
SF-Caravan Kerava ry

JÄSENTIEDOTE

Useimmat jäsenistämme tietävät, että SF-Caravan Kerava ry:llä on vuokrattuna alue nykyään
Lahteen kuuluvassa Nastolassa Kangaslammella.
 
Koska kaikki jäsenet eivät oletettavasti ole siellä vielä käyneet, ajattelimme lähestyä jäseniä
kertomalla alueesta ja sen nykytilanteesta. 

Sijainti suosii harrastamista, kuten patikointia kesällä ja hiihtoa talvisin, sillä alueelta on lyhyt
matka Pajulahden urheiluopiston ylläpitämille hiihtoladuille, joita voi kesäisin käyttää patikointiin
ja pyöräilyyn. 
Kesäisin  ja  syksyisin  on  marjastus-  ja  sienestysmaastot  ihan  vieressä.  Pajulahden
seikkailupuisto on myös lähellä. Kukkasjärvikin on lähellä ja meillä vene rannassa.

Alue on ollut yhdistykselle vuokrattuna vuodesta 1997 alkaen. Alueellamme on huoltorakennus,
kesäkeittiö,  grillikota,  nuorisotila,  toimistorakennus,  iso  rantasauna  ja  2018  valmistunut
kärrysauna.
Kausipaikkalaisten määrä on vaihdellut vuosittain hieman ja tällä hetkellä heitä on noin 30. 
Vuonna 2017 vuokranantajamme Metsähallitus on kaatanut alueelta puita ja sen jälkeen on
alueelle raivattu 16 uutta vaunupaikkaa. 
Lisäpaikkojen kunnostus on vielä kesken,  mutta tämän vuoden keväällä  on tarkoitus tehdä
sähköistystyö ja paikkojen viimeistely. 
Uusien vaunupaikkojen rakentamista varten on saatu SF-Caravan ry:ltä avustusta ja lainaa.

Tämän  vuoden  toimintasuunnitelmassa  on  useita  tapahtumia,  eli  kevättreffit  toukokuussa,
juhannustapahtuma  kesäkuussa,  Hämyjen  karaokefinaali  (Hämeen  yhteistoiminta-alue)  ja
Elotreffit elokuussa. 

Tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi ja alueen laajenemisen myötä olisi tarvetta uudelle
vapaa-ajan rakennukselle, jossa voisimme viettää illanviettoja, pikkujouluja, karaokeiltoja, ynnä
muita  yhdessäolon  juttuja.  Nykyinen  tilamme  on  auttamattomasti  liian  pieni  ja  hankalassa
paikassa käyttöä ajatellen. 
Hirsirakenteisen vapaa-ajan tilan kooksi on kaavailtu n. 80 m2. 
Yhdistyksen  rahavarat  ovat  kuitenkin  rajalliset,  joten  lähestymme  teitä  mahdollisuudella
osallistua joukkovelkakirjalainaan kullekin sopivalla  summalla.  Takaisinmaksu alkaisi  kolmen
(3)  kuukauden  kuluttua  lopputarkastuksesta  ja  lainatulle  pääomalle  maksamme  kolmen
prosentin (3 % ) vuosikorkoa.  
Takaisinmaksuaika  on  noin  (5)  viisi  vuotta.  Vapaa-ajantilan  rakentaminen  on  tarkoitus
käynnistää heti, kun riittävä rahoitus on saatu kasaan. 
Asiassa voi ottaa yhteyttä SF-Caravan Kerava Ry  rahastonhoitajaan: 
Keijo Myllykangas  0400494161, keijomyllykangas@luukku.com

Kangaslammen alueella olisi tarvetta kunnossa oleville lasten ja aikuisten polkupyörille. 
Lyhyet matkat taittuvat siten ilmastoystävällisesti. 
Jos  teillä  on  polkupyöriä  ylimääräisenä  ja  joille  ei  itsellänne  ole  enää  käyttöä,  otamme
mielellämme vastaan.  Myös lievästi  epäkuntoisetkin  otetaan vastaan,  korjailemme ne mitkä
ovat korjattavissa.
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