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Hallitus tiedottaa 2/2023       Tuusulassa 14.3.2023 

Puheenjohtajan kynästä 

 

Hohdokasta maaliskuuta!  

Kevät tekee tuloaan, vaikka takatalvi yrittääkin puskea vielä ”lunta tupaan”.   
 

Talvikautenakaan Skeppars, eikä yhdistyksen hallitus, ole vaipunut horrokseen vaan olemme työstäneet asioita, katse 
jo tiukasti tulevaisuudessa. Tässä alla muutamia nostoja siitä mitä kaikkea olemme työstäneet.  

 

Korjauksia… Peruskorjauksia… Tuunausta 
Olemme viimeisen vuoden aikana investoineet alueemme tilojemme kunnostuksiin, osittain 

peruskorjauksiin, joilla olemme kuroneet kiinni korjausvelkaa, joka on siirtynyt edellisiltä vuosilta eteenpäin. Päätökset 

näihin korjauksiin on tehty sekä asiakasturvallisuus että -viihtyisyys näkökulmista. 

Viimeisimpänä tapahtui päärakennuksen kemssa- ja inva-wc remontti, joka valmistui ja tilat saatiin käyttöön viime 

viikon perjantaina.  

Nyt alueemme ”kosteista” tiloista on peruskorjattu noin 80%, ja kuten jo aiemmin kerroimme niin päärakennuksen 

isojen wc- ja suihkutilojen remonttia siirrettiin hallituksen päätöksellä myöhempään ajankohtaan.  

Tilojen suhteen olemme siis entistäkin valmiimpia tulevaan kauteen, josta toivottavasti tulee yhtä vilkas kuin kaksi 

edellistä kautta ovat olleet. 

 

Myös kioskilla on tapahtunut tilojen ”facelift”, tuunaus, työtä.  

Tiloja on maalattu sekä siistitty, joka varmasti vaikuttaa erityisesti viihtyisyyteen ja alueemme ulkoisen imagon 

nousuun, koska vieraammehan käyvät kioskilla asioimassa.  

Pidetään siis jokainen osaltamme huolta siitä, että nyt uudistetut tilat pysyvät siisteinä ja siten arvostamme myös työn 

tehneitä tahoja.  

 

Jatkossa kiinnitämme lisäksi huomiota rakennusten ja tilojen ylläpitoa tukevaan dokumentointiin. Tulemme luomaan 

tiloista yhtenevät, ns. talokirjat, joista tulevaisuudessa nähdään mitä on tehty ja milloin. Lisäksi niihin merkitään 

tulevaisuudessa tehdyt remontit. Näin saamme varmennettua, että olemme entistä paremmin perillä myös 

rakennusten kunnosta.    

 

Lisäksi on vielä tulossa alueen yleisvalaistuksen parantaminen, jonka todennäköisin ajankohta on loppukesä 2023 

(varmistuu vielä kevään/kesän aikana).  

Korvaamme alueen nykyiset ulkovalaisimet LED-valaisimilla ja lisäämme valaisinpisteitä. Tällä työllä on suora vaikutus 

alueemme turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja alueemme vastuullisuuteen. Uusilla LED-valaisimilla tulemme säästämään 

energiaa.  

 

Juhlavuosi 2024… Tuplajuhlat… Tekijöitä tarvitaan 
Ensi vuosi on SF-C Itä-Uusimaan 50-vuotisjuhlavuosi.   

Asia nousi ensimmäisen kerran esille vuoden 2022 vuosikokouksessa, jossa hallitus esitti 

vuosikokoukselle ”juhlavuosirahaston” perustamista. Siirsimme silloin vuoden 2021 tilikauden ylijäämästä, sovitun 

summan, juhlavuoden järjestämistä varten sivuun. 

Nyt haemme yhdistyksen 50-vuotisjuhlille juhlatoimikuntaa, joka tulee vastaamaan juhlien suunnittelusta, 

järjestelyistä sekä hankinnoista, hallituksen ohjauksen mukaisesti.  

Järjestelyissä ei voi olla koskaan liikaa resurssia, joten mikäli kiinnostuit, niin ole yhteydessä Markoon ja ilmoittaudu 

mukaan. Kaikkien panosta tarvitaan!! 
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Ensi vuosi on tuplajuhlavuosi, koska SF Caravan-liitto täyttää 60-vuotta. Vielä on hiukan epäselvää, kuinka liiton 

juhlavuosi tulee näkymään alueilla, mutta liiton juhlatreffit tullaan järjestämään Kiuruvedellä. Ajankohta tulee 

olemaan Pohjoismaisten Karavaanipäivien yhteydessä.  

 

Tästä 2024 juhlavuosikokonaisuudesta myöhemmin ja tarkemmin lisää.   

 

Kevätpäivät 2023… Mukavaa yhdessäoloa 
Vuoden 2023 kevätpäivät vietettiin 2.4.2023, silloinkin varsin talvisissa olosuhteissa.  

Vaikka pilkkimään emme päässeetkään, huonon jäätilanteen takia, oli paikalle saapunut ilahduttavan moni 

karavaanari.  

Talvimölkkymestaruus ratkaistiin lumisateessa, kuten talvella kuuluukin, ja voittajaksi itsensä heitti Kari Salojärvi, 

toiseksi tuli Tarja Palmgren ja kolmas oli Voitto Lievonen. 

 

Toinen, uusi, talvinen laji oli pulkalla nopeuslasku. Vaativan ja teknisenkin radan nopeimmin selvitti Marko Ketvel, 

toiseksi tuli Voitto Lievonen ja kolmanneksi kurvaili Timo Gartz.    

 

Kilpailujen ja taiston tauottua nautimme yhdessä maittavia makkaroita, joita meille grillaili Timo Kiljander. Tuvalla 

pöydät notkuivat herkkuja, kahvia/mehua sekä pullia/keksejä, jotka oli meille järjestänyt Eija ja Jarmo Heikura, Åsan 

toimittua ”leipurina”.  

Päivän pölyt pestiin ja kilpailujen tulokset, uudelleen analysoitiin, Skepparssin saunassa.  

Olipa kerrassaan mahtava kevätpäivä!! 

 

Vuosikokouksessa suuria päätöksiä 27.5.2023 
Muistutan tässä vielä meitä kaikkia, että yhdistyksemme ehkäpä tärkein kokous, vuosikokous, pidetään 

27.5.2023 klo 11.00 alkaen, Skepparssissa. 

Kokouksen asialistalla on normaalit, sääntöjenmukaiset vuosikokousasiat. 

Nostan niistä kuitenkin erityisesti esille erovuoroisen puheenjohtajan sekä erovuoroisten (2 henkilöä) hallituksen 

jäsenten valinnat.  

(Toki hallitus pohjaa voidaan kasvattaa, koska nykyisessä hallituksessa on ”ainoastaan” 5 varsinaista ja 4 hallituksen 

ulkopuolista jäsentä.) 

  

Jotta kokouspäivänä edettäisiin ”säädyllisessä” ajassa, niin hallitus pyytääkin esityksiä ehdokkaista, edellä mainittuihin 

tehtäviin, ennakkoon jotta voimme valmistella esityksen kokoukselle.  

Muistutan, meitä kaikkia, siitä että asianosaiselta tulee olla esitykselle suostumus.  

Mahdolliset esitykset voitte laittaa puheenjohtajalle sähköpostilla, markoketvel67@gmail.com, huhtikuun loppuun 

mennessä.  

 

Ennen vuosikokousta on tulossa vielä monta mukavaa tapahtumaa, joihin toivottavasti mahdollisimman moni 
osallistuu.  
 

Näillä ajatuksilla kevättä ja valoa kohden!  

Skebussa nähdään!!    

Marko  
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