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Uuden edessä
Eurooppa on uuden edessä. Sota on
tullut vuosikymmenten jälkeen lähelle,
meidän kaikkien takapihalle asti. Turvallisuuden tunne on saanut pahan osuman.
Pohdituttaa, onko naapurisopu mennyttä
aikaa. Asiantuntijat sanovat, että tässä
tilanteessa pitäisi pyrkiä säilyttämään
samat vanhat rutiinit...
SFC Lahden Seutu ry:n jäsenet ovat
uuden edessä. Lähes 40 vuotta posti
on tuonut tutun Vaunuposti-lehden kotiin
selattavaksi. Ne on voinut lukemisen jälkeen arkistoida kirjahyllyyn tai loppukäyttää tulitikun apuna tulta saunan pesään
tehdessä.
Nyt digi VaunuPostin lukemiseksi ei riitä
postilaatikko, vaan on omistettava tietokone, tabletti tai älypuhelin ja nettiyhteys.
Osa asioita, joista ei vielä ”hetki” sitten
tiedetty mitään, mutta nyt ainakin jokin
näistä löytyy lähes jokaiselta. ”Se on tätä
päivää”, sanotaan. Nytkin lehden lukuun
voi aina palata yhdistyksen kotisivuilla,
jossa lehdet on valmiiksi arkistoituna.
Tai ne voi arkistoida omalle koneelle tai
uudenlaiselle tikulle. Maailma muuttuu
ja sen mukana pitäisi pysyä. Kannattaa
ainakin pyrkiä pysymään, sillä silloin saattaa huomata, ettei tämä muutos loppujen
lopuksi huonompi juttu olekaan...
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Minä itse olen uuden edessä. Lupauduin pyydettäessä Vaunupostin uudeksi
päätoimittajaksi, ja sain aloittaa ns. puhtaalta pöydältä omalla tyylilläni. Kouluja
tähän en ole käynyt, mutta tykännyt aina
kirjoittaa, ja sitä kautta olen saanut olla
usean yhdistyksen lehden teossa mukana, päätoimittajanakin. Ensimmäiseltä
ammatiltani olen vaatetussuunnittelija;
nyt lehden teossa suunnittelijaminäni saa
taas päästä valloilleen taittoa suunnitellessa. Kiitokset edeltäjälleni Markolle,
selvästi hänelläkin on ollut rakkaus tähän
tekemiseen.
Kuten aina päätoimittajat, minäkin toivon
teiltä jutunjuuria, -siemeniä tai -taimia
seuraaviin lehtiin. Toivon, että viihdytte
lehden parissa ja annatte pureskeltua
palautetta. Minä jään opiskelemaan tätä
minulle entuudestaan tuntematonta taittoohjelmaa lisää...
Arja Oja
69857-1

Digi VaunuPostin jakelu
Lehti ilmestyy yhdistyksen kotisivuilla
www.sfclahdenseutu.fi /Yhdistys/
Vaunupostit, josta löytyvät myös
aiemmin ilmestyneet lehdet.
Lisäksi lehti jaetaan jokaisen jäsenen
henkilökohtaiseen sähköpostiin.
HUOM! Mikäli et nyt saanut lehteä sähköpostiisi, käy lisäämässä sähköpostisi
liiton tietoihin osoitteessa
www.karavaanarit.fi /Jäsensivut/
Muutokset jäsenyyteen.
Huom! Huomioi järjestelmäuudistuksesta johtuva salasanan vaihto!
Katso sivu 30!

LEHDEN TIEDOT
VaunuPosti 1/22
39. vuosikerta
Ensimmäinen digi-VaunuPosti
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Julkaisija
SF-Caravan Lahden Seutu ry
pj Juha Hartman
puheenjohtaja(at)sfclahdenseutu.fi
050 9171156
Päätoimittaja, taitto
Arja Oja
sfclahti.paatoimittaja(at)gmail.com
050 3508933 (ei virka-aikana)
Ilmestymisaikataulu
Lehti 2/22 ilmestyy vk24
Lehti 3/22 ilmestyy vk39
Lehti 4/22 ilmestyy vk50
Aineistoaikataulu
Lehti 2/22, 5.6.2022 mennessä.
Lehtitoimikunta
Arja Oja
Kari Koivunen
Hannu Anttonen, ilmoitusmyynti
Tuula Heinonen
Ilmoitushinnat 2022
1/1 sivu
100€
1/2 sivu
80€
1/4 sivu
60€
1/8 sivu
40€			
Kannen kuva
Arja Oja
Auringonlasku Vuorenmäelllä
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Puheenjohtajalta

Moikka!
Nyt riittää lumi jo tälle talvelle. Sitä on
tullut aivan riittävästi ja nyt toivon, että
kevät/kesä tulee nopeasti. Juuri tälle päivälle on luvattu kevään lämpimintä päivää
+10.
Luet juuri yhdistyksemme ensimmäistä
Vaunuposti -lehteä, joka on sähköisessä
muodossa. Kulut paperisesta alkoivat olla
postikuluineen niin poskettoman suuret,
että siirryimme tähän versioon.
Samalla vaihtui lehden päätoimittaja.
Uutena päätoimittajana tehtävän aloitti
Arja Oja. Lehden sisältö varmaan muuttuu
jonkin verran ” Arjan näköiseksi”, mutta
jatkossakin saa lähettää juttuideoita ja
asioita, mitä lehdestä haluatte lukea.
Kiitokset edelliselle päätoimittajalle Marko
Aroselle.
Vuosi vaihtui ja korona oli vahvasti esillä
ainakin tiedotusvälineissä. Toivotaan, että
siitä päästään kokonaan eroon. Tätä kirjoittaessa on vielä suurempia huolia, kun
naapurimme Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.
Sydämestäni toivon, että tämä loppuu
mahdollisimman pian ja maailmaan palaa
rauha. Valitettavasti tämä sota vaikuttaa
ihan kaikenlaisiin päivittäisiin asioihin ja
jo nyt näkyy esim. järjettömän kallista
polttoainetta mittareilla. Tämä tulee aivan
varmasti vaikuttamaan myös harrastukseemme, joka on tosi harmi.

No, jotain positiivistäkin kuitenkin on, kun
vihdoin tapahtumia saa järjestää ja mekin
olemme taas innolla niitä tekemässä.
Normaalien treffien ja muiden tapahtumien lisäksi olemme taas suunnittelemassa
mm. MXGP:tä Kymiringillä, Caravanmessuja sekä uutena tulokkaana Makujen
messut, jotka järjestetään Mukkulan kartanon alueella. Tästä myöhemmin lisää,
kun saamme kaikki sopimukset allekirjoitettua. Muista seurata yhdistyksen netti- ja
Facebooksivuja.
Muistattehan tehdä tarvittavat keväthuollot kalustolle hyvissä ajoin, sillä kun kalusto toimii, niin on reissutkin huomattavasti
mukavampia.
Kaikesta huolimatta,
oikein hyvää ja matkailurikasta kevään
alkua!
T. Juha 127140

TIEDOKSI!
Digi lehti mahdollistaa sen, että
klikkaamalla linkkiä pääset linkitetylle nettisivulle ja facebookiin.
Klikkaamalla mainosta, pääset mainostajan nettisivulle.
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HALLITUS
Puheenjohtaja
Juha Hartman
SFC 127140
050 9171156
puheenjohtaja(at)
sfclahdenseutu.fi

Varapuheenjohtaja
lehtitoimikunta

Sihteeri
jäsenkirjuri

Hannu Anttonen
SFC 69857

Aila Salonen		
SFC 166536

040 5086498
hannuanttonen2(at)
gmail.com

044 3684095
sihteeri(at)
sfclahdenseutu.fi

lehtitoimikunta
Kari Koivunen
SFC 78111
		
044 55322166
kari.koivunen(at)
live.fi

Henry Ahonen
SFC 129405
040 5446374
ahonen.henry(at)
gmail.com
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Hallitukselta Sinulle
Hallitus valitsi kokouksessaan 11.12.21
toimihenkilöt vuodelle 2022.
- Varapuheenjohtajana jatkaa Hannu Anttonen ja sihteerinä Aila Salonen.
- Taloudenhoitajana aloittaa Outi Järveläinen.
- Hämyedustajat ovat Aila Salonen, Kari
Koivunen ja Hannu Anttonen.
- Kotisivuista vastaa Kari Koivunen ja
tekninen asiantuntija on Henry Ahonen.
Toimikuntien vetäjät ovat seuraavat:
- Messutmk Jorma Siren
- Ajotaitotmk Lauri Tarnanen

23.1.22 pidetyssä kokouksessa todettiin
jäseniä olevan 1815.
Koska koronatilanne oli edelleen paha,
hallitus päätti peruuttaa Talvipäivät. Valitettava tilanne.
1.3.22 pidetystä kokouksesta hallitus
tiedottaa, että yhdistyksen taloustilanne
on haastava, koska koronasta johtuen
tulonhankinta tapahtumia ei ole päästy
järjestämään kahteen vuoteen. Mutta nyt
Caravan messujen suunnittelutyöt ovat
hyvässä vauhdissa.
Juha Rinne jättäytyi omasta tahdostaan
pois hallitustyöskentelystä maaliskuussa.
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Tullaan tutuksi
Esittelyssä
uusi
VaunuPostin
päätoimittaja
Arja Oja
69857-1

Kerronpa nyt itsestäni jotain, jotta saatte vähän käsitystä siitä, kuka tätä digi
VaunuPostia oikein toimittaa. Olen siis
60-kymppinen melko tuoreessa avoliitossa Parolassa asuva monessa mukana oleva nainen. Karavaanariksi olen
aikoinaan alkanut 80-luvun lopussa,
ex-miehelleni jäänyt numero oli 59XXX.
Vuosia minulla oli oma numero 112XXX,
mutta nyt olen avomieheni Hannun
rinnakkaisjäsen. Minulla on kokemusta
sekä kausipaikalla olosta että kotimaassa
reissaamisesta, molemmista sekä vaunulla että autolla. Kaikilla vaihtoehdoilla on
omat hyvät puolensa, riippuen paljon sen
hetkisestä elämäntilanteesta. Jatkossa
toivon voivani reissata autolla aiempaa
enemmän, vaikka työ päiväkodin erityisavustajana rajoittaa harrastusta.
Lisäksi harrastusta rajoittaa kotona sijoitettuna asuva teinityttö, siinä iässähän ei
tunnetusti juuri enää haluta mukaan lähteä. Samalla jääkaapilla käy paljon myös
23v jälkihuollossa oleva nuori nainen.
Hannu-paralla on siis kotona numeroin
3-1 naisvalta, onneksi hänellä on matkailuauto pakopaikkana, jos alkaa liikaa
ahdistamaan.
Lapset ovat aina olleet lähellä sydäntäni, erityisesti erityislapset. Niinpä viiden
biologisen lisäksi minulla on ollut pitkäai-

kaisesti sijoitettuna vuodesta 2003 lähtien
kaikkiaan viisi lasta. Lisäksi lyhytaikaisesti
sijoitettuna kahdeksan lasta, heistä itse
kukin on asunut luonani 7-13 kuukautta.
Viimeiset heistä lähtivät luotani kaksi vuotta sitten, jonka jälkeen aloitin ”oikeat työt”.
Valtaosan tästä ajasta olen toiminut yksin,
ilman puolisoa. Käsitykseni perheestä on
laaja, lasken esimerkiksi, että minulla on 9
lapsenlasta, heistä alle puolet biologisia.
Olen ollut myös vapaaehtoistyössä Näkövammaiset Lapset ry:ssä yli 10 vuotta. Se
yhdessä sijaisperheenä toimimisen kanssa toi minulle äitienpäivänä 2016 pressan
kunniamerkin.
Olen onnellinen siitä, että olen saanut
olla töissä myös toisessa rakkaudessani,
nimittäin teatterissa. Olin Helsinkiläisen
ammattiteatterin puvustaja yli 30 vuotta.
Ammatti, jossa työ ja harrastus sekoittuivat. Ja siinäkin, kuinkas muuten, valtaosin
lapsille suunnattuja näytelmiä puvustaen.
Nytkin ympäröin itseni lapsilla niin töissä
kuin vapaa-ajalla; olen järjestänyt monien sfc-alueiden tapahtumissa ohjelmaa
lapsille ja lapsenmielisille.

Kaikki lapset ovat tietenkin päässeet
mukaan nauttimaan matkailusta vaunulla/
autolla. Kun olen elänyt tavallista pidempään lapsiperhearkea, 80-luvulta näihin
päiviin, matkan kohteeksi on usein valikoitunut alueet, joissa on lapsille paljon
tekemistä, sillä silloin aikuisille jää edes
vähän vapaahetkiä. Niinä arvokkaina
kertoina, jolloin pääsen matkaan kaksin
Hannun kanssa, nautin rauhasta ja suunnittelemattomuudesta, fiiliksen mukaan
elämisestä, minkä autolla reissaaminen
mahdollistaa. Niinä kertoina hakeudun nimenomaan paikkoihin, joissa ei ole lapsia.
Sillä loppujen lopuksi, rajansa kaikella. Ja
sitten taas jaksaa!
Arja
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Liittokokouksen 2021 Päätöksiä
Koronaviruspandemiasta johtuen liittokous jouduttiin siirtämään keväältä syksyyn.
SF-Caravan ry:n liittokokous käytiin lauantaina 25. syyskuuta Holiday Club Caribian auditoriossa, Turussa. Pandemiasta
johtuen kokoussaliin oli pääsy ainoastaan
yhdistysten virallisilla kokousedustajilla,
liittohallituksen jäsenillä, liittohallitusehdokkailla, kutsuvierailla ja kokousvirkailijoilla.
Liittokokouksessa oli edustettuna 60 jäsenyhdistystä SF-Caravan ry:n 79 rekisteröidystä jäsenyhdistyksestä. Kokousedustajia oli yhteensä 151, jotka edustivat 308
ääntä.
Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa
olivat Minna Joensuu, Jiri Kattelus ja
Timo Tarvainen. Heistä varapuheenjohtaja Tarvainen ei asettunut enää ehdolle.
Kärkikolmikon osalta tasaisessa liittohallitusvaalissa eniten ääniä sai tuusulalainen Irmeli Valve (197 ääntä). Lahtelainen
Veikko Vuorialho oli vaalin toinen 193
äänellä, ja jyväskyläläinen Peter Lord
kolmas 191 äänellä. Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittujen pesti on kolmivuotinen;
tästä liittokokouksesta vuoden 2024 liittokokoukseen.

Liittohallitus piti järjestäytymiskokouksen
heti liittokokouksen päätyttyä. Liiton varapuheenjohtajiksi valittiin Harri Järveläinen
ja Veikko Vuorialho.
Liittokokous kutsui SF-Caravan ry:n kunniapuheenjohtajaksi lappeenrantalaisen,
vuodet 2009-2017 puheenjohtajana toimineen Juha Hämäläisen. Hämäläisestä
tuli järjestyksessään liiton neljäs kunniapuheenjohtaja, aiemmin nimettyjen Börje
Tengströmin, Seppo Pietiläisen ja Eero
Ollilan seuraan.
Vuoden karavaanarin 2020 nimityksen
vastaanotti Hanna Jokinen. Vuoden yhdistyksenä palkittiin SF-Caravan Kainuu
ry.
Jäsenyhdistysten hyväksi tehdystä työstä, yhdistystoiminnan korkeimmalla
huomionosoituksella, platinamerkillä,
liittokokouksessa huomioitiin Teuvo Hämäläinen SF-Caravan Kouvolan seudusta, Raimo Kosonen SF-Caravan Hyvinkään seudusta, Martti Turkki SF-Caravan
Satakunnasta ja Erkki Helin SF-Caravan
Lahden Seudusta.
(Liiton tiedotteesta tiivisti Arja Oja)

Erkki Helin (oik) vastaanottamassa liiton korkeinta
huomionosoitusta, platinamerkkiä, jäsenyhdistyksen
hyväksi tehdystä työstä.

Kuva: Juha Hartman
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Platinamerkki
SF-Caravan Lahden Seutu ry anoi entiselle puheenjohtajalleen Erkki Helinlle liiton
korkeinta ansiomerkkiä eli platinamerkkiä,
jonka liitto myönsi. Merkki luovutettiin
Turun liittokokouksessa 25.9.2021. Merkin
saanti pidettiin visusti salassa tulevalta
saajaltaan. Hänet ja vaimonsa Maija juonittiin kokousedustajiksi ja yllätys onnistui
täydellisesti!
Erkki Helin on toiminut Lahden seudun
hallituksessa vuosien 1992- 2016 välillä
yhteensä 14 vuotta, joista puheenjohtajana 1994-96 ja 2003. Kunniajäseneksi
Erkki nimitettiin syksyllä 2014.
Erkki on ansioitunut paitsi aktiivisena
toimijana omassa yhdistyksessään, myös
Lahden seudulla järjestyttyjen tapahtumien yhteydessä toteutettujen karavaanaritreffien organisoijana. Näistä yhtenä
Lahden Caravan-messutreffien pääorganisoijana vuosina 2001-2014.
Viime syksynä 80v täyttänyt Eki kertoi
sähköpostilla tehdyssä haastattelussani
elelevänsä vaimonsa Maijan kanssa Lahdessa. Heillä on kaksi lasta, lapsenlapsia
on siunaantunut viisi ja yksi lapsenlapsenlapsikin heillä jo on.
Erkki on pitkän linjan karavaanari, jonka
kertoo jo jäsennumerokin, 35079. Siitä,
miten he aikoinaan päätyivät karavaanariksi, Eki kertoo näin:
- Se vanha tarina; teltassa kylmä ja märkää. Viimeinen läpimärkä teltta pakattiin
auton peräkonttiin kauan sitten Koljonvirran leirialueella.
Erkki kertoo olevansa ehdottomasti reissaava karavaanari. Eurooppaa on tullut
kierrettyä aluksi matkailuvaunulla, viime
vuosina autolla. Parasta tässä harrastuk-

sessa on hänen mielestään vapaus; menet omaehtoisesti ja omalla aikataululla,
ja joskus menet vain sinne, minne ”nenä
näyttää”.
- Niin kauan koitetaan matkailla, kun ajolupa on voimassa, sanoo Eki.
Pyysin Ekiltä joitain päällimmäisiä muistoja yhdistyöskentelyn varrelta, mutta hän
kertoi niitä olevan niin paljon, ettei kukaan
jaksaisi niitä lukea. Kaikki ovat kuulemma
positiivisia, eikä hän haluaisi yhtään muistoa pyyhkiä pois.
Lahden Caravan messujen yhteydessä
olevista treffeistä Eki sanoo näin:
- Kiitos kuuluu aina koko talkooporukalle,
analysoimatta eri tehtäviä, kaikkia tarvitaan, jokainen on kiitoksen ansainnut.
Pala tästä platinasta kuuluu koko treffien
talkooporukalle!
Hallitus järjesti platimamerkin saannin
yllätyksenä.
- No kyllä tosiaan juonivat, yllätys tuli
kuin ”housut kintuissa”. Tottakai tunnustus tuntui hyvältä, mutta kuten jo sanoin,
kyllä se kuuluu koko meidän yhdistyksen
hyvähenkisille aktiivisesti mukana olleille
ja oleville. Joten kiitos kuluneista vuosista,
jatketaan!

Platinamerkin
saaja

Erkki Helin
35079

Teksti:Arja Oja
Kuva: Armi Ylikorpi
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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
9,00
€€
TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2022 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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Syksyinen viikonloppu 15.-17.10.2021
alkoi perjantaina harmaalla ja sateisella
säällä. Alueellamme Vuorenmäellä kylmyyttä lisäsi vielä järveltä puhaltava kova
viima. Koleudesta huolimatta tunnelma oli
kuumien saunojen ja rentouttavien saunajuomien jäljiltä varmaan kaikilla lämmin
heti alkuillasta lähtien.
Pientä vipinää ja kiireen tuntua itselle
toi valmistautuminen illan ”koitokseen”;
edessä oli ensimmäinen kerta, kun allekirjoittanut oli yhdessä puolisonsa Hannun
kanssa ottanut vastuulleen illan ohjelmaa.
Kävimme tutustumassa juhlapaikkana
toimivaan läheiseen maamiesseurantaloon ja hieman koristelemassa sitä
Halloweenin tunnelmaan. Vaikka olimme
useasti käyneet Vuorenmäellä, kerta oli
ensimmäinen kun olimme Talon sisällä.
Hieman jännitti, toimivatko suunnittelemani ohjelmanumerot täällä ja miten ne
otetaan vastaan...

järjestymään terveysturvallisesti hyvää
hygieniaa ja sen hetkisiä rajoituksia noudattaen.
Upeita, hauskoja, vähän pelottaviakin
hahmoja olisi ollut pienempi tila pullollaan,
mutta Talon suureen saliin mahduimme
kaikki erittäin hyvin. Näistä hienoista
asuista piti kuitenkin saada seulottua ne
parhaat palkittaviksi. Siispä kilpailuun
osallistuvat eteen näytille, ovella saatu
numero mukaan ja hyvin esille. Sarjoja oli
kaksi - paras naisten asu ja paras miesten
asu – ja kaikki saivat äänestää. Voiton
veivät hienoilla puvuillaan Aila Salonen ja
Kari Koivunen.

Sitten takaisin matkakotiin ja illan naamiaisiin pukeutumaan. Ja takaisin Talolle
ottamaan juhlijat vastaan. Jokainen illanviettoon osallistuja sai oman sattumanvaraisen numerolapun, jonka merkityksestä
oltiin uteliaita, muutama epäileväinenkin
joukkoon mahtui. Iloisesti kannustaen
selvitin, että merkitys selviää kyllä illan
mittaan, eikä mitään ikävää siitä koidu.
Kirjaimellisesti kirjavaa porukkaa valuikin
Talolle mukavasti. Itsellä ensikertalaisena
syystreffivieraana vertailupohjaa ei ollut,
mutta kuulemma juhlijoita oli vähemmän
kuin aiempina vuosina. Arvatenkin syynä
tähän oli vallitseva koronatilanne, mutta onneksi tapahtuma saatiin kuitenkin

Pukukilpailun voittajat Aila Salonen ja
Kari Koivunen.
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Monen tanssijalkaa olikin jo alkanut
vipattaa ja siihen avun toi ammattilaisen
ottein ja mahtavalla äänellään Tangoseniori Pekka Vaattovaara. Tanssilattia
täyttyi tuotapikaa tällä kertaa asuiltaan
jokseenkin poikkeavasta tanssikansasta.
Voisi sanoa, että ainakin hämähäkkejä liisi
ilmassa tavanomaista enemmän.
Kun Pekka lähti tauolle, oli vuorossa
suunnittelemaani yllätysohjelmaa. Hannu arpoi kaksi numeroa; he jotka olivat
onnekseen saaneet ovella nämä numerot, saivat osallistua ensimmäiseen
pieneen kisaan. Vessapaperirulla piti
saada purettua mahdollisimman nopeasti.

tahtiin omaan matkakotiin - tai kenellä
virtaa vielä riitti - naapurin matkakotiin
jatkoille.

Pekka Vaattovaaran tahdissa laitettiin jalalla koreasti.
Seuraava aamu koitti tuulisena, mutta aurinkoisena. Siitä ei kuitenkaan jääty ulos
nautiskelemaan, vaan marssitiin takaisin
Talolle, sillä vuorossa oli yhdistyksen
syyskokous. Tästä kokouksesta enemmän tässä lehdessä tämän jutun jälkeen.

Erilaisia kisailuja; vuorossa palapelin
mahdollisimman nopea kokoaminen.
Seuraavat kisaajat arvottiin vastaavasti
ja nyt oli vuorossa palapelin kokoaminen.
Kolmantena kilpailuna juomien tunnistaminen. Pakko ei tietenkään kenenkään
ollut osallistua, mutta siihen oli mahdollisuus ja upeasti kaikki halusivat tämän
mahdollisuuden käyttää. Tanssitauon
lopuksi vielä pieni arvonta kaikkien numeroiden kesken. Ja tanssit pääsivät taas
jatkumaan.
Ja tanssijoita riitti kyllä niin pitkään kuin
”orkka” soitti. Siitä sitten hipsittiin omaan

Puolen päivän jälkeen kokoonnuttiin taas
kisailemaan, tällä kertaa koronaturvallisesti ulos. Aurinko paistoi ihanasti, mutta
hurjasti puhaltava kolea tuuli toi omat
haasteensa kilpailuihin, joista valtaosa
pystyttiin kuitenkin toteuttamaan lähestulkoon suunnitellusti.
Ensin pareittain sullottiin sanomalehti pikaisesti pulloon. Seuraavassa kisassa hajotettiin pareittain vanhat T-paidat mahdollisimman pitkäksi matonkuteeksi tietyssä
ajassa. Loppuhuipennuksena joukkueet
kisasivat mm. pikaisessa vaatteiden pukemisessa. Näin järjestäjänä täytyy antaa
täydet pojot kaikille osallistujille, niin olitte
hienosti mukana kilpailuissa ja kannustamassa muita! Eikä tainnut olla ketään,
joka ei olisi jossakin vaiheessa nauranut,
jos ei ääneen niin ainakin sisäänpäin.
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Lauantaipäivän kisailuja:
(vas.) Sanomalehti sullottiin pulloon pikaisesti....
(alla) Parikilpailuna Tpaidasta mahdollisimman
pitkä matonkude.
(alin) Joukkueviestinä
pikaista pukeutumista,
juoksua, riisuuntumista...
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Iltapäivän aikana aurinko joutui jälleen
väistymään pilvien tieltä. Ja kun saunojen
jälkeen sammuivat alueelta ulkovalot – ei
ollut sähkökatko, vaan sovittu juttu - alkoi
tuulen lisäksi myös sataa tihuuttaa. Pimeyteen toi iloa toinen toistaan upeampi
valoasetelma, jotka piti tietysti kaikki käydä katsomassa, jotta pystyi valitsemaan
sen omasta mielestä parhaan asetelman.

Kammorasteilla
sai mm. maistella veriplasmaan
säilöttyjä hampaita.
ollut kiertää lempeänä syysiltana, mutta
se on otettava, mitä annetaan. Mutta sitäkin ihanampi oli sitten kokoontua kodalle
tulen ääreen lämmittelemään ja pientä
iltapalaa nauttimaan.
Aamulla noustiin enemmän tai vähemmän
reippaasti ylös, pikkuhiljaa koittaisi mukavan viikonlopun päätös ja kotiinlähtö.
Sitä ennen kokoonnuttiin toimiston eteen,
sillä vielä oli tarjolla jännitystä edellisillan
kilpailujen palkintojenjaon ja arpajaisten
muodossa. Parhaat pisteet Kammoradalla
saanut joukkue ja eniten ääniä saaneen
valoasetelman luojat saivat ansaitemansa
palkinnot. Valitettavasti sen verran jäässä
taisimme kaikki olla, ettei voittajista ole
yhtään kuvaa todisteena. Runsaat arpajaispalkinnot löysivät myös tiensä uusiin
koteihin.

Valoasetelma kilpailun satoa.
Alueen pimentämisellä oli toinenkin tarkoitus; olimme Hannun kanssa käyneet
virittämässä alueelle Kammorastit, jotka
oli tarkoitus kiertää taskulampun avulla
erikokoisin joukkuein. Rasteilla pääsi
mm. ratkaisemaan ei niin ihanien hajujen
lähteitä, maistelemaan veriplasmaan säilöttyjä hampaita ja aivomassassa olevia
räkäklimppejä, sekä poimimaan limasta
ötököitä jne. Kymmenkunta joukkuetta
kiersi rastit sinnikkäästi räntäsadetta
uhmaten. Olen ylpeä teistä jokaisesta!
Kuinka paljon mukavampi rastit olisikaan

Niin oli viikonlopun ohjelma pulkassa.
Kotiin lähdettiin hyvillä mielin, seuraava
tapaaminen taisi siintää jo monen mielessä.
Teksti: Arja Oja

Kuvat: Kari Koivunen, Arja Oja

Arpaonnea tai sitten ei...
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SYYSKOKOUS -21
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
16.10.2021 Vuorenmäellä Maamiesseuran talolla. Kokouksen kulku on tiivistetty yhdistyksen kotisivuilla www.
sfclahdenseutu.fi kohdassa Pieniä
tiedonjyväsiä näin:
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hartman toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Liittohallituksen jäsen Harri Järveläinen kertoi liiton
terveiset kokoukselle.
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Harri Järveläinen ja sihteeriksi Aila Salonen.
- Hallituksen jäsenmääräksi hyväksyttiin
viisi henkilöä.
- Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin
uudelleen Juha Rinne sekä Kari Koivunen.
-Hallituksessa jatkavat edelleen puheenjohtaja Juha Hartman, Aila Salonen, Henry Ahonen ja Hannu Anttonen.
- Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Helin ja Jorma Siren. Varatilintarkastajat ovat
Seppo Siivonen ja Dave Velasco.
- Jäsenmaksut vuodelle 2022 ovat seuraavat: varsinainen jäsen 15€, rinnakkaisjäsen 5€, yhteisöjäsen 100€ ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin yksimielisesti.
- Hallitus sai luvan päättää ilmoituslehdistä ja -kanavista.
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Lähde laadukkaalle caravanlomalle!
Tule tutustumaan 100 eri vaihtoehtoomme!
Ostamme
matkailuajoneuvoja.
Tarjoa
www.jyvascaravan.fi/osto

Tutustu matkailuajoneuvon
Ostajan oppaaseemme
www.jyvascaravan.fi/
ostajanopas

Karavaanarin tarvikkeet verkkokaupastamme
kauppa.jyvascaravan.fi
VERKKOKAUPPA

Meiltä saat myös
valtuutetut
-huoltopalvelut,
varaosat ja
lisävarusteet.

Caravan-suurmyymälässämme jatkuva näyttely
Meille kannattaa tulla kauempaankin!
100 ajoneuvoa ja yli 7000 tarviketta / varaosaa esillä. Tervetuloa!
Mahdollisuus yksityisesittelyyn myös aukioloaikojen ulkopuolella!
Tavoitat meidät puhelimella 0400 407 066 tai myynti@jyvascaravan.fi

Myynti

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi

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

Kari Pienmäki
Jyrki Lehtonen
Janne Heikura
Joonas Huovinen

0400 640 139
040 728 6006
041 730 9041
041 731 0703

Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Meillä yli 100 ajoneuvoa! Jälkimarkkinointi

Caravan-varaosat /
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Caravan-huolto
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 0400 407 055
kauppa.jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
Katso ajantasainen
varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi

Verkkokauppa 24h

Fiat-huolto ja
varaosat
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
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PIKKUJOULU
26.-28.11.2021 Vuorenmäki, Artjärvi
Meidän matkakotiimme ei ole tullut hankittua talvirenkaita, joten tulimme osallistumaan yhdistyksen pikkujouluun vain
päiväseltään, siihen varsinaiseen juhlaan
lauantaina. Valtaosa vieraista oli saapunut
jo edellispäivänä. He olivat syöneet pipareita ja juoneet glögiä, sekä luonnollisesti
saunoneet ja viettäneet kotailtaa yhdessä.
Me jätimme lauantain päiväsaunatkin väliin ja saavuimme hyvissä ajoin iltapäivällä
suoraan juhlapaikalle, Vuorenmäen alueen vieressä sijaitsevalle Maamiesseuran
talolle. Alueelta osa lähti sinne suunnitellusti yhteislähtönä kävellen, mutta monelle tarjottu autokyyti kelpasi oikein hyvin.
Niinpä ”aluetaksit” heitti monta keikkaa
alueen ja Talon välillä juhlahepenissä
olevia juhlijoita kuskaten.
Kuusi ja koko sali oli koristeltu kauniiksi
valkoisine liinoineen kaikkineen. Paikat oli
varattu valmiiksi nimikyltein; näin saatiin
turvavälit kohdilleen ja tapahtuma siltäkin
osin terveysturvallisesti hoidettua.

Maatalousnaisten loihtima jouluherkuista
notkuva
buffetpöytä
ei taatusti
jättänyt ketään nälkäiseksi.

Ohjelman mukaisesti kello 15 puheenjohtajamme Juha Hartman toivotti kaikki
tervetulleeksi ja kertoi, miten ruokailu hoidetaan niin, ettei jonoja pääse muodostumaan. Ja hyvin, vaikka vatsat kurnien,
juhlijat ”marssijärjestystä” noudattivat,
pystyihän omassa pöydässä kuitenkin juttelemaan pöytäseurueen kesken
sekä nauttiimaan omia ruokajuomiaan.

Sali oli koristeltu kauniiksi ja
kaikille varattu
paikat nimikyltein.
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Kun arvonnassa tuli oman pöydän vuoro
hakea jouluruoka, vastassa oli maatalousnaisten loihtima runsas buffeepöytä,
en ainakaan minä jäänyt kaipaamaan
mitään.
Ruuan ja kahvin välillä oli tauko – onneksi, sillä ehtipä ruoka edes vähän laskea,
jotta jaksaisi syödä lisää herkkuja myöhemmin.
Edellisenä kesänä yhdistys oli vihdoin viimein päässyt viettämään koronan vuoksi
siirtyneitä 50v juhlia. Helsingin ja Vantaan
yhdistykset eivät tuolloin olleet päässeet

mukaan ja he toivat nyt tauolla omat
tervehdyksensä puolen vuosisadan ikään
ehtineelle Lahden yhdistykselle.
Sitten oman tervehdyksensä tulikin
tuomaan itse Joulupukki. Tosin hänellä
oli mukana lahjat vain alaikäisille. Eivät
aikuiset kuitenkaan pettyneiltä vaikuttaneet, varsinkin kun ennen kahvia joulutunnelmaa kohotettiin vielä yhteisillä joululauluilla, Pekka Vaattovaaran toimiessa
esilaulajana.

SFC Helsinki
toi lahjan
50v yhdistyksellemme.

SFC Vantaa muisti yhdistystämme
lahjoittamalla oman standaarinsa.

Joulupukki puolestaan muisti kaikkia alaikäisiä pienellä lahjalla.
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1, 2, 3, 4, 5, joulukuusi! Putosit!
Kahvin ja sen oheisherkkujen jälkeen tuli
pieni leikin aika. Kaikki halukkaat pääsivät
omalta paikaltaan osallistumaan numeroleikkiin, jossa ratkaisi onni ja juonittelu,
voittajaksi selvisi Erkki Helin saaden jouluisan yllätyskorin. Tämän jälkeen ratkottiin vielä muutamat lahjapaketin tehtävät.
Sitten vuorossa oli tärkeä vuosittainen
palkitseminen, nimittäin hallituksen valitseman Vuoden Karavaanarin julkistaminen. Vuoden 2021 Karavaari tittelin sai
Henry Ahonen, aplodit hänelle!

Vuoden 2021
Karavaanari Henry
Ahonen; pj.
Juha Hartman onnittelemassa ja
ojentamassa
palkinnoksi
yhdistyksemme standaarin.

Koska meitä karavaanareita on erilaisia,
osalle juhlat olivat tässä kohtaa ohi ja he
lähtivät sulattelemaan ruokaa muualle.
Toisille juhlat vasta alkoivat, kun päästiin
laittamaan jalalla koreasti Pekka Vaattovaaran tahtiin. Ensimmäiseen taukoon
asti mekin lattialla viihdyimme, sitten tuli
kotiinlähdön aika. Josko ensi vuonna olisi
talvirenkaat matkakodissakin... Kiitos,
mukavaa oli!
Teksti: Arja Oja
Kuvat: Kari Koivunen, Juha Hartman

Jalalla koreasti pikkujoulutunnellimissa.
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Vuoden Karavaanari 2021
Henry Ahonen 129405
Hallitus valitsee aktiivisesti toimivista jäsenistään vuosittain Vuoden Karavaanarin,
joka julkistetaan pikkujouluissa. Kukin
valituksi tullut voi saada tämän arvonimen
vain kerran. Kriteerinä Vuoden Karavaanariksi on, että henkilö on tehnyt pitkäkestoisesti pyytetöntä ja arvokasta, tärkeää
työtä yhdistyksen hyväksi. Tämä työ voi
olla myös harrastuksen esille tuomista
tai ns. piilossa olevaa työtä, jonka arvon
huomaa vasta, kun se jää tekemättä.
Vuoden 2021 Karavaanariksi hallitus
valitsi Henry Ahosen. Ansaitusti saadun
tittelinsä kylkiäisiksi Henry sai pikkujouluissa SF-Caravan Lahden Seutu ry:n
standaarin. Avustava toimittaja Hannu
kävi kyselemässä, millainen mies tämä
viime Vuoden Karavaanari oikein on:

Pikkujoulussa
Henkka sai
Vuoden Karavaanari 2021
tittelin ja sen
myötä yhdistyksemme
standaarin.
Henry eli Henkka asustelee vaimonsa
kanssa Hollolassa. Päivät hän saa kulumaan yrittäjänä Päijät-Hämeen Caravan
liikkeessä Lahdessa.
- Olen muistaakseni aloittanut karavaanariurani vuonna 2009. Isäni on harrastanut pitkään ja harrastaa vielä tänä päivänäkin karavaanailua, joten olen päässyt
jo lapsuudessa vähän tähän makuun.
Vaimon kanssa vuokrattiin ensin vaunu

ja siitä se kipinä oikeestaan lähti. Nyt on
ollut jo neljä omaa vaunua ja kaksi autoa,
eli auto on tällä hetkellä, kertoo Henkka.
Henkka tunnustautuu reissaavaksi karavaanariksi, kausipaikalla paikallaan olo
ei tunnu omalta jutulta. Ellei sitten joskus
hamassa tulevaisuudessa voisi olla kausipaikkalainenkin, hän tuumaa. Mutta tällä
hetkellä hän pitää reissaamisesta, eikä
keksi harrastuksen miinuspuoliksi muuta
kuin nykyiset polttoaineen kovat hinnat.
Sen sijaan parasta tässä harrastuksessa
Henkan mielestä on karavaanariyhteisö,
kaverit ja tutut, joita hän on saanut tämän
harrastuksen myötä paljon.
- Olen ollut aktiivinen toimija tämän harrastuksen parissa heti siitä alkaen, kun
liityimme mukaan SF-Caravaniin. Hallituksessa istun nyt kolmatta kautta, ja sielläkin kaikilta aktiivisuutta tarvitaan, ettei jää
muutamien harteille hommat. Mielestäni
silloin kun on aktiivinen, saa tietää kaikista asioista enemmän, kuin jos olis vaan
ihan tavallinen rivijäsen yhdistyksessä.
Silloin oppii ja saa ittelleenkin paljon
enemmän tietoa, sanoo Henkka.
Henkka antaa tätä harrastusta aloittelevalle vinkiksi, että kannattaa ensin vuokrata vaunu tai auto, ettei lähde kylmiltään
suoraan asiaan, sillä kaikille tämä homma
ei vaan sovi. Jos tuntuu mukavalta jutulta
itselle, niin siitä se sitten lähtee pienellä
budjetilla ensin ja sitten mahdollisesti kasvattelee kalustoa, jos siltä tuntuu.
- Ei muuta kun rohkeesti vaan mukaan,
omasta mielestä tää on hieno harrastus,
tykkään kyllä ite tosi paljon, kannustaa
Henkka.
Teksti:Arja Oja
Hannu Anttonen		

Kuva: Kari Koivunen
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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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Katso
sivu 28!

Hämyralli 2022
Haluatko voittaa

1000€ ?

Osallistumalla Hämyralliin
sinulla on mahdollisuus…
Kysy lisää Hämyrallista alueen
toimistolta, Hämyedustajilta tai
tsekkaa sivumme Facebookista

aa
k
k
Kli tä!
täs
https://www.facebook.com/Hamyralli
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TULEVAT TAPAHTUMAT
TAPAHTUMAKALENTERI 2022
18.-20.3.2022

Talvipäivät				PERUTTU

29.4.-1.5.2022

Vapputapaaminen 		

Vuorenmäki

10.5.2022

Kevätkokous 			

Messukeskus, Lahti

13.-15.5.2022

Talkoot 				

Vuorenmäki

27.-29.5.2022

Ajotaito- ja turvallisuustapahtuma, Vuorenmäki

23.-26.6.2022

Juhannustapaaminen

Vuorenmäki

8.-10.7.2022

Artjärven Ärinät 		

Vuorenmäki

8.-10.7.2022

Moto-GP 			

Kymiring

13.-14.8.2022

MXGP-kilpailut 		

Kymiring

26.-28.8.2022

Makujen Messut 		

Mukkula, Lahti

9.-11.9.2022

Pelitreffit 		

Vuorenmäki

22.-25.9.2022

Caravan 2022 		

Lahti

14.-16.10.2022

Syystreffit 			

Vuorenmäki

15.10.2022

Syyskokous 			

Vuorenmäki

25.-27.11.2022

Pikkujoulu 			

Vuorenmäki

 		

MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Tiedoksi
Kotisivuiltamme www.sfclahdenseutu.fi
löydät paljon tietoa ja mm. valokuvia
tapahtumista.
Löydät meidät myös facebookista
https://www.facebook.com/LahdenSeutu
			Käy tykkäämässä!
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Ti 10.5.2022 klo 18.00

Messukeskus, Lahtihallin alakerta
(sisäänkäynti hallin sivustalta)

Salpausselänkatu 7 15110 Lahti
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8§ mukaan
kevätkokoukselle kuuluvat asiat,
mm. toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Jäsenkorttien tarkistus klo 17.30 alkaen
Lisätietoa Aila Salonen puh. 044 3684095

TERVETULOA !
Hallitus

Ajotaito- ja turvallisuustapahtuma
Vuorenmäki 		

27.-29.5.2022

Halutessasi pääset
suorittamaan
ajotaitomerkkejä.

Pääset harjoittelemaan
taitojasi asuntoauton tai
-vaunun käsittelyssä.

Normaalit vuorokausihinnat!
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23.-26.6.2022
Vuorenmäki

13.-15.5.2022

TALKOOT
Yhdessä

Vuorenmäki
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Terv

kesäkuntoon!
Normaalit
vuorokausihinnat!
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Vuorenmäki
www.sfclahdenseutu.fi

Salmelantie 178, 16200 Artjärvi
Oma leirintäalueemme Vuorenmäki sijaitsee Orimattilan kaupungissa Artjärven kylällä noin 1,5 kilometrin päässä kylän
keskustasta Orimattilan suuntaan.

HINNASTO
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön			
(yhdistyksemme jäsen)
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön			
(muun yhdistyksen jäsen)
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön			
(ei SFC-jäsen)

15 €
19 €
25 €

Kausipaikka (ajalla 1.5. - 31.9.) 			
300 €
(sisältää yhden viikonlopun isäntävuoron)
Kuukausipaikka (ajalla 1.5.- 30.9. ei isäntävuoroa) 120 €
Sähkö mittarin mukaan kWh				
0.35 €
Sähkö ilman mittaria (lämmitys/ilmastointi)
8€
Teltta (perhekohtainen)						 15 €
Tilaussauna (1 tunti)						 15 €
Vaunun säilytysmaksu/vrk				
2€
Hinnat sisältävät alv
Aluemaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Treffeillä ja tapahtumissa on tapahtumakohtaiset taksat.
Alue on ns. omatoimialue, auki 1.5.- 31.10. Vuorokausimaksuja
varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita, joihin merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi. Leiriytymismaksut maksetaan tilille

SFC Lahden Seutu ry FI28 31313001190503
Kesäaikaan viikonloppupäivystys. Alueella ei ole kaasun myyntiä.

Aluepäivystäjän numero 045 1374692
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KILPAILUKUTSU HÄMYRALLIIN
Kilpailuaika on 1.1.2022 – 31.12.2022. Tänä aikana Hämyrallin
tarkoituksena on kerätä kuudelta (6) eri Hämyalueelta leima,
isännän kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä.
Hämyalueet koostuvat:
SF-C Kanta-Häme ry:
SFC Tilkunpelto
SF-C Lahden seutu ry:
SFC Vuorenmäki
SF-C Pirkanmaa ry:
SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo
SF-C Kerava ry: 		
SFC Kangaslampi
SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta
SF-C Kaakkois-Häme ry: SFC Leininranta
SF-C Ydin - Häme ry:
SFC Hämeenhelmi
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseen
yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.
Kaikkien kuusi leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2023
Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat Hämyedustajiltamme Aila Salonen 044 3684095,
Kari Koivunen 044 5532166 ja Hannu Anttonen 040 5086498.
Onnea kilpailuun!
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Vuoden 2021 Hämyrallin
voitti Eila ja Kari Koivunen.
Hämyjen Juha Hartman
onnittelemassa voittajia
Tilkunpellossa.

Kuva: Enni Vaara

R.I.P
Pentti Reuhkala
02.09.1945 – 23.03.2022

Yhdistyksemme turvallisuusvastaava, Vuorenmäen alueisäntä sekä entinen
hallituksemme jäsen on nukkunut pois.

Yhdistyksemme turvallisuusvastaava, Vuorenmäen alueisäntä sekä entinen
hallituksen jäsen Pentti Reuhkala on nukkunut pois.
Pentti Reuhkalan muistoa kunnioittaen

Pentin
muistoa kunnioittaen
SF-Caravan Lahden Seutu ry

						

SF-Caravan Lahden Seutu ry

(Julkaistu omaisten luvalla)

(Julkaistu Omaisten luvallla)
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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
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Liitto tiedottaa meille
		

Järjestelmäuudistus!

Tästä johtuen kaikkien SF-Caravanin ja Caravan-lehden
sähköisiin palveluihin kirjautuvien on tilattava uusi salasana!
Kaikkien sähköisiä jäsenpalveluita käyttävien on tilattava itselleen uusi salasana
17.1.2022 alkaen. Vanhat salasanat poistuivat käytöstä järjestelmäuudistuksen
yhteydessä.

Tarvitset uuden salasanan kirjautuessasi mm. seuraaviin palveluihin:
- Karavaanarit.fi -sivuston Jäsensivut
- Etuteltan puheet -keskustelut
- Etuteltan puheet -Tavaratori
- Sähköinen leirintäopas

Uuden salasanan pääset tilaamaan avaamalla karavaanarit.fi etusivun
1. Etene kirjautumisikkunaan ”Kirjaudu jäsensivuille” -linkistä.
Mobiilinäkymässä Kirjaudu jäsensivuille on korvattu LUKON kuvalla.
2. Paina ”Tilaa uusi salasana” -linkkiä
3. Lähetä sähköpostiosoitteesi
4. Saat sähköpostiin varmistuskoodin, jolla pääset luomaan uuden
salasanan itsellesi. Huom! Jos et saa viestiä sähköpostiisi, tarkista myös roskapostikansiosi.
Salasanan tilaaminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen löytymisen rekisteristämme. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jasenrekisteri@karavaanarit.fi.
Jatkossakin kirjaudut sähköisiin palveluihin omalla jäsennumerollasi muodossa kuusi numeroa, väliviiva ja yksi numero, esim. 012345-0 (varsinainen jäsen) tai 012345-1, 012345-2 jne. (rinnakkaisjäsen).
Lisätietoa kirjautumiseen liittyen löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
Pahoittelemme salasanan vaihdosta jäsenillemme aiheutuvaa haittaa.
SF-Caravan ry
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SF-Caravanin jäsenmäärä uuteen
ennätykseen
SF-Caravan ry:n 79 jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenten määrä 31.12.2021 oli
yhteensä 66 694. Kokonaisjäsenmäärä
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna
3,26 %. Määrä on järjestön 57-vuotisen
historian kaikkien aikojen suurin, kuten
myös vuoden 2021 aikana jäsenyhdistyksiin liittyneiden määrä, joka oli 8 671
jäsentä. Suurin luovutettu jäsennumero
vuoden lopussa oli 178785.
Caravan Show 22.-24.4.2022, Turun Messukeskus
Pitkän odotuksen jälkeen matkailuajoneuvoalan messut, Caravan Show.
Laajan näytteilleasettajajoukon lisäksi
messuilla on luvassa SF-Caravan ry:n
tarjoama vankka asiaohjelma; tietopaketti
matkailuun, turvallisuuteen ja liikenteeseen.
Caravan Show:n avajaisissa palkitaan
Vuoden Caravan-alueet, Vuoden Karavaanari ja Vuoden Yhdistys vuosimallia
2021. Caravan-lehden ja SF-Caravanin
osastolla pääset tapaamaan liiton asiantuntijoita ja hoitamaan jäsenasioita
toimiston henkilökunnan avustuksella.
SF-Caravan Turku ry:n messutreffeillä
yövyt matkailuajoneuvossasi Messukeskuksen pihassa vaikka koko viikonlopun,
messujen lisäksi kauniin keväiseen Turkuun tutustuen. Osta liput edullisemmin
ennakkoon.
SF-Caravan ry:n jäsenetuliikkeet
Löydät etuliikkeet paikkakuntakohtaisesti luokiteltuina karavaanarit.fi -sivuston
jäseneduista.

Sähköinen jäsenkortti
Karavaanarin mobiili tarjoaa SF-Caravanin jäsenille sähköisen jäsenkortin, ajan
tasalla olevat jäsenedut ja tapahtumat.
Mobiilissa voit myös maksaa jäsenmaksun ja päivittää omia yhteystietojasi.
Karavaanarin mobiiliin mobiili.karavaanarit.fi kirjaudut jäsennumerolla ja salasanalla. Tunnukset ovat samat kuin karavaanarit.fi -jäsensivuille kirjauduttaessa.
Caravan 2022 -messut siirtyivät
vuodella
Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen vuoksi Caravan 2022 -messut ja
myös samanaikaiset Matkamessut jouduttiin siirtämään. Caravan-messut järjestetään seuraavan kerran 20.-22.1.2023.
Matkamessut järjestetään tuttuun tapaan
samana viikonloppuna, 19.-22.1.23.
Varmista perillepääsysi
Karavaanarin tiepalvelu on SF-Caravanin
jäsenille tarkoitettu maksullinen lisäpalvelu, joka on valmiina auttamaan, jos matkasi yllättäen keskeytyy. Palvelun hinta on
70 € / 12 kk.
Karavaanarin tiepalvelu toimii yhdellä
puhelinsoitolla ja kattaa järjestämiensä
palveluiden kustannukset lähes kaikkialla
Euroopassa. Lisätietoa tiepalvelusta on
luettavissa karavaanarit.fi -sivustolla, jossa saat hoidettua myös liittymisen.
Kauppa käy Tavaratorilla
Jäsensivuille kirjautuneena jäsenenä pääset ilmoittamaan Tavaratorin Ostetaan- ja
Myydään -palstoilla. Tavaratorin löydät
Etuteltan puheet -keskustelupalstalta.
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Kuka? Mitä? Missä? Häh?
Missä sivulla 18 esitelty Henkka luuraa? Tämä linssilude löytyy joka kuvasta!

Kuvat: Kari Koivunen, Juha Hartman
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