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1/4 sivu
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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
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Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.
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Hallitus
Olemme myös facebookissa.
Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry

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
ailasalonen2@gmail.com
SFC 166536

Sari Kakko, taloudenhoitaja
0405757913
caravanlahti.talous@gmail.com
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Puheenjohtajalta

Tervehdys!
Korona, Korona ja vielä kerran Korona.
Tämä sana on ollut varmaan yleisin
keväästä alkaen. Se on vaikuttanut moneen asiaan, valitettavasti myös meidän
yhdistykseen.
Kaikkien aiemmin peruttujen tapahtumien lisäksi teimme vielä päätöksen
peruttaa yhdistyksen pikkujoulut.
Nämä on ikäviä, mutta välttämättömiä
päätöksiä, jolla voidaan edes jotenkin
turvata jäsenistön terveyttä. Kun pysytään terveenä, niin on kaikilla elämä
mukavampaa ja helpompaa.
Haluamme kuitenkin järjestää tapah-
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tumia, kun rajoitukset sen taas sallii.
Liikutaan turvallisesti ja hyvillä mielin,
edelleen turvavälejä noudattaen.
26.9 Hämeenlinnassa vihdoin saatiin
järjestettyä liittokokous. Kokouksessa
oli hyvin huomioitu turvavälit, käsidesit ja kasvomaskit. Olin tällä kertaa
ehdolla ensi kertaa liittohallitukseen.
Kiitos vielä ehdottajille ja äänestäjille.
Hyvin meni. Ehdolla oli kolme henkilöä kahteen paikkaan. Nyt kävi niin,
että tulin valituksi liittohallitukseen 136
äänellä ja toiseksi valituksi tuli Harri
Järveläinen Pirkanmaalta 127 äänellä.
Valitettavasti erittäin pitkään liittohallituksessa vaikuttanut Juha Rakkola ei
näin ollen tullut valituksi. Kiitos Juhalle

pitkästä työrupeamasta liiton ja jäsenistön hyväksi tehdystä työstä.
Liitosta saadun tiedon mukaan se niin
on, että olen historian ensimmäinen
lahtelainen liittohallituksen jäsen.
Samalta talousalueelta on hallituksessa
istunut Pauli Koho (155), Nastolasta.
Hän oli Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry:n hallituksessa vuosina 1971-74
eli ennen varsinaisen liiton perustamista. Muissa luottamustoimissa ovat
toimineet seuraavat lahtelaiset:
Pauli Heinonen, Ajotaitotoimikunta,
1980-1991
Leo Helminen, Tekninen toimikunta
1972
Pentti Klinga, Leirintätoimikunta,
1997-2002
Kosti Lähteenmäki, Leirintätoimikunta, 1980-1989

Salonen sekä Hannu Anttonen. Tervetuloa mukaan, töitä riittää. Lämmin
kiitos myös Tuulalle, Petterille ja Päiville menneistä vuosista.
Jäsenistön ehdotuksesta/toiveesta päätin viime hetkellä vielä jatkaa (äänestyksen jälkeen) vuoden yhdistyksen
puheenjohtajana. Nyt tulevan vuoden
aikana on aikaa etsiä jatkaja tähän tehtävään.
Lämmin kiitos kaikille jäsenille, yhteistyökumppaneille sekä muille tutuille
kuluneesta vuodesta.
Mukavaa joulun odotusta sekä hyvää
uutta vuotta.
T. Juha 127140

Hieno juttu kaiken kaikkiaan, että
saimme vihdoin edustajan liittohallitukseen jäsenistön yhdistyksien etuja
ajamaan. Minulla oli mottona ”ole oma
itsesi”. Juuri sama ukko haluan olla
edelleenkin, kuin ennen valintaani.
Alustavan suunnitelman mukaan
olemme päättäneet vielä yrittää järjestää yhdistyksemme 50v juhlat ensi
vuonna. 12-16.5.2021 Laittakaahan
kalentereihin ylös, jos saisimme ne
vihdoin järjestettyä.
Ti 27.10 yhdistyksemme syyskokouksessa vaihtui osa yhdistyksen hallituksesta. Henry Ahonen on ollut jo
aiemmin mukana hallitustyössä, mutta
uusina hallitukseen tuli valituksi Aila
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Päätoimittajalta

Olettehan kaikki huomioineet sen, että
uusi tieliikennelaki tuli voimaan ja
talvirenkaat kelien edellyttäessä alle jo
1. marraskuuta.
Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa
siitä, että autossa on talviolosuhteissa
talvirenkaat. Uuden tieliikennelain
myötä talvirenkaita on käytettävä 1.
marraskuuta – 31. maaliskuuta välisenä
aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Kesärenkaita saa ko. aikavälillä käyttää
ainoastaan silloin, kun tieolosuhteet
ovat kaikin puolin kesärenkaille soveltuvat.
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Se siitä saarnaamisesta ja asiaan. Kesä
meni taas nopeasti, vaikka aluksi tuntui
siltä, että eihän se ole edes alkanutkaan
vallitsevan epidemian takia. Tapahtumia ei ollut paljon ja karavaanarit
osasivat hyvin pitää turvaetäisyyksiä ja
noudattaa niitä.
Tämä vuosi on ollut monelle alueelle
investointien vuosi, koska alkuvuodesta
moni alue oli kiinni ja se tarjosi mahdollisuuden siihen, että alueiden viihtyisyyttä voisi parannella ja kehittää jo
olemassa olevaa kiinteistökantaa.

Yhdistyksemme syyskokous oli tällä
viikolla, kun kirjoitan tätä juttua. Saimme valittua uusia ihmisiä erovuoroisten
tilalle hallitukseen ja sitä kautta toiminta jatkuu aktiivisena. Mieltäni lämmitti
se, että nykyinen puheenjohtaja Juha
lupautui jatkamaan vielä vuoden, jotta
saamme tehtyä maaliin ne tapahtumat,
jotka ovat pitkälti hänen käsialaansa.

Onnea myös muille uusille hallituksen
jäsenille ja toivon heille intoa ja tarmoa
tuohon vastuulliseen tehtävään.
Syyskokouksesta lisää lehdessä omassa
osiossaan kuvien kera vielä.
Mukavaa alkanutta syksyä kaikille ja
turvallisia talvikilometrejä. Muistakaa
pysyä terveinä ja moikataan kun tavataan
Syysterveisin Marko 160599
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Pelitreffit 2020
Pelitreffejä vietimme Artjärvellä
4-6.9.2020. Paikalle oli saapunut melkein 30 auto/vaunukuntaa. Perjantaina
oli jo aistittavissa lievää kisakuumetta,
koska kuluva kesä on ollut ”tapahtumavajaa” erinäisistä syistä.
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Isäntäväki ohjasi tottuneesti treffeille
tulijat omille paikoilleen.
Innokkaimmat aloittivat jo perjantaiiltana ottamaan löysät pois niin mölkkykapuloista, kuin pentanquekuulista.

Taidonnäytteitä tapahtumarikkaasta viikonvaihteesta. Petanquen mestaruusmittelöt.
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Yläkuvassa: Kuula lentää melkein sinne, minne sen oli tarkoituskin.
Alakuvassa: Joskus pitää turvautua tuomariston tarkkaan mittaukseenkin.
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Mölkkyturnaus käynnissä ja yleisö seuraa tarkasti, kuinka Martti pärjää vuorollaan.
Alakuvassa: Luomalan Hannun tyylinäyte.
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Seuraavaksi vuorossa oli perinteinen tikkakisa ja sää alkoi näyttämään parhaan
puolensa yleisölle. Kuvakollaasi tikkakilpailuiden suorituksista.
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Tänä vuonna naisten sarjan voittaja olisi voittanut miehetkin ihan suvereenisesti.
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Tulossatoa Pelitreffeiltä

Lastenkilpailuihin tänä vuonna oli vain
kaksi osallistujaa.

Petanqueen osallistui 18 paria. 		
Voittajapariskunta ehti karata ennen		
palkintojen jakoa.				

1. Milo Hänninen
2. Viktor Hänninen

1. Merja ja Ari Jansson
2. Kiti ja Ami Vahtera
3. Marja ja Heikki Rinne
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Mölkyn mestaruuskilpailuihin 		
1. Martti Kokkinen
osallistui 41 kilpailijaa, 20 naista ja		
2. Martti Keinänen
21 miestä.					3. Päivi Kokkinen

Tikkakisan naisten sarjan kolmikko		
1. Pirjo Huotari
tuloksillaan.					2. Päivi Kokkinen
						3. Päivi Vuorela
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160
106
99

Tikkakisan miesten sarjan kolmikko		
1. Juha Rinne		
tuloksillaan.					2. Pentti Hassinen
						3. Kari Koivunen

132
112
76

Suuresti halutun kiertopalkinnon viikonvaihteen parhaalla pisteillä nappasi
Juha Rinne.

Isot kiitokset tapahtuman järjestäjille,
kivaa oli ja kaikki viihtyivät paikan
päällä.

Lisäksi näin erikoisena kesänä oli myös
hyvin erikoinen tietokilpailu ja kuinkan muutenkaan, niin kilpailun kaikki
kysymykset koskivat ”Koronaa”.
Voittajapariskunta kyseiselle kilpailulle
oli Maija ja Erkki Helin.

Suuret onnittelut kaikille voittajille ja
osallistujille.
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Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!
Yli 100 vaihtoehtoa.

Katso varastotilanne www.jyvascaravan.fi

2021 mallit saapuneet.
Tule tutustumaan.

Ostamme matkailuautoja
ja -vaunuja.
0400 407066
www.jyvascaravan.fi/osto

Verkkokaupassamme
yli 7000 tuotetta.
kauppa.jyvascaravan.fi

Myynti

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi

Meillä yli 100 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

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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Karaoke harrastuksena
Tuula Heinosen ja Markku Partasen
harrastuksiin karavaanailun lisäksi,
kuuluu karaoke, joka rantautui Suomeen 1980-luvulla urheiluvaikuttaja
Kalervo Kummolan saattelemana.
Alun perin karaoke on lähtöisin Japanista ja nimi on otettu nimilyhenteistä
”Kara” tyhjä ja ”Oke” orkesteri. Eli vapaasti suomennettuna voisi olla ”tyhjä
orkesteri”.
Monet suomalaiset levytuottajat ovat
lähteneet tähänkin harrastukseen
mukaan ja niistä tunnetuimmat ovat:
Finnkaraoke, Power, Laulava koira ja
Melplay.
Suomalaiset ovat kilpailukansaa, niin
toki myös karaokeen on tullut niitäkin.
Maailmanmestaruutta on alettu ratkomaan jo vuodesta 2003 Heinolassa.
Tuula ja Markku ovat ahkeria karaokekilpailu kiertäjiä ja siitäkin kertoo se,
että viime vuonna ainakin kolmessakymmenessä kilpailussa he kiertelivät.
Myös menestystä on tullut molemmille.
Kilometrejä on tullut ja paljon uusia ystäviä. Onneksi he pystyvät yhdistämään
kaksi harrastusta eli karavaanailun ja
karaoken, niin kustannuksetkin pysyvät
kohtuullisena.
Tänä vuonna on poikkeuksellinen
vuosi, kun alkukilpailuja ei juurikaan
ole ollut, johtuen koronatilanteesta.
Tämän vuoden kilpailuja ovat olleet ja
ovat vielä: Tuurin karaokemestaruus,
Hämyjen karaokefinaali, Kultakurkku,
RETRO SM finaali, Loistava laulaja,
Valtakunnan Senioromestari, Joukkue
SM finaali, Eläkeliiton karsinta ja finaali
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sekä KAC alkukarsinnat.
Kilpailuissa on myös useita erilaisia sarjoja ja Tuula toivoo, että kaikissa olisi
erikseen vanhat ja nuoret, koska heitä ei
voi verrata äänellisesti keskenään.
Naisilla ja miehillä on esim. 55-59 ja
60+, sekä 40+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+,
75+ ja 80+. Lisäksi naisilla ja miehillä
on 45-59, 60-69 ja yli 70 vuotiaat. Myös
naisille ja miehille on alle 35, 35-49, 5070 ja yli 70 vuotiaat.
Tämän kesän karaokekilpailuista muutamat ovat jääneet Tuulan ja Markun
mieleen, erityisesti kuinka niissä on
otettu turvallisuus huomioon vallitsevan epidemian takia. Kilpailuissa on
ennen lavalle menoa jokaisen pitänyt
desinfioida kätensä huolellisesti ja
samoin mikrofoni, toki omaa mikrofonia on saanut käyttää, niin silloin ei ole
tarvinnut miettiä sitäkään asiaa.
Muun muassa, kun he olivat Kauhajoen
Valtakunnan Senoirimestarin semifinaalissa, heille jäi erityisesti mieleen
paikka, jossa he tulisivat yöpymään.
Paikka oli edullinen ja palvelu oli todella ystävällistä. Toki he olivat varustautuneet reissuun huolellisesti ottamalla
oman harjoitusläppärin mukaan, jolla
he pystyivät treenailemaan tulevia kilpailuita varten.
Itse kilpailussa he molemmat saivat
mieluisan yllätyksen, sillä kumpikin
suoriutuivat niin hyvin, että ansaitsivat
paikan marraskuussa järjestettäviin
finaaleihin, jotka ovat Kalajoella.
Tämäkin yhdistetty karaoke/karavaanailutapahtuma lisäsi kilometrejä noin
290 km heidän Pipsaansa, jonka nimen

he olivat ristineet asuntoautolle. Samoin
tulevalle finaalireissulle on odotettavissa lisää vielä noin 466 km.
Lokakuussa he ahkeroivat kahden reissun verran kilpailuita ja niistä ensimmäinen oli Pohjanmaalla sijaitsevassa
Härmän kylpylässä, siellä he osallistuivat karaokeyhdistysten välisiin joukkue
karaoken SM-kilpailuihin. Matkaa jälleen tuli 344 km. Siellä he edustivat Riihimäen ja Hyvinkään Seudun Karaokeharrastajat ry:tä eli RiKaRy:ä. Kannatti
edustaa noin aktiivista yhdistystä, koska
voitto tuli taas omassa luokassaan ja tuo
voitto oli jo järjestyksessään kuudes.
Tuula kertookin, että on kunnia kuulua
näin aktiiviseen yhdistykseen, kun meidän omalla alueella ei tälläistä ole.
Toinen kilpailu lokakuussa oli Eläkeliiton vuotuinen karaokekilpailu Lehmirannassa, Salossa. Markku oli siellä
edustamassa Päijät-Hämeen piiriä, koska oli voittanut oman piirinsä karaokemestarin tittelin. Tuula toimi managerina tuolla reissulla. Markku pärjäsikin
hienosti, koska 16 osallistujan joukosta
selvisi lopputuloksissa kuuden parhaan
joukkoon.

Lopuksi Tuula kertoo kriteereistä, millä
tuomaristo arvioi kilpailijoita.
lauluääni (puhtaus, laatu ja persoonallisuus)
rytmi ja tempo (äänen suhde musiikkiin)
tulkinta (vokaalinen ilmaisu, laulun
tarkoitus ja tunne)
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lavakarisma (laulun fyysinen ilmaisu,
esiintymisen visuaalinen suorittaminen
lavalla ja pukeutuminen)
viihdytyksellinen arvo (kuinka yleisö ja
tuomarit reagoivat esitykseen).
Palkinnoiksi kilpailuista on mahdollista
saada esimerkiksi pokaali, ruusu, kun-
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niakirja, mitali ja joskus rahapalkintoja,
lahjakortteja ja tavarapalkintoja.
Karaoke on mukava harrastus, joten ei
muuta kuin kaikki vaan laulamaan!

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

Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksemme järjesti perinteisen
syyskokouksen Lahdessa, Lahti-hallin
alakerran kokoustiloissa. Paikkalle
saapui peräti 41 innokasta jäsentä. Tila
oli muokattu turvalliseksi huomioiden
turvavälit, sekä käsidesiautomaatit
odottivat tulijoitaan näkyvästi.
Mukavan lämminhenkinen puheensorina odotti tulijaa, kun saavuin paikalle
hyvissä ajoin. Siellä vaihdettiin kesän
kuulumisia ja muisteltiin, kuinka poikkeuksellinen kyseinen kesä oli.
Puheenjohtajamme Juha Hartman piti
alustuspuheen kokouksen alussa ja samalla tiedotti valinnastaan SF-Caravan
ry:n liittohallitukseen. Onnea Juhalle
ihan mahdottomasti.
SF-Caravan ry:tä edusti kokouksessa
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Hannu Kivikoski, joka valittiin yksimielisesti syyskokouksemme puheenjohtajaksi. Sihteeriksi kokous valitsi
yhdistyksemme sihteerin Aila Salosen.

Tämä syyskokous olikin valintojen kokous, koska nyt oli valittavana yhdistyksellemme uusi puheenjohtaja ja neljän
erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle
uusia innokkaita toimijoita.
Hallituksen toimijoiden määräksi sovittiin yhteisesti kuusi jäsentä, eli valittavaksi erovuoroisten tilalle näin ollen
jäisi ainoastaan kolme. Mutta tuota
ennen olisi aika valita yhdistyksellemme uusi puheenjohtaja.
Tästä kehkeytyi oikea jännitysnäytelmä,
koska meillä olikin kaksi ehdokasta uudeksi puheenjohtajaksi. Juha Rinne ja
Juha Hartman. Nyt meidän tehtäväksemme tuli valita Juhien keskuudesta
yhdistykselle puheenjohtaja ja tuo tehtävä suoritettiin suljetulla äänestyksellä.

Ääntenlaskijat pääsivät heti töihin ja
tuloksen julkistamisen jälkeen kokous
totesi Juha Hartmanin tulleen valituksi
uudeksi puheenjohtajaksi.
Seuraavaksi oli vuorossa kolmen hallituksen jäsenen valinta ja se toteutui
vaivattomasti. Uusiksi jäseniksi hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin
Henry Ahonen, Aila Salonen ja Hannu Anttonen. Onnea kaikille valituille
ja menestystä vastuulliseen tehtävään.
Samalla lämmin kiitos nyt hallitustyöskentelyn jättäneille Tuula Heinoselle,
Päivi Kulmalalle ja Petteri Parkkalille.
-Marko
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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

26

Vaunuposti 4/2020

050-917 1156
044–9609 789
044-5532166

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

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

Nopeaa Palvelua ammattitaidolla!
ir-sahkotyo.fi/ilpo.ronkko@ir-sahkotyo.fi
Soita jos tarvitset sähköasentajaa 044-2901621
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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 )				
11 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
1€
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk						
Kausipaikka 1.5-31.10.2021					

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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Tämän vuoden pikkujoulut on peruttu
vallitsevan koronatilanteen vuoksi

SF-Caravan
Lahden Seutu ry
Toivottaa yhteistyökumppanilleen ja
jäsenilleen
Rauhallista
Joulua
ja
Onnellista
Uutta vuotta
2021
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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

