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Lehdessä mm.
•
Hämyralli 2019
•
Pikkujouluista pikkuisen
•
Turkusessa

35. vuosikerta

HALLITUS 2019
Olemme myös facebookissa.
Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry

Juha Hartman
Puheenjohtaja
050 9171156
juhahartman@live.fi
SFC 127140

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

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

Pete Suutarinen
045 1083125
suutarinen.esa@gmail.com
SFC 158228

Jouni Väkiparta
040 4157154
jounivakiparta@msn.com
SFC 138513
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Juha Rinne
Varapuheenjohtaja
044 9609789
juha@juharinne.fi
SFC 129520
Tuula Heinonen
Lehtitoimikunta
Ilmoitusmyynti
Jäsenkirjuri
044 534 0574
tuula.heinonen51@gmail.com
SFC 145299

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

Dave Velasco
050 5575571
dvelasco@saunalahti.fi
SFC 86728

Aila Laaksonen, sihteeri ja
rahastonhoitaja
050 5560996
aila.laaksonen1@hotmail.fi
SFC 100400-1

Sisältö
35. vuosikerta. Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Seuraava ilmestyy
Nro 2. Vko 20
Nro 3. Vko 35
Nro 4. Vko 45

Aineistovko
16/2019
29/2019
41/2019

Lehteen 2/19 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 21.4. 2019.
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2019
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 €
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Treffit ja tapaamiset 2019
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Valmiin mainoksen tai ilmoituksen voit
lähettää:
Päätoimittaja ja taittaja Marko Aronen
044 9605047
markoarone@gmail.com
SFC 160599
Lehtitoimikunta:
Marko Aronen ja Tuula Heinonen
Käy kotisivuillamme
www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

Etusivun kuva: @pe Karjalainen
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Puheenjohtajalta

Heippa!
Vuosi 2019 on lähtenyt käyntiin ja tätä kirjoittaessa taas sataa lunta. Tottakai lumi kuuluu talveen, mutta itse en välttämättä tykkää, kun sitä tulee
joka päivä ja kohtalaisen reilusti. 10 cm lunta ja -5 pakkasta, niin se kelpaisi
minulle oikein hyvin.
Teillä on käsissänne uuden päätoimittajan ensimmäinen lehti. Palautetta
lehdestä voitte laittaa päätoimittajalle, mitä ja minkälaista juttua te haluatte
lukea vaunupostista. Kiitos Eila Koivunen usean vuoden panoksesta, jonka
jaksoit tehdä vaunupostiamme. Tsemppiä tulevaisuuteen.
Kiitos myös Kari Sinisalolle panoksesta yhdistyksemme hallituksessa. Kari
lupasi jatkossa auttaa, miten kiireiltään kerkiää. Jaksamista myös hänelle
sekä onnea vuoden karavaanarille.
Tälle alkuvuodelle on jo takana Turun sekä Helsingin caravanmessut ja
seuraavaksi vuorossa olisi yhdistyksemme talvipäivät. Sysmä Camping
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odottaa taas runsaasti talvimatkailijoita viettämään perinteisiä pilkkikilpailuita sekä muuten vaan tapaamaan tuttuja.
Kesäajaksi jälleen avaamme alueen vierailijoille, jolloin alueellamme on
myös isännät paikalla. Olisi hienoa, jos jäsenemme kävisivät vaikka kerran
katsomassa/tutustumassa Vuorenmäen alueeseen.
Kesä on suomessa täynnä tapahtumia, mutta silti aina mahtuu lisää, etenkin
jos ne ovat hiukan erilaiset, kuin yleensä caravanalueilla, ja näin ollen meillä on uutena tapahtumana kokeilussa heinäkuussa rokki/musatreffit. Tämä
on ns. festarityyppinen musiikkitapahtuma, jossa olisi useita eri orkestereita
viihdyttämässä paikalle saapuvia musiikin ystäviä.
Tänäkin vuonna olemme mukana hämyrallissa. Tarkemmat ohjeet löytyvät
ainakin yhdistyksen nettisivuilta. Kannattaa olla mukana, sillä 1000€ on taas
palkintona jollekin.
Ensi vuoden yhdistyksen 50.v juhliin olemme suunnitelemassa ohjelmaa
ja kun saamme lyötyä lukkoon lopulliset aikataulut, niin julkaisemme ohjelman.
Syystreffien jälkeen julkaistiin tuo yhdistyksen bussimatka Tarttoon. En olisi
ikinä uskonut, että 66 paikkainen bussi täyttyy n. 10 tunnissa. Tällä hetkellä
on muutamia jonossa, mutta jos vielä mielit mukaan, niin peruutuspaikkoja
voi tulla.
Ilmastonmuutoksesta on jaksettu toitottaa niin lehdissä kuin televisiossa.
Asia on tosi hyvä, mutta uskoisin, että tämä meidän pieni Suomi ei varmaan
ole niitä suurimpia/pahimpia saastuttajia.
Jokainen varmaan tekee parhaansa niin ilmaston kuin ympäristönkin hyväksi.
Mukavaa matkailukautta 2019
T. Juha 127140
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Päätoimittajalta

Oli syyskuun 7. päivä viime vuonna, kellokin veteli jo iltapäivää. Saavuimme
juuri Artjärvelle, Vuorenmäen leirintäalueelle, kuten kuluneen kesän jokaisena viikonvaihteena oli tapanamme. Vielä tuolloin olin autuaan tietämättömänä kaikesta, mihin tulevana treffiviikonloppuna tulen lupautumaankaan.
Maksoimme treffiviikonlopun ohjelmamaksun ja samalla Rinteen Juha kysyy ohimennen, että olisinko kiinnostunut yhdestä pestistä, joka kuuluisi yhdistyksemme toimintaan. Utelin heti, että mitä hän tuolla tarkoittaa.
Hetken keskustellessamme sain selville, että kyse olisi Vaunupostin päätoimittajan pestistä. Annoin pikaisen vastauksen, eli lupasin miettiä ja ajatella
asiaa, ennen kuin antaisin minkäänlaista suostumusta tai kieltämistä.
Keskustelin vaunussa hallituksen kanssa, eli siis vaimoni ja pohdimme yhdessä, että mitäpä jos vaikka kokeilisin tuotakin pestiä.
Ilmoitin kyseisen viikonlopun aikana puheenjohtajalle henkilökohtaisesti,
että olisin kiinnostunut päätoimittajan pestistä ja loppuhan alkaa olla jo historiaa.
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Nyt ensimmäistä lehteä tehdessäni, olen huomannut sen, että kuinka paljon
kaipaankaan taas tekemistä. Todella mielekästä on ollut ja sopivan haasteellista myös.
Kiitos minunkin puolesta Eilalle pitkäaikaisesta Vaunupostin päätoimittajan
työstä ja rentouttavaa vaunuilua teille myös.
Uutta lehteä jo työstetään, vaikka tämäkin on vielä raakileena. Toivottavasti
käteni jälki miellyttää kanssa karavaanareita ja toivotan mukavaa alkanutta
vuotta teille kaikille.
P.S. Tulkaahan rohkeasti juttelemaan ja kertoilemaan ideoista koskien Vaunupostia, tai vaikka ihan muuten vaan kannattaa tulla rupattelemaan. Vuorenmäellä vietämme pääsääntöisesti tämänkin kesän, mitä nyt käymme tutustumassa Hämyrallialueisiin välillä.
Marko 160599

Hämyrallin 2018 arvonta suoritettiin 27.1.2019 ja
arvonnan suoritti Heikki Leinonen liittohallituksesta.
Hyväksyttyjä lappuja palautui 21 kpl.
Hämyrallin 2018 voitto tuli jälleen Lahteen.
Voittaja on Matti Litmanen, SFC Lahden Seutu ry.
Onnittelut Matille
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Tullaan tutuksi

Me olemme Päivi ja Harri Kulmala Espoosta. Ensimmäisenä yhteisenä
kesänämme 1991 mietimme, mitä lomalla tehtäisiin. Mieli teki pohjoiseen
Suomeen ja näinpä saimme ajatuksen vuokrata asuntovaunu. Vuokrasimme pienen Knaussin, (tarkempaa en mallia muista) ja sillä sitten lähdimme
Volvo 460 vetämänä kohti Lappia. Mukana meillä matkasi poikamme. Aikaa
meillä ei ollut kuin viikko ja se kuluikin todella nopeasti.
Tuosta matkasta lähti kipinä karavaanari elämään ja jo seuraavan talven
aikana ostimme ensimmäisen oman vaunun, joka oli Solifer 450. Vaunulla
matkasimme kesällä ja muutoin se oli kausipaikalla Kultahiekalla. Tyttärem8

me syntyi 1994 ja silloin myimme vaunun pois, mutta tuo aiemmin syntynyt
kipinä ei kuitenkaan karavaanari elämään sammunut.
Parin vuoden ajan olimme ilman kalustoa, mutta sitten hankimme asuntoauton. Mielestämme lasten kanssa oli mukava matkustaa autolla, kun he
saivat pöydän äärellä pelata, piirtää ja lueskella. Tästä lähtien emme ole
enää täysin kalustosta luopuneet, välillä on ollut vaunu välillä auto ja ajoittain molemmat.
Huomasimme, ettemme halua viettää aikaamme pelkästään kausipaikalla,
vaan matkailu on mielekkäämpää. Toinen tyttäremme syntyi vuonna 2000 ja
sen jälkeen liikuimme paljon Suomessa, tutustuen Lappiin ja pohjois- Norjaan sekä Ruotsiin. Reissu Ruotsin kautta Tanskaan ja Saksaan sekä takaisin Tanskan kautta Norjaan, oli kaiken kaikkiaan avartava ja sain aikaan
luottamuksen lähteä pidemmällekin. Vuonna 2013 lähdimme sitten tyttärien
kanssa Euroopan reissulle. Tuolloin tutustuimme Saksaan, Belgiaan, Ranskaan, Espanjaan ja Puolaan. Aikaa tuohon oli kulunut lähes kuusi viikkoa ja
loma alkoi olla lopuillaan, joten Latvian ja Liettuan läpi vain ajettiin.
Nyt lapset eivät enää kulje matkoilla mukanamme, mutta ettei matkanteko
kahdestaan olisi tylsää, hankimme matkoille mukaan Saksanpaimenkoira
pennun Miinan. Olemme saaneet harrastuksen kautta paljon hyviä ystäviä
ja matkaaminen yhdessä on mukavaa.
Olemme molemmat toimineet aiemmin aktiivisesti yhdistystoiminnassa ja
nyt minut (Päivi) valittiin Lahden yhdistyksen hallitukseen. Kiitos kaikille
luottamuksesta, pyrin tekemään parhaani ollakseni luottamuksenne arvoinen. Ottakaa rohkeasti hihasta kiinni, kun tavataan.

Päivi ja Harri Kulmala 67653

9

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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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea
kauppa.jyvascaravan.fi
Tilattavissa yli 7.000 tuotetta
varastostamme Jyväskylästä
Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
Toimitusaika varastossamme
oleville tuotteille 3-5 arkipäivää
Monipuoliset maksu- ja toimitusvaihtoehdot
sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035

Matkailuautot

shop.jyvascaravan.fi

AVAUUTTA
TTU !
!

Yhteensä tilattavissa 20.000 tuotetta
Reimon valikoimasta
Toimitusaika Reimon varastossa
oleville tuotteille 10-15 arkipäivää
verkkokauppa@jyvascaravan.fi p. 0400 407 035
Monipuoliset toimitustavat sekä
nouto myymälästämme Jyväskylästä

Meiltä kaikkiin uusiin Fiat-matkailuautoihin kaupan päälle

FIAT MAXIMUM CARE CAMPER
FIAT- ALUSTAN LAAJENNETTU TAKUU 5 vuotta / 100 000 km!
Valmistajan tarjoama palvelu, käytettävissä koko Fiat Professional huoltoverkosto ympäri Euroopan. Sisältää tiepalvelun Euroopassa 5 vuoden / 100.000 km ajan.
Kattaa takuuna mekaaniset ja sähköiset viat, ei kata takuuna huoltoa, kuluvia
osia, matkailuauton asento-osan liittyviä kokonaisuuksia tai komponentteja joita
Fiat ei ole asentanut alunperin.
MAXIMUM CARE CAMPER tuote on saatavilla myös maksimissaan 12kk ikäiseen
Fiat-alustaiseen matkailuautoon myös jälkikäteen hintaan 1240 euroa.
Kysy lisää ja tarkemmat ehdot meiltä.

Varastossamme on jatkuvasti 150-200 ajoneuvon valikoima.
Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Tule tutustumaan matkailuvaunuihimme.
Katso koko valikoima internetissä www.jyvascaravan.fi. Myös Facebook ja Instagram.

Henkilö- ja pakettiautot

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Myymälässä on laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 9 mekaanikkoa.

Myynti
0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan.

Lämpimissä sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi
Caravan-varaosat / tarvikkeet /
lisävarusteet 0400 407 035
Verkkokauppa
24h
varaosat@jyvascaravan.fi
Tommi Kuismin 050 434 0408 Timo Käyhkö 0400 642 699
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Kari Pienmäki 0400 640 139 Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Caravan-huolto 0400 407 055
Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Simo Käyhkö 0400 769 332 kauppa.jyvascaravan.fi
shop..jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
Juha Käyhkö 0400 642 842

Fiat-huolto ja
varaosat 0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus 0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi
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Hämyralli 2019

KILPAILUKUTSU 2019
Kilpailuaika on 1.1.2019 – 31.12.2019. Tänä aikana Hämyrallin
tarkoituksena on kerätä seitsemältä (7) eri
Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia
yövytystä yöstä.
Hämyalueet koostuvat:
SF-C Forssan seutu ry			
SF-C Kanta-Häme ry
		
SF-C Lahden seutu ry
		
SF-C Pirkanmaa ry		
		
SF-C Kerava ry
		
SF-C Valkeakosken seutu ry 		
SF-C Kaakkois-Häme ry
		
SF-C Ydin - Häme ry
		
SF-C Länsi-Päijänne ry
		

SFC Majamäki
SFC Tilkunpelto
SFC Vuorenmäki
SFC Vankkurimännikkö ja
SFC Maisansalo
SFC Kangaslampi
SFC Hakalanranta
SFC Leininranta
SFC Hämeenhelmi
SFC Mylly-Mäkelä

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 2020 Hämyedustajien ensimmäisessä
kokouksessa.
Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
ONNEA KILPAILUUN
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Pikkujouluista pikkuisen
Viime marraskuun lopulla alkoi Artjärven Vuorenmäelle kokoontua jos jonkinlaista matkailijaa. Tuli asuntoautoja kaikenlaisia sekä asuntovaunujakin
vetureineen saapui paikalle. Olihan meillä sinä viikonloppuna tiedossa mukavampaakin mukavammat pikkujoulut. Saapuessamme alueelle, meille
tarjottiin jo vastaanotossa kuumaa glögiä ja pipareita. Hyvältä maistui pitkästä aikaa.
Sää oli ollut kesäisen syksyinen jo loka- ja marraskuunkin, mutta nyt lauantaiaamuna seudun oli peittänyt kuura, ja nurmikot näyttivät valkoisilta. Näytti
ihan pikkutalvelta pikkujouluissa. Sattuipa mukavasti, ei ollut kuitenkaan
kylmä.
Perjantai-illan saunomisen jälkeen lauantaiaamuna meillä oli mahdollisuus
käydä suihkussa juhlailtaa ajatellen. Juhlat alkoivatkin jo klo 15, ja pääsimme syömään Artjärven Maamiesseuran naisten valmistamaa jouluruokaa.
Mahduimme ruokailemaan hyvin juhlasaliin, vaikka meitä oli lähes sata ruokailijaa. Jokaisella perheellä sai olla omat ruokajuomat mukana, jos halusi
jotain muuta kuin kotikaljaa tai raikasta vettä.
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Pikkujoulujuhlassamme esiintyi ruokailun jälkeen aivan mainio ryhmä laulajia, joilla ei ollut lainkaan säestystä soittimilla. Kaikki tapahtui seitsemän naisen äänillä, jotka soivat kauniisti eri tasoilla yhdessä ja erikseen. Oli iloista
kuunneltavaa. Olisi kiva kuulla heitä uudestaankin.

Tokihan juhlassa jaettiin Vuoden Karavaanari -tunnustus,
jonka sai Kari Sinisalo. Onnea hänelle.

Jatkuu seuraavalla sivulla...
15

Pikkujouluista pikkuisen

Ajotaitomerkitkin saatiin ne ansainneille.

Hedelmäkoreilla muistettiin myös treffeillä monesti käyneitä.
16

Palkittiin myös yhdistyksen
järjestyksessä 1700.s jäsen.
Pentti ja Eija Siivonen

Loppuillan meitä tanssitti Pekka Vaattovaara hyvillä, tanssittavilla kappaleilla.
Tanssijoita riitti koko illaksi.

Sunnuntaina sitten ei voinut muuta, kuin todeta juhlien loppuneen. Lähdimme jälleen viettämään arkea ja kotia kohti, jokainen omalle taholleen. Toivottavasti iloisena tavattuaan mukavia ystäviä mukavissa merkeissä.
Eila 78111-1
Kuvat: Kari Koivunen
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Seuraavassa lehdessä juttua Helsingin matka- ja caravanmessuista!!!

2/2019

SFC Lahden Seutu ry:n jäsenlehti

35. vuosikerta
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Turkusessa!
Niin se vuosi on jälleen vaihtunut ja perinteisesti caravankauden avaa Turun Caravanshow. Niinpä jälleen tänä vuonna oli suunnitelma lähteä Turkuun katselemaan messuja ja tapaamaan tuttuja sekä katsomaan Yölintu
orkesteria.

Kolea pieni pakkanen oli sattunut perjantaiksi ja yksiköitä ei ollut vielä kovin
paljoa ainakaan aamulla, kun sinne saavuimme.

Treffialue perjantaiaamuna

Iltaa kohti pakkanen kiristyi, mutta yksiköitä kuitenkin saapui tasaisena virtana paikalle. SF Caravan Lahden seutu ry:n jäseniä on perinteisesti suunnannut Turkuun useita yksiköitä. Jälleen tänä vuonna paikalla oli n. 20 yksikköä yhdistyksestämme. Hieno juttu, että ollaan suurella joukolla liikkeellä
myös talvella. Kaikkiaan yksiköitä oli n. 220 ympäri suomea.
Avajaisissa
valtionvarainministeri     
Petteri Orpo
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Turun messuthan poikkeaa Lahden messuista esim. siten, että Lahdessa
on jo seuraavan vuoden uutuudet esillä, kun taas Turussa on tietoiskuja
ja asiantuntijaluentoja enemmän. Turussa palkitaan perinteisesti myös SF
Caravan ry:n ansioituneet yhdistykset, vuoden karavaanari jne.

2018 Vuoden karavaanariksi valittiin Olof Bussman, joka on erityisesti ansioitunut caramban eli matkailuvaunun taitoajon kilpailijana, valmentajana, tuomarina ja kilpailujen organisaattorina. Vuoden yhdistys 2018 oli SF
Caravan Rutusakki ry, jäsenistö oli valinnut vuoden parhaaksi caravanalueeksi SFC Rekiniemen Vuontislahdessa, sekä Kasnäs Caravan nimettiin
parhaaksi yleiseksi leirintäalueeksi. Molemmissa olen käynyt ja ovat ehdottomasti palkintonsa ansainneet.

Olli Rusi SF-Caravan puheenjohtaja, Heikki Leinonen liittohallituksen jäsen
Henriikka Enestam Kasnäs Caravan, Olof Bussman vuoden Karavaanari
Vesa Kuutila SFC Rutusakki ry sekä Aulis Nevalainen  SFC Rekiniemi
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Turkusessa!
Osastoilla kiertäessä ei tullut vielä sellaista ahaa elämystä, että nyt on vaihdettava autoa, vaikka jossain vaiheessa se on edessä.

Nostalgiaa sisääntuloaulassa

Tarvikemyyntiä oli melko vähän, mutta käytettyä kalustoa oli jopa yllättävän
hyvin tarjolla.
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Oli mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa, joita näkee aina silloin tällöin. Uusia jäseninäkin saimme taas muutamia lisää, joten tervetuloa joukkoon mukaan.

Messuvieraita viihdyttämässä Yölintu orkesteri

						
Niin ja mikä ihme siinä on, kun useasti sattuu sitä ”yökaasua”, lauantaiaamuna autossa +12 sisällä ja ulkona yli 10 pakkasta. Meinas olla vähän
koleeta.
No hengissä selvittiin ja mukava viikonloppu jäi taakse. Sunnuntaina suuntasimme kotia kohden ja Turku jäi taakse.
Seuraavaksi suunta onkin jo kohti Helsinkiä ja matkamessuja, johon oli vain
viikko väliä. Tämä oli bussimatka, joten kaasua ei nyt tarvittu.
Jospa sitä taas ensi vuonna uudelleen kohti Turkua… Lähde sinäkin katsomaan, miltä Turun messut silloin näyttävät.

T. Juha 127140
Teksti ja kuvat: Juha Hartman
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Talvipäivät 15.-17.3.2019 Camping Sysmä
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Kokouskutsu
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PESULINJA KUKONKOIVUSSA
Kukonkuja 1 Hollola
Asuntoautot ja - vaunut
Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot
Tekstiilipesuri
SOITA JA VARAA AIKA 044 5104428

Auktorisoitu tilitoimisto
AJ-Tili Oy
Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla
Pyydä tarjous:
WWW.AJTILI.FI
P. 040-7523 775
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Sanavihjeet pystysuoraan:

Sanavihjeet vaakasuoraan:

1. Juhlitaan 1.5
2. Kaikkien kaveri
5. _________________________
6. Vaunupostin päätoimittajan etunimi

3. Yhdistyksemme puh.johtajan etunimi
4. Tuo lisätilaa mukavasti
7. Vaunuyhdistelmän taitoajokilpailu
8. Kiinteiden jätesäiliöiden tyhjennyspaikka
9. Kautemme päättyy tähän juhlaan
10. Keskikesän juhla
11. Yhdistyksemme alueen nimi

Sanaristikon oikein ratkoneiden kesken, arvomme yhden ilmaisen viikonlopun Vuorenmäen alueella. Vastaukset tulee olla perillä 21.4.2019 mennessä, joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai whatsapilla osoitteeseen markoarone@gmail.com, whatsapp 044
9605047. Ottakaa kuva valmiista tuotoksesta ja lähettäkää se edellä mainitulla tavalla.
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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
VUODEN2015
2019LOPPUUN.
LOPPUUN.
TARJOUS VOIMASSA
VOIMASSA VUODEN

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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Vasarakatu 4
15700 Lahti
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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					
10 €
-SFC-liiton muille jäsenille						
15 €
- muille, liittoon kuulumattomille 			
20 €
Tilaussauna (1 tunti )				
10 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
1€
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk						
90 €
Kausipaikka 1.5-31.10.2019					
350 €
		
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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Treffit ja tapaamiset 2019
		
		

SFC Lahden Seutu ry

15.-17.3.2019

Talvipäivät, Sysmä Camping

17.3.2019

Kevätkokous

11.-15.4.2019

Tarton matka

1.5.2019

Vapputapaaminen

3.-5.5.2019

Vuorenmäen talkoot

17.-19.5.2019

Rakentajakaravaanarit Vuorenmäellä

7.-9.6.2019

Ajotaito- ja Lastentreffit

20.-23.6.2019

Juhannustapaaminen

11.-14.7.2019

Rock-treffit, Hämy-karaokekarsinta

18.-21.7.2019

Artjärvi-päivät

1.-4.8.2019

Kuninkuusravit 2019

16.-18.8.2019

Hämy-karaokefinaali Kangaslampi

30.8.-1.9.2019

Pelitreffit

19.-22.9.2019

Caravan-messut

25.-27.10.2019

Syystreffit

27.10.2019

Syyskokous

22.-24.11.2019

Pikkujoulut

31

UUDET ADRIA, KABE JA BÜRSTNER -MATKAILUAJONEUVOT
J.RINTA-JOUPILTA LAHDESTA.
Rahoituskorko
kaikkiin uusiin
matkailuajoneuvoihin

0,99 %

Tutustu
yli 400 matkailuajoneuvon
jättivalikoimaan osoitteessa

rintajouppi.fi

Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko
0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5.000 €,
kuukausierä yht. 280,60€. Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä
21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Bürstner
Harmony-line

AINA ASKELEEN EDELLÄ
Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat
myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojen
käytetystä henkilö- ja pakettiautosta. Valitse omasi
yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi
Mika O jala
040 773 6729

Sakari Lilleberg
040 487 9271

Mika Hiltunen
040 487 9280

J.RINTA-JOUPPI OY
Lahti, Tupalankatu 7 / puh. 0207 881 310
ma-pe 10-18, la 10-15
HÄMEENLINNA

|

HELSINKI

|

KOTKA

|

KUOPIO

|

LAHTI

|

LAPPEENRANTA

|

SEINÄJOKI

|

TAMPERE

|

VANTAA

|

rintajouppi.fi

