Kultahiekka

MARRASKUU 3. Helsingin yhdistyksen syyskokous SF-C Helsinki
 7. Valojuhla, Skeppars SF-C Itä-Uusimaa
 27.-29. Pikkujoulu, Vantaan Talli SF-C Vantaa
 27.-29. Pikkujoulut Kultahiekassa Kultahiekka
 28. Pikkujoulut, Kangaslampi SF-C Kerava

JOULUKUU 15. Glögitilaisuus toimistolla SF-C Helsinki
 31.12.-1.1. Uusi Vuosi, Vantaan Talli SF-C Vantaa

JULKAISEMME 4. NUMEROSSA LUKIJOIDEN OMIA JOULUTERVEHDYKSIÄ 
EDULLISEEN 3,50 EURON HINTAAN.

ILMOITUKSILLE ON VARATTU n. 80 x 25 mm TILA, JOHON MAHTUU
PARI RIVIÄ TEKSTIÄ.

TERVEHDYKSEN VOIT LÄHETTÄÄ TUNNUKSELLA ” JOULUTERVEISET ” 
SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi

VIIMEISTÄÄN 30.10.2015 MENNESSÄ.
Jäsenjulkaisut : Ekaanari, Keravaanari, Matkueviesti,Vankkuri-Uutiset 

Muista karavaaniystäviäsi joulutervehdykselläsi!


