SFC Lahden Seutu ry:n jäsenlehti

1/2020

Hallitus
Olemme myös facebookissa.
Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry
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Juha Hartman
Puheenjohtaja
050 9171156
juhahartman@live.fi
SFC 127140

Juha Rinne
Varapuheenjohtaja
045 78768384
juha@juharinne.fi
SFC 129520

Henry Ahonen
040 5446374
ahonen.henry@gmail.com
SFC 129405

Tuula Heinonen
Lehtitoimikunta
Ilmoitusmyynti
Jäsenkirjuri
044 534 0574
tuula.heinonen51@gmail.com
SFC 145299

Päivi Kulmala
Lehtitoimikunta
044 5337117
paivi.kulmala32@gmail.com
SFC 67653

Petteri Parkkali
050 5622500
petteri.parkkali77@gmail.com
SFC 135033

Kari Koivunen
044 5532166
kari.koivunen@live.fi
SFC 78111

Aimo Vahtera
050 5223096
aimo.vahtera@hotmail.com
SFC 20130

Aila Salonen, sihteeri
044 3684095
sihteeri@sfclahdenseutu.fi
SFC 166536

Aila Laaksonen, rahastonhoitaja 1.6.2020 saakka
050 5560996
aila.laaksonen1@hotmail.fi
SFC 100400-1
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36. vuosikerta. Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Seuraava ilmestyy
Nro 2. Vko 20
Nro 3. Vko 35
Nro 4. Vko 45

Aineistovko
16/2020
29/2020
41/2020

Lehteen 2/20 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 19.4.2020.
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2020
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Aukeama 300 x 225 mm 192 €
1/1 sivu
145 x 225 mm 114 €
1/2 sivu
145 x 112 mm 84 €
1/4 sivu
112 x 72 mm 60 €
Takasivu 145 x 220 mm 180 €
Valmiin mainoksen tai ilmoituksen voit
lähettää:
Päätoimittaja ja taittaja Marko Aronen
045 256 1802
markoarone@gmail.com
SFC 160599
Lehtitoimikunta:
Marko Aronen, Tuula Heinonen ja
Päivi Kulmala
Käy kotisivuillamme
www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

Etusivun kuva: Jouko Siren
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Puheenjohtajalta

Heippa!
Tammikuu on jo takana ja talvi taitaa
olla tänä vuonna poikkeuksellisen lyhyt. Oikeastaan olen enemmän auringon ystävä ja minua ei ole haitannut
lumen vähyys ja pakkaset.
Kevät taitaa tulla tänä vuonna ajoissa.
Hyvä niin.
Jälleen on tulossa kiireinen vuosi ja
kiva, että puuhaa piisaa. Ajotaitomerk-
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kien suorittaminen onnistuu tänä
vuonna Jokimaalla, joten rohkeasti
vaan kokeilemaan, miten matkailuauto/
vaunuyhdistelmä taittuu isolla kentällä.
Tämä vuosi tulee olemaan yhdistyksemme 50 vuotisjuhlavuosi ja valmistelut ovat sujuneet erinomaisesti.
Kaikenlaisia pikkuviilauksia hoidetaan
varmaan ihan h-hetkeen asti.
Kiitos ahkeralle juhlatoimikunnalle.
Olisi hieno juttu, jos pääsisit/pääsisitte
vierailemaan tai edes majoittumaan

jonain päivänä tuon 5 päivän aikana
Jokimaalla.

jossa ajetaan motocrossin mm-osakilpailut.

Keskiviikkona aloitetaan ja sunnuntaina lähdetään kotiin. Jo keskiviikosta
alkaen on tanssimusiikin ystäville ohjelmaa ja silloin tanssittaa komeaääninen
Pekka Vaattovaara.

Olemme lupautuneet hoitamaan caravanmajoittujien tilapäisen leirinnän
tapahtuman aikana.

Liittokokous Lahden Sibeliustalossa
lauantaina
SF-Caravan ry pitää liittokokouksen
lauantaina 23. toukokuuta kello 12
Sibeliustalossa. Kokouksessa äänivaltaa
käyttävät SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten nimeämät kokousedustajat.
Jokimaan ravikeskuksesta on järjestetty
bussikuljetus liittokokoukseen.
Perinteiset treffit on tänäkin vuonna
mukana kaikkien muiden tapahtumien
lisäksi.
Kevään ohjelmassahan on talvipäivien
lisäksi loppuunmyyty Haapsalun bussimatka ja sitten jo juhlitaan viiskymppisiä.
Vuorenmäen alueelle on aloitettu MotoGP majoituspaikkojen ennakkovaraus ja toivotaan, että alue on aivan täysi
heinäkuussa.
Tälle vuodelle ei taida olla perinteisiä
Artjärvi-päiviä ja jos on, niin ne on eri
viikonloppuna kuin MotoGP.

Syyskuussa onkin vuorossa caravanmessujen 20-vuotisjuhlatreffit. Treffiisäntänä aloittaa Jorma Siren. Kiitos
jo etukäteen Jormalle , että saadaan
jatkumaan tuo hieno tapahtuma.
Usein minulta on kysytty, miksi en lähde ehdolle liittohallitukseen. Nyt olen
tehnyt päätöksen ja lupauduin lähtemään ehdolle.
Ainahan sitä yhdistyksissäkin keskustellaan, kuinka saadaan uutta väkeä
mukaan ja sitä kautta ehdotuksia/ideoita/toimijoita tekemään yhteisiä asioita
mukavan harrastuksen parissa. Parhaani tulen tekemään, jos tulen valituksi.

Mukavaa alkavaa kevättä

T. Juha 127140

Elokuussa olemme SFC- KaakkoisHäme ry:n kanssa yhteistyössä mukana, MXGP tapahtumassa Kymiringillä,
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Päätoimittajalta

Ensimmäinen vuosi päätoimittajana takana ja antoisaa on ollut. Saanut oppia
paljon uusia asiota, sekä ennen kaikkea
saanut paljon uusia kavereita ja ystäviä.

Toivotaan, että tuleva kesä olisi pitkä ja
lämmin, sekä kaikenpuolin jokaiselle
sellainen kuin itse haluaa. Pääasia on,
että viihdymme yhteisen harrastuksemme parissa tien päällä ja tietenkin
alueilla.

Katsotaan, mitä tuleva kesä tuo tullessaan, mutta sen jo kaikki tiedämme,
että yhdistyksemme täyttää miehekkäästi pyöreitä vuosia, joten sen takia
olisi varmaan aika huutaa kolme eläköön huutoa. ELÄKÖÖN...

Laittakaa rohkeasti juttuja tulemaan
minulle matkoiltanne, jotta voisimme
jakaa niitä kaikille Lahden seudun jäsenille. Pelkät kuvatkin kuvatekstineen
rittää, koska yksi kuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa.

Heips kaikille
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Oikein mukavaa loppuvuotta 2020
kaikille karavaanareille ja elämyksellistä
uutta vuosikymmentä.

Terkuin
Marko 160599
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Tullaan tutuksi

Yhdistyksemme uusi sihteeri Aila Salonen kertoi jo pitkään haaveilleensa karavaanariharrastuksesta. Jäseneksi hän
liittyi jo ennen, kuin hankkivat miehensä kanssa oman vaunun. Vetoauto heillä
olikin jo entuudestaan valmiina. Ainoa
kriteeri vaunulle oli, että se on kaksiakselinen ja iso. Heinäkuussa 2019 haave
toteutui ja he ostivat oman vaunun.

Tulevana kesänä heidän vaununsa tulee
tutuksi Artjärvellä, Vuorenmäellä,
koska Ailan puoliso Mikael on viikot
reissuhommissa ja Ailalla ei ole ajokorttia, onkin luontevaa, että vaunu olisi
koulujen lomien alettua jossain lähellä,
mihin pääsisi taksilla helposti ja siellä
voisi viettää aikaa poikansa kanssa, niin
uiden kuin leikkien.

Pääasiassa kotimaanmatkailua he tulevat harrastamaan, koska Suomessa on
niin paljon koettavaaa ja nähtävää.

Aila toivookin, että ottaisitte rohkeasti hihasta kiinni, kun tapaatte heidät
Artjärvellä ja tulkaa juttelemaan asiasta
kuin asiasta. hän ei näkösairautensa
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vuoksi välttämättä tunnista kaikkia
kaukaa.
Kipinä yhdistystoimintaan alkoi Ailalla
pikkuhiljaa lämmetä, kun hän lueskeli
Vaunupostia, jossa oli maininta, että
yhdistyksemme etsii sihteeriä. Aila
päätti, että onhan hänellä annettavaa,
vaikka näkövamma haittaa hitusen
elämää, mutta kyllä sitä voisi vielä

jotain tehdä ja otti rohkeasti yhteyttä
puheenjohtajaan. Entuudestaan hänelle
on tuttuja monetkin asiat, mutta toki
opittavaakin on vielä, pitäähän sitä
haasteita elämässä olla, tuumii Aila.
Aila ja Mikael 166536
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MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI
MERKIT
l VALTUUTETTU PRIMUS HUOLTOLIIKE
l KORJAUS- HUOLTO JA VARAOSAPALVELUT
LÄMMITYS LAITTEILLE: ALDE, PRIMUS JA TRUMATIC
l NESTEKAASULAITTEIDEN ASENNUKSET,
KOEPONNISTUKSET, YM. ALAN TYÖT
(TUKESIN HYVÄKSYMÄ ASENNUSLIIKE)
l MATKAILUVAUNUJEN KOSTEUSMITTAUKSET
l VARAOSIA ERIMERKKISIIN VAUNUIHIN
(myös vanhempiin)
l FIAT MOOTTORIN POHJALEVYT
l NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA
HIMMENTIMET YM., YM.

KORJAAMOTOIMINTAA JO 38 VUODEN AJAN.
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

LAHTI CARAVAN

HUOLTO: puh. 0400-600 006

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti

www.lahticaravanhuolto.fi
lahti.caravanhuolto@phnet.fi

Harri Husula SFC 6730
P.s. Olisitko kiinnostunut jatkamaan yritystäni?
Koulutus annetaan.
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SF-Caravan Lahden Seutu ry:n

sekä

-v uotisjuhl a t

Liittokokoustreffit

21.-24.5.2020 Jokimaan ravikeskus, Lahti

Samppa Valo Band

Kake Randelin

Turo’s Hevi Gee

Sisäänajo liittokokoustreffialueelle alkaa keskiviikkona 20.5. klo 12

Ohjelmassa mm.
•
•
•
•
•
•
•

Caramban SM-Kilpailut
Onnitteluiden vastaanotto + kakkukahvit
Sammuttimien tarkastusta
Suihkut käytössä ke-su
Lounasravintola avoinna joka päivä
Live-tanssimusiikkia joka päivä
Kalustoesittelyitä

Treffimaksu Ke - Su 100€
Pe - Su 60€
Päiväkävijät 15€ / hlö

SF-Caravan ry:n liittokokous la 23.5. klo 12 Sibeliustalossa
Maksuton bussikuljetus Jokimaalta

Lisätietoja: Juha Hartman, 050 917 1156, juhahartman@live.fi
Ennakkovarauslomake sekä tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta:

www.sfclahdenseutu.fi

Treffimaksu kortilla/käteisellä

Etutelttoja ja katoksia EI SALLITA

Caravan messut
Tapahtumaa oli odotettu karavaanariporukoissa jo pitkään koko valtakunnassa. Oli suunniteltu tapahtuman
yhteyteen treffitapahtumia, muita
ystävien ja tuttavien tapaamisia, sekä
käyntejä messuilla. Joillain oli jo orastavana suunnitelma mahdollisesta kalustonvaihdosta.

Meille SF-Caravan Lahden Seutu ry:n
jäsenille, talkoolaisille ja yhdistyksen
hallituksen jäsenille se oli merkinnyt
tapahtumaan valmistautumista kunkin
oman vastuualueen puitteissa. Uuden,
seuraavan vuoden tapahtumaa on pitänyt alkaa suunnittelemaan ja allakoimaan heti edellisen messutapahtuman
päätyttyä. Työmäärä on iso, käsittäen
eri toiminto- ja suunnittelukokonaisuuksia, joiden on aukottomasti nivouduttava yhteen.
Meillä on yhdistyksessä kuitenkin
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pitkäaikaista, rautaista kokemusta ja
palveluhalukkuutta messuvieraiden majoittumiseen kalustoineen eri paikoitusalueille. Talkoohommaan pääse helposti
mukaan, kunhan vaan ilmoittautuu
ajoissa työhön. Pitkään talkootyössä
mukana olleet kyllä avustavat ja neuvovat eri työtehtävissä onnistumiseen.
Olennaisinta
on kuitenkin
ymmärtää kyseessä olevan
asiakaspalvelutehtävän, jossa
vieraiden pitää
tuntea olevansa tervetulleita
ja haluamme
heidän saapuvan tapahtumaan myös
seuraavana
vuonna.
Viime vuonna torstaina 19.09.2019
avautuneet messut toivat vielä lisähaasteen talkooväelle. Se merkitsi sitä, että
esim. Lokinrantaan piti olla talkooväkeä jo tiistaista 17.09.2019 alkaen.
Oma työtehtäväni sijoittui Pikkuveskun
alueeseen. Siellä ”vanhojen partojen”

kanssa paikoitettiin yksiköt ja ohjattiin
vieraita ja liikennettä.
Mielenkiintoista oli havaita, kuinka
keskiviikosta 18.09.2019 alkaen alkoi
vieraita saapua niin meidän , kuin
muille alueille. Asureita ja vaunuja sahasi joka suunnasta ilmoittautumiseen
ajaessaan. Joillain oli vaikeuksia löytää
ilmoittautumisvaunu. Syynä varmaankin navigaattoreiden puutteellinen
katuverkon päivitys. Uutta katua ei
löytynyt monenkaan laitteesta. Tästäkin
selvittiin hyvällä yhteistyöllä ja joustolla
asiakkaiden suuntaan.
Keskiviikon aikana ja viimeistään
torstaina oli pääosa messuvieraista
alueille jo saapuneet. Jatkuvasta ”lälläriliikenteestä” sai kuuntelemalla helposti
kuvan, minne vieraamme olivat halukkaita asettumaan. Pitkien yksiköiden
kohdalla piti olla talkoolaisten tarkkana, jotta paikoitus pystyttiin suorittamaan myös turvaetäisyydet huomioiden.
Meillä ” Pikkuveskulaisilla ” oli myös
oma erityispiirteemme alueella. Vesiurkujen soittokappaleet tuli kyllä noina

useana päivä tutuiksi. Paljon kävi väkeä
niitä kuvaamassa, kuuntelemassa ja
katsemassa.
Syksykin muistutti olemassaolostaan
kovan tuulen muodossa. Olisiko ollut
torstai ilta, kun oli kunnon myräkkä
Vesijärvellä. Lokinrannan asukkaat
saivat oikein kunnon tuulen järveltä.
Päivittäin tiirailtiin myös taivaalle.
Muuttolintujen sankat parvet lensivät
kohti etelää. Hanhet tekivät joukkolento- ja laskeutumisharjoituksiaan” Pikkuveskun” lampeen. Aurinkokin kyllä
paistoi, antaen talkoolaisille mukavasti
lämpöä. Jakkaralla tai tuolilla päivystävä talkoolainen tunsi olonsa mukavammaksi, kun ei tarvinnut kärvistellä
kokoaikaa kylmässä.
Talkoolaisille oli taaskin järjestetty
ruokailu Ravintola Lokkiin. Ruokailu
ja ilmainen sisäänpääsy messuille oli
työstä palkkana. Ravintola Lokin ruoat
olivat maittavia. Siinä ruokaillessa vaihdeltiin porukoiden kesken kuulumisia
ja messutapahtuman arviointeja.
Ravintola oli järjestänyt kolmelle illalle
myös ohjelmaa. Oli orkesteritansseja
ja karaoke ilta lauantaina. Talkoolaisetkin osallistuivat rientoihin, mutta
pitkät työvuorot ja tietoisuus seuraavan
päivän odottavasta työvuorosta vei
varmaankin suurimman innon pitkän
illan viettoon.
Pääsin käymään turvallisuuspäällikkömme Pentti Reuhkalan autossa
kaikilla paikoitusalueilla. Raviradalla
ja Löytynmäellä en aikaisemmin ollut
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Caravan messut
käynyt. Alueet olivat positiivinen yllätys. Lähellä messuja, hyvät maapohjat
yksiköille ja upea ympäröivä luonto.
Alueilta oli järjestetty linja-autokuljetus
messupäiville.
Todellinen extra- palvelu oli Saunarekka, toki maksullinen, mutta silti hieno

kanssa näyttelyalueet läpi. Vertailtiin sisustuksia, verhojenvärejä, kaapistoja ja
tietenkin vuoderatkaisuja. Kokonaiskuva muodostui näyttelystä aika helposti.
Uusien yksiköiden koko ja hinta on
ollut jo pitkään nousussa. Toki jokainen
hankkii omaan tarpeeseensa sopivan
laitteen.
Käytiin myös yhdistyksen omalla
standyllä. Hienoja kuvia, taustatietoa,
myytävää rekvisiittaa ja tietenkin hymyilevää palvelua oli saatavilla. Standyn

sijaintikin oli hyvällä paikalla.
peli palveluineen.
Otin kaikilta alueilta myös valokuvia,
jotka luovutan Arosen Markolle lehtikäyttöä ja yhdistyksen kuva-arkistoa
varten.
Oma messukäyntini ajoittui sunnuntaille iltapäivään. Messuhallin ulkopuolella oli iso teltta, joka antoi lisätilaa
näytteilleasettajille. Katseltiin vaimon
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Yhdistyksemme toiminta osana messujen kokonaispalvelutarjontaa onnistui
hyvin. Pikku puutteita löytyy varmasti
aina, johtuen etenkin kaupungin rakentamiseen liittyvistä liikenne ja aluejärjestelyistä. Tänäkin vuonna ihan lähiviikkoina me talkoolaiset pääsemme
ottamaan osaa kehittämispalavereihin,
joiden tarkoituksena on saada tehtyä
seuraavista messuista vielä toimivampi
kokonaisuus. Nuorempia ja tulevia ka-

ravaanareitakin ajatellen , on erinomaisen tärkeää se, että ainakaan meidän
tekemästä työstä ei tulevat messut ole
kiinni.
Syksyä elettäessä, talvea odotellessa
toivottelen tässä koko karavaanari
perheelle mielenkiintoisia matkoja ja
treffitapahtumia. Talvi tuo omat liikkumiseen liittyvät haasteet, mutta onhan
niistä aina selvitty.
Jorma Siren 114188
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Caravan messut

Kuvat: Jorma Siren
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Syystreffit
Yhdistyksemme syystreffit pidettiin
Artjärvellä, sateiden saattelemana.
Tunnelmaa pimeys ja sateet eivät
haitanneet, koska samalla meillä oli
valojuhlat, joissa suurin osa vaunukunnista oli somistanut kulkimensa valojen
loisteeseen.
Maken karaoke kruunasi illan

Sunnuntaina olikin syyskokouksen
aika, jossa hallitukseen valittiin uusia
aktiivija. Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin seuraavat: Aimo Vahtera,
Kari Koivunen ja Juha Rinne, onnea
valituille ja menestystä hallitustyöskentelyyn.
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HÄMYRALLI 2020

Kilpailuaika on 1.1.2020 – 31.12.2020. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on
kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia
yövytystä yöstä. Hämyalueet koostuvat:
SF-C Forssan
SFC Majamäki
Haapasillantie 64, Tammela
seutu ry:
SF-C Kerava ry:
SF-C Kanta-Häme ry:
SF-C Lahden
seutu ry:
SF-C Pirkanmaa
ry:

SFC Kangaslampi Alhaistentie 77, Nastola
SFC Tilkunpelto Mulkolantie 330, Hämeenlinna

SFC Vankkurimännikkö

Lakarintie 178, Virrat

SF-C Pirkanmaa
ry:
SF-C Valkeakosken seutu ry:

SFC Maisansalo

Kuterintie 34, Tampere

SFC Hakalanranta

Hakalanranta 51, Valkeakoski

SF-C KaakkoisHäme ry:
SF-C Ydin Häme ry:

SFC Leininranta

Siestantie 85, Kausala

SFC Vuorenmäki Salmelantie 178, Orimattila

SFC Hämeenhel- Leppäkoskentie 788, Janakkala
mi

SF-C Länsi-Päi- SFC Mylly-mäMylly-Mäkeläntie 14, Arrakosjänne ry:
kelä
ki
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseen yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.
Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä
palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2021
Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat alueesi Hämyedustajilta.
Juha Hartman
Juha Rinne
Kari Koivunen

050-917 1156
044–9609 789
044-5532166
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Tervetuloa perinteisille SF-Caravan Lahden Seutu Ry:n
Talvipäiville ja kevätkokoukseen!

Talvipäivät ja kevätkokous 2020
Säästä riippuen pilkki tai rantaonginta kilpailu.
Ohjelmassa mm. bingoa, karaoke, sauna jne.
Lauantain yhteisruokailu sis. treffihintaan.

Yhdistyksen kevätkokous su 15.3.2020, klo 9:30 jäsenkorttien
tarkistus ja kahvit, kokous klo 10:00.

Paikka: Camping Sysmä, Huitilantie 3, Sysmä
Ajankohta: 13. – 15.3.2020
Hinta: pe – su 70,00 €, la – su 30,00 €
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SF-Caravan Lahden Seutu Ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
Su 15.3.2020 klo 10.00
Camping Sysmä, Huitilantie 3, Sysmä
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4. pykälän mukaan kevätkokoukselle kuuluvat
asiat, sekä 8. pykälän yhdistyksen sääntömuutos
ehdotus.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkistus alkaa klo 9.30
Lisätietoa Aila Salonen
puh. 044 3684095
TERVETULOA
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VIKAMUISTINLUKU
MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
AUTOSÄHKÖKORJAUKSET
KATSASTUKSET
PAKOKAASUMITTAUKSET
ÖLJYNVAIHDOT
JARRUTESTIT
ILMASTOINTIHUOLTO
FORTE- JA BG-KÄSITTELYT
EBERSPÄCHER- JA WEBASTOLÄMMITTIMET
➢ PYÖRÄNKULMIEN MITTAUS/SÄÄDÖT
➢ SIJAISAUTO
➢ MYÖS MATKAILUAUTOJEN HUOLLOT JA
KORJAUKSET
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

KARAVAANIKORTTIA ESITTÄMÄLLÄ -10%
ALENNUS TARVIKEOSISTA
HUOLLON/KORJAUKSEN YHTEYDESSÄ!

LAHDEN AUTOTEKNIIKKA
AUKEANKATU 8
15610 LAHTI
lahden.autotekniikka@gmail.com
050 448 7848
045 647 3337
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Jokimaan ravikeskus, Jokimaankatu 6, Lahti
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Vasarakatu
Vasarakatu44
15700
15700Lahti
Lahti
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Etusivulla tulevaisuuden karavaanari Anssi testaamassa itselleen sopivan kokoista
”kuorma-autoa”. Kuva: Jorma Siren
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Auktorisoitu tilitoimisto
AJ-Tili Oy
Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla
Pyydä tarjous:
WWW.AJTILI.FI
P. 040-7523 775
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PESULINJA KUKONKOIVUSSA
Kukonkuja 1 Hollola
Asuntoautot ja - vaunut
Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot
Tekstiilipesuri
SOITA JA VARAA AIKA 044 5104428

TALVISÄILYTYSTÄ ASUNTOVAUNUILLE JA MATKAILUAUTOILLE
Peruslämmin säilytyshalli, jossa ovikorkeus 3,5m. Kiinteistössä elektroninen murtohälytys (Securitas)
Hinta 42€/m²
Ajalle: 1.10.2019-30.4.2020
Paikka: Vipusenkatu 1, 15230 Lahti
Yhteydenotot: Kiinteistö Oy Lahden Vipusenkatu 1, puh: 0400 710 179

Nopeaa Palvelua ammattitaidolla!
ir-sahkotyo.fi/ilpo.ronkko@ir-sahkotyo.fi
Soita jos tarvitset sähköasentajaa 044-2901621

27

LAHDEN PALOKALUSTO OY
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI
PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805
www.lahdenpalokalusto.fi
info@lahdenpalokalusto.fi
AVOINNA MA-PE KLO 7.30 – 16.00

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ

9,00 €
TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2020 LOPPUUN.

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2015 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT

Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!
150-200 matkailuajoneuvon valikoima

Suomen suurin 40
ajoneuvon sisätilanäyttely

Kattava huolto ja varaosapalvelu.
Myös valtuutettu
Fiat-huolto ja Fiat Original varaosat

30 alan
ammattilaista

Suomen suurin tarvike-, varaosa- ja
lisävarustevalikoima myymälässämme

Myynti

kauppa.jyvascaravan.fi

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi

VERKKOKAUPPA

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme Caravan-varaosat /
www.jyvascaravan.fi
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Tommi Kuismin 050 434 0408 Timo Käyhkö
0400 642 699 Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Caravan-huolto
Kari Pienmäki 0400 640 139 Tuomo Käyhkö 0400 545 133
0400 407 055
Joulukuussa lauantaisin suljettu Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Simo Käyhkö 0400 769 332 kauppa.jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
Juha Käyhkö
0400 642 842
www.jyvascaravan.fi/kamashop

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15.
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan

Myyjät

Verkkokauppa 24h

Fiat-huolto ja
varaosat
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

Vuorenmäki
Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue. Avoinna 1.5.-31.10 välisen ajan.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Leiriytymismaksut maksetaan yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			
FI28 3131 3001 1905 03
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen jäsenille					
11 €
-SFC-liiton muille jäsenille					
16,5 €
- muille, liittoon kuulumattomille 			
22 €
Tilaussauna (1 tunti )				
10 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
1€
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk						
Kausipaikka 1.5-31.10.2020					

100 €
400 €

Sähkömaksu 7 euroa/vrk (jos käyttää lämmitystä tai ilmastointia ilman mittaria,
mittarin kanssa 0,30 €/Kwh),
Hinnat sisältävät arvonlisäveron
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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SFC Lahden Seutu ry:n seuraavat tapahtumat
13.-15.3.2020 Talvipäivät, Sysmä Camping
15.3.2020 Kevätkokous, Sysmä Camping
16.-19.4.2020 Kevätmatka Viron Haapsaluun
1.5.2020 Hämykaraokekarsinta, Vuorenmäki
21.-24.5.2020 SF-Caravan Lahden seutu ry. 50-vuotta,
			Jokimaan ravikeskus, Lahti
23.5.2020 SF-Caravan ry:n Liittokokous, Lahti
18.-21.6.2020 Juhannustapaaminen, Vuorenmäki
10.-12.7.2020 Moto-GP, Iitti/Kymi-Ring
15.8.2020 Hämykaraokefinaali, Vankkurimännikkö
21.-23.8.2020 Motocross-MM, Iitti/Kymi-Ring
4.-6.9.2020 Pelitreffit, Vuorenmäki
17.-20.9.2020 Caravan 2020, Lahti
23.-25.10.2020 Syystreffit, Vuorenmäki
25.10.2020 Syyskokous, Vuorenmäki
27.-29.11.2020 Pikkujoulu, Vuorenmäki
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Autokauppa, jossa on jiitä.

Jii niin kuin joka lähtöön ja
jokaiselle matkaajalle juuri se
oikeanlainen matkailuajoneuvo alle!

Kuvan
ADRIA
matkailuauto: Matrix Plus 670 SL Alde

Edustamme näitä merkkejä

Matkailuautomyynti:

020 7881 311

J. RINTA-JOUPPI OY
Tupalankatu 7, Lahti

PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15

