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Kesä on ollut täynnä tapahtumia myös
caravan-alueilla. Kaikki tietysti toivovat
oman tapahtumansa onnistuvan, eihän
siihen muuten aikaansa ja työpanostansa
uhraisi. Hienosti jokainen Vuorenmäen
kesän tapahtuma on ollut hyvä kakku,
niistä voit lukea lisää tästä lehdestä. Mutta muutamat yhdistyksen suunnittelemat
tapahtumat lässähtivät ulkoisista syistä
johtuen, joku heti alkuunsa, joku viime
tingassa. Eikun uusia kakkuja tulille.
Yhdistyksemme vuoden suurin ponnistus
onkin jo muutaman päivän päästä edessä, tai no, tätä lukiessasi jo takana; Lahden Caravan 2022 messujen messutreffit.
Itsekin olen tätä isoa kakkua leipomassa
noin 60 muun leipurin kanssa. Lehden
loppupuolella on terveiset messuilta ja
sen treffeiltä. Uskon, toivon, luotan; siitä
tulee hyvä kakku!!
Mukavia lukuhetkiä lehden parissa
toivottaen,
Arja

HUOM! Mikäli et nyt saanut lehteä
sähköpostiisi, käy lisäämässä sähköpostisi liiton tietoihin osoitteessa
www.karavaanarit.fi /Jäsensivut/
Muutokset jäsenyyteen.

TIEDOKSI!
Digi lehti mahdollistaa sen, että
klikkaamalla linkkiä pääset linkitetylle nettisivulle ja facebookiin.
Klikkaamalla mainosta, pääset
mainostajan nettisivulle.

LEHDEN TIEDOT
VaunuPosti 3/22
39. vuosikerta
Kolmas 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 4/22 ilmestyy vk50
Aineistoaikataulu
Lehti 4/22 24.11.2022 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
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Puheenjohtajalta

Heippa!
Syyskuun loppu lähestyy ja yhdistyksen
suurin talkooponnistus, Caravan messutreffit, on takana. Treffeille olisin toivonut
hiukan enemmän yksiköitä kuin n. 400
saapuvaksi, mutta todennäköisesti maailman tilanteesta johtuen pitää miettiä
suuria hankintoja ja menoja, kun kulut
ovat rajusti nousseet.
Messutreffeillä oli talkooväkeä n. 60 hlöä.
Lämmin kiitos kaikille, jotka uhrasivat
omaa vapaa-aikaansa yhdistyksen hyväksi.

Valitettavasti muutama ennakkoon suunniteltu tapahtuma, jossa olimme mukana
järjestelyissä, jouduttiin perumaan. MXGP,
joka piti järjestää Kymiringillä (konkurssi),
siirtyi Hyvinkäälle ja meillä ei ollut sinne
mahdollisuutta lähteä mukaan.
Makujen messut olivat Mukkulan kartanon
hienossa miljöössä. Tarkoituksemme oli
järjestää sinne tilapäinen camping karavaanareille, mutta ennakkoilmoittautuneita
oli niin vähän, ettei ollut taloudellisesti
järkevää olla mukana.

Polttoaineen hinta varmaan rajoitti pitkiä
matkoja tälle kesälle ja toivoisinkin, että
saadaan tuota hintaa vielä reilusti alemmaksi, niin työmatkat kuin muutenkin
liikkuminen tämän harrastuksen parissa
tulisi ehkä vielä lisääntymään.

Tulevia tapahtumia loppusyksylle on yhdistyksen syystreffit/syyskokous ja perinteiset pikkujoulut. Lisätietoja yhdistyksen
nettisivuilla.

Muutenhan kesä oli suht vähäsateinen ja
karavaanareita liikkuikin melkoisen paljon.
Alueellamme kävi vierailijoita pitkin kesää. Mitään ruuhkaa ei kuitenkaan ollut.
Alueemme tunnetaan yleisesti rauhallisena paikkana ja toivoisin, että jäsenemme,
jotka eivät ole koskaan siellä käyneet,
tulisivat tutustumaan, saattaisivat tykätä.
Alueellamme järjestettiin elokuussa toiset
kunnostustalkoot ja kiva, että ahkeria
talkoolaisia oli paahtavasta helteestä
huolimatta mukana. Kiitos kaikille mukana
olleille!

Muistathan, että syyskokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja
sekä hallitus. Kokouskutsu löytyy tästä
lehdestä. Tervetuloa vaikuttamaan päätöksiin.
Uusia jäseniä on taas löytänyt tämän hienon harrastuksen. Lämpimästi tervetuloa
mukaan yhdistyksen toimintaan!
Mukavaa ja matkailurikasta syksyn jatkoa!
T. Juha 127140
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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 päätti muuttaa Vuorenmäen
leirialueen omatoimialueeksi, koska
päivystävien isäntien saaminen on ollut
vaikeaa. Alueelle voi toki halutessaan
ilmoittautua isännäksi. Alueelle hankittiin
jauhesammuttimia.

mat jäsenmaksutulot sekä Vaunupostin
siirtyminen paperiversiosta sähköiseen
jakeluun.

- SF Caravanin liittokokous pidetään
toukokuussa -23 Lahden Sibeliustalolla.
Yhdistyksemme on järjestämässä liittokokoustreffiä kokouspaikan läheisyyteen.

- Syyskokous pidetään 15.10.2022
Vuorenmäellä Maamiesseuran talolla.
Toivomme runsasta osanottoa kokoukseen, sillä asialistalla on ainakin uuden
puheenjohtajan valinta. Lisäksi toimintaan toivotaan lisää uusia tekijöitä, niin
hallitukseen kuin muuhunkin tekemiseen.

- Yhdistyksen talous on parantunut
kesän myötä. Osaltaan tähän ovat
vaikuttaneet kevään ja kesän runsaam-

- Tänä vuonna Caravanmessu-kävijöille
jaetaan ohjelmalehtinen, josta löytyvät
tarpeelliset tiedot.
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Omatoimijuhannus Vuorenmäellä

Vuorenmäelle kokoontui rauhallista omatoimijuhannusta viettämään kolmisenkymmentä
vaunukuntaa, joista enimmäiset ehti tähän kuvaan.
Meitä karavaanareitakin on moneen
junaan. Toiset kaipaavat juhannuksena
railakasta menoa ja meininkiä. Toiset
taas päinvastoin luonnon rauhaa ja seesteisyyttä. Onneksi vaihtoehtoja löytyy
ja molempien tapojen juhlijoille myös
samanhenkistä seuraa.

Vuorenmäen juhannustapaamiseen omatoimijuhannusta viettämään kokoontui
noin 30 vaunukuntaa.
Viikonlopun isäntä Kari Virtanen kertoo,
että juhannus meni hienosti ja vieraat
tuntuivat viihtyvän hyvin. Mitään virallista ohjelmaa ei ollut lipunnostoa lukuun
ottamatta. Se olikin tapahtunut juhlavasti,
sillä mukaan oli osunut eräs laulutaitoinen vanhempi herrasmies, jonka johdolla
oli kajautettu Lippulaulu.
Juhannussauna lämpeni tietysti ja muutamat kävivät pulahtamassa järvessä.
Myöhemmin illalla oli kahden Jarin
(Koivula & Naakka) toimesta järjestetty
karaoketilaisuus.
Kiitos mukana olleille!

Lipunnosto, tapahtuman ainoa virallinen
osuus, sujui juhlavasti Lippulaulun kajahtaessa ilmoille yhteislauluna.

Teksti: Arja Oja, Kari Virtanen
Kuvat: Pasi Ruotsalainen, Veikko Jääskeläinen
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Kuva: Henri Luomala

Artjärven
Ärinät 2022
Yksi odotetuimpia agilitykilpailuja on
asuntovaunuilevalle koiraharrastajalle ehdottomasti Artjärven Ärinät. Nyt 8.-10.7.22
oli jo neljäs vuosi peräkkäin ja pidot vain
paranee vuosi vuodelta.
Perjantaina kun saavuttiin paikalle, niin
olihan taas äärettömän mukava nähdä
jo tutuksi tulleita karavaanarikavereita
niin Vuorenmäkeläisissä kuin sellaisissa
agilitaajissa, joita ei kovin usein vuoden
aikana näe.
Alueisännän avustuksella saatiin vaunut
ja autot hyvin paikoilleen. Mukavan viikonlopun kruunasi saunomisen ja kotaillan jälkeen huikean upea auringonlasku
järven taakse.
Lauantaina aloitettiin kisaaminen läheisellä urheilukentällä koiriemme kanssa.
Suurin osa kilpaili vauhdikkaassa agilityssä, mutta tarjolla oli myös rallytokoa. Kiva
oli myös huomata, että teitä ”ei koiraharrastajia” näkyi kentän reunalla.
Koska majoitus oli ihan vieressä, niin
kisamatka oli lyhyt ja ”ylimääräiset” koirat
sai jätettyä vaunuille lepäilemään. Ja itsekin pääsi ratasuoritusten välissä huilaamaan tai vaikka syömään lounasta tms.
Kisojen jälkeen illalla oli kerrassaan
ihanaa päästä saunomaan porukalla. Ja
mikä parasta, myös järvessä tuli pulikoitua. Saunomisen jälkeen alkoikin tulla iltanälkä ja niinpä pakattiin grillattavat eväät
mukaan ja suunnattiin porukalla viihtyisään kotaan grillailemaan, laulamaan ja
tarinoimaan.

Illan aikana palkittiin ansioituneita agivaanareita. Esimerkiksi päivän aikana
kisattu Vuoden agivaanarimestari, Jari
Harju & borcol Tara.
Kutsuimme myös kunniajäseneksi Juha
Hartmanin, joka on erinomaisesti auttanut
koiraharrastajia alueellanne joka vuosi ja
toiminut isäntänä, jonka puoleen on ollut
helppo kääntyä asiassa kuin asiassa.
Hyvin syödyn ja juodun illan jälkeen oli
aika painua pehkuihin ja valmistautua
vielä sunnuntain kisoihin.
Sunnuntaina olikin vielä erinomainen
kisapäivä. Iltapäivän aikana kuitenkin osa
pakkaili jo kamppeitaan ja valmistautui
kotimatkalle, mutta jotkut onnelliset päättivät jäädä vielä yhdeksi yöksi alueelle.
Päivän aikana käytiin jo keskusteluja ensi
vuodesta ja kovasti toivomme näkevämme jälleen ensi kesänä Artjärven Ärinöissä
Vuorenmäen sfc -alueella.

Kaunis kiitos kaikkien agivaanareiden
puolesta, että saamme tulla joka kesä
koiriemme kanssa vieraaksenne.
Milla Saari
sfc 111974

Länsigöötanmaanpystykorva Tulikäpälän Tunturisusi
”Hukka”
Kuva: Irene Erling
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OSA 1/3
Ei mennyt lomasuunnitelmat alkuperäisen
suunnitelman mukaan. Aluksi piti suunnata Slovakian suuntaan, mutta muuan
erikoisoperaatio sai meidät muuttamaan
suuntaa etelästä lännen suuntaan. Siis
Norjaan, mutta pohjoisen sijaan eteläiseen osaan tuota öljyvaltiota. Siispä
matkaa suunnittelemaan.

Norjan eteläisin kohta. Oslon ohitimme
eteläpuolelta ja matkan varrella yövyimme
pari yötä ennen Lindesnesin majakkaa.
Esimerkiksi Kragerön ja Arendalin kaupungit ovat hyvinkin tutustumisen arvoisia
rinteeseen rakennettuine taloineen ja
kapeine katuineen.

Menomatkan lauttamatkan varasimme
Naantalin kautta Kapellskäriin Finnlinkin
alukselle. Tämän olemme vuosien varrella
todenneet olevan varsin kukkaroystävällinen yhteys Ruotsiin. Kun toukokuussa
olimme tien päällä, niin meren ylityksellemme tuli hintaa vain runsas 90 euroa
ja kuitenkin hintaan kuului kaksi ateriaa
matkustajaa kohden.
Norjassahan on maksullisia tunneleita, siltoja ja tieosuuksia. Niinpä tilasimme näitä
maksullisia osuuksia varten Flyt-yhtiöltä
Autopass-laitteen maksujen keruuta varten. Keruulaitteen panttihinta oli 20 euroa,
jonka saa takaisin niin halutessaan. Lisäksi ko. laitteella yli 3500 kg:n ajoneuvo
pääsee halvempaan maksuluokkaan ja
luottokorttia ei tarvinnut ”höylätä” maksupisteissä. Tiemaksuista sitten myöhemmin
lisää.
Matkan ensimmäinen yöpyminen osui
Västeråsiin, jossa matkakumppaneidemme lemmikki sai tarvittavan madotuslääkityksen, joka vaaditaan eläimen Norjaan
viemiseksi. Tämän jälkeen matka jatkui
kohti Norjaa ja kohti maan eteläistä kärkeä. Ensimmäinen etappimme kohde oli

Kragerön kirkko on rakennettu 1870.

Kragerön
rinnerakentamista.
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Eteläisin piste
Lindesnesin majakalle saavuttiin kapean
ja mutkikkaan tien kautta ja hämmästyksemme oli suuri saavuttuamme perille.
Alueen parkkipaikka oli jo täynnä henkilö- ja matkailuautoja ja sovimme juuri ja
juuri pysäköimään automme. Tähän sitten
jäimme yöksi ja illalla pieni kävelyretki
kallioille kohti majakkaa. Ensimmäinen
majakka tälle paikalle lienee rakennettu
1600-luvun puolivälissä ja nykyinen majakka on vuodelta 1915. Lisäksi kallioilta
löytyy sotien aikaisia puolustusvarustuksia. Siis karut olivat maisemat.

Norjan eteläisin kohta on maisemaltaan
varsin karua.

Lindesnesin nykyinen
majakka on seissyt tällä
paikalla vuodesta 1915.

Lindesnes oli mutkaisen
tien päässä ja tässä yövyimme me ja moni muu.
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Saarnastuoli
Seuraava kohteemme oli Stavangerin
seudulla sijaitseva Preikestolen eli Saarnastuoli. Preikestolen camping oli tukikohtamme, josta oli muutaman kilometrin
siirtymä vaellusreitin alkupisteelle. Täällä
oli maksullinen pysäköintialue, ravintola ja matkamuistomyymälä. Reitti tälle
suositulle vaelluskohteelle oli noin neljän
kilometrin mittainen suuntaansa ja vaellusaika tälle matkalle on kolme/neljä tuntia.
Nousua matkan varrelle kertyy yli 300
metriä ja lopulta ollaan 604 metriä merenpinnan yläpuolella. Tasainen kalliokieleke
on kooltaan noin 25 metriä kanttiinsa ja
suoraa pudotusta Lysevuonoon on siis
tuo 604 metriä. Vierailijoita tällä kalliokielekkeellä käy vuosittain noin 300 000 ja
kiinnostus tätä aluetta kohtaan näkyi jo
varsinaisen turistikauden ulkopuolellakin
toukokuussa. Rankka retki, mutta tulipahan tehtyä. Hyvä me!

Siinä se on, noin kahden tunnin kipuamisen jälkeen. Huimat on maisemat, pudotusra yli 600m.

Kivinen on
polku Preikestolenille...

Stavangerin
Lyse-vuono
on 42km
pitkä ja
jopa 400m
syvyinen.

Jatkuu numerossa 4/22
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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

VUODEN AJAN.

TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

LAHTI CARAVAN

LAHTI
CARAVAN

Valtuutettu huolto:
SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY

HUOLTO: puh. 0400-600 006
Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
www.lahticaravanhuolto.fi
lahti.caravanhuolto@phnet.f
Harri Husula SFC 6730

P.s. Olisitko kiinnostunut jatkamaan yritystäni?
Koulutus annetaan.
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HELLETALKOOT
Huh, hellettä!
Sitä riitti, kun järjestimme kesän toiset
talkoot Vuorenmäellä elokuun puolenvälin
paikkeilla. Perjantaina ahkerimmat olivat
jo aloittaneet ahkeroinnin. Ohjelmaan
kuului nurmikkoalueiden kuoppien ja
painumien täyttäminen mullalla. Multa oli
kuivaa ja pölyävää ja tuntui, että tuuli vei
siitä jo osan mukanaan. Pikkuhiljaa viikonlopun aikana kasa pieneni, mutta jäipä
sitä jäljellekin.
Lauantaiaamuna ensimmäinen moottorisaha pärähti käyntiin 8.15. Tukkikasoja
oli kaksi, toinen kasa tarkoitettu kodan
käyttöön ja toinen kasa lämmittäisi saunaa. Muutamaa tuntia myöhemmin molemmat tukkikasat oli pätkitty ja samalla
oli jo käynnistynyt puiden pilkonta. Klapikoneet kävivätkin vielä sunnuntainakin ja
arvelisin, että puita saatiin pilkottua pari
sylillistä. Sylihän on vanha tilavuusmitta,
joka nykymitoissa vastaa neljää kuutiota

Multakasasta riitti kottikärryllinen jos
toinenkin...
eli mottia.
Perjantaina saunottiin vielä vanhan
kiukaan tarjoamalla lämmöllä. Lauantaina vanha kiuas sai väistyä uuden ja
kiiltävän kiukaan tieltä. Ensimmäiset
savut kiukaasta saatiin jo päivällä, joten
iltasaunojen aikaan ei kiukaasta noussut
rasvakäryjä ja löylyt olivat hyvät. Saatiinpa lauteille istumaan myös sveitsiläisiä
vieraita ja he istuivat lauteilla kuten me

Tukit pätkiksi, sitten klapikoneet laulamaan. Kyllä lämpiää sauna ensi vuonnakin!
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Helteisen Vuorenmäen tunnelmaa... Missä kaikki on, kun ketään ei näy...?
muutkin löylyttelijät.
Saunan wc:n käsienpesuhanakin tuli
uusittua. Aluesähköjen tarkastus tuli myös
suoritettua ja joutuihan sähkökaappeihin
vaihtamaan muutamia vikavirtasuojia.
Ainoastaan leikkikentän siivoamiseen ei

jäänyt aikaa.
Talkoissa oli mukana viitisentoista pariskuntaa, joiden ruoka- ja juomahuollosta
Henkka piti hyvää huolta.
Samalla kiitän kaikkia talkoisiin osallistuneita, jotka helteisestä säästä huolimatta
ahkeroivat uuraasti.
Kari 78111

... Tietenkin täällä talkoiden tauolla tankkaamassa. Varjo on helteellä suosittu paikka!
Kuvat: Henry Ahonen, Kari Koivunen
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HÄMYKARAOKEN FINAALI
20.8.2022 Leininranta
Hämeen yhteistoiminta-alueen eli HÄMYJEN kesken järjestetään vuosittain Karaoken loppukilpailu. Kukin Hämy-yhdistys
on järjestänyt alueellaan oman yhdistyksensä karsintakilpailun tai ratkaissut
kilpailuedustajansa muulla tavoin.
Tänä vuonna finaali järjestettiin Leininrannassa, joka on SF-Caravan KaakkoisHäme ry:n leirintäalue.
Kilpailusarjoja on neljä; alle ja yli 60v naiset ja miehet. Kaikilta Hämy-alueilta saa
olla vain yksi edustaja kussakin sarjassa.

Jokainen kilpailija laulaa kaksi kappaletta.
Lisäksi lapsille on omat sarjansa, joihin ei
ole alkukarsintoja lainkaan.
Sää helli kisaamaan ja kannustamaan
tulleita koko viikonlopun ajan. Jo perjantai-iltana kilpailijat pääsivät avaamaan
ääntään karaokessa, niinkuin muutkin
halukkaat. Myös tanssilattia oli ahkerassa
käytössä, olihan hyviä laulajia paikalla
runsain määrin.
Tässä aikuisten jännittävien ja kovatasoisten kilpailujen tulokset kuvien kanssa:

Naiset 60v +

Miehet 60v +

1. Mervi Niinijärvi, Maisansalo
2. Tuula Heinonen, Vuorenmäki
3. Tuula Anttila, Hämeenhelmi

1. Pekka Hilden, Leininranta
2. Markku Partanen, Vuorenmäki
3. Jari Friman, Hämeenhelmi
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Naiset

Miehet alle 60v

1. Kirsi Hellsten, Leininranta
2. Liisi Syväluoma, Vuorenmäki
3. Sanna Aihasto, Maisansalo

1. Kari Grönthal, Hämeenhelmi
2. Henry Hintzell, Leininranta
3. Mika Luhtala, Maisansalo

LAHDEN EDUSTAJAT
Lauantaina 20.8. iltapäivällä jännittävä
Hämyjen karaokefinaali Leininrannassa
on ohi, kisaajat voivat huokaista ja heittää
vapaalle. SFC Lahden Seutua edusti kaksi pariskuntaa; Liisi ja Juhani Syväluoma
sekä Tuula Heinonen ja Markku Partanen.
Minä halusin kuulla heiltä tunnelmat heti
tuoreeltaan.
He kaikki ovat olleet samaisissa kisoissa
mukana ennenkin, konkareita siis. Nyt
kaikilla oli kivat fiilikset, kun kolme pokaalia tuli, tasapuolisesti kaikki vielä hopeisia.
Paljon karaokekisoja kiertänyt Tuulakin

kertoi jännittäneensä, sillä hänen sarjassaan oli neljä kisaajaa. Liisillä ja Markulla
jännitettävää oli vähemmän, kun heidän
sarjoissaan oli kolme, jonkin värinen
pokaali oli siis varma. Juhanin sarjassa
kisaajia oli viisi.
Yhdessä pohdittiin, että kovin vähän on
alkanut olemaan osanottajia, verrattuna
vaikka viiden-kuuden vuoden takaiseen.
Hämyalueita on tällä hetkellä kahdeksan,
eikä kaikilta alueilta ollut kissaajia ollenkaan mukana.
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Kuvat ja teksti Arja Oja

Lahden edustajat Hämykaraoken finaalissa olivat
Juhani ja Liisi Syväluoma
(vas.), Tuula Heinonen ja
Markku Partanen.

- Kyllä Lahden seudullakin on paljon
hyviä laulajia, kun on normaalia karaokea. Kilpailutilanne on niin vaikea,
jännittää niin kauheasti, että kaikki ei
halua sitä. Vapaasti on helppo laulaa,
kilpailu tekee sen vaikeuden. Kyllä
minuakin aluksi jännitti ihan hirveästi,
kun aloin kilpailla. Täytyi ottaa vähän rohkaisuryyppyä ennen, että sai
vatsaa vähän rentoutuneemmaksi.
Nyt kun on käynyt kilpailuissa, niin ei
jännitä niin paljon, se on vaan mukavaa käydä laulamassa. Kannustakaa
vaan porukoita lähtemään laulamaan,
kannustaa Tuula meitä kaikkia.
Juhania kehuttiin koko porukalla, kuinka
hän on kehittynyt laulajana, mutta Juhani
oli sitä mieltä, että viimeisen kerran hän
jännitti. Vaimo Liisi siihen:” Noin hän sanoo joka kerta kisan jälkeen, että tämä oli
sitten viimeinen kerta.”
- Lauletaan yhdessä duettoja kyllä ja
silloin mä en jännitä! Oliskin karaokekisassa sarja myös pariskunnille, tai
mitkä parit nyt sitten oliskaan. Miksi ei
vois olla duettokisa myös? Jos seuraavana vuonna tulee duetto-kisa, niin
sitten mä voin laulaa, innostuu Juhani.

Markku paljastaa, että he eivät ole Tuulan
kanssa laulaneet koskaan yhdessä. Tuula
kertoo syyksi sen, että Markku laulaa niin
matalalta, täytyisi löytää sellainen laulu,
jonka saisi sovitettua molemmille... Loppujen lopuksi siinä porukalla jutellessa,
niitä löytyikin monia, joita voisi kokeilla.
- Joskus on ollut kisoja, joissa naisten on täytynyt laulaa miesten laulu ja
miesten naisten laulu. Sekin on hauskaa, kertoo Liisi.
Sitten juttelu kääntyi tanssiin. Kerroin, että
minä en laula, mutta tanssin mielelläni.
Nämä laulajat olivat yhtä mieltä siitä, että
se helpottaa yleensä sitä laulajaakin, jos
siinä pari menee tanssimaan.
- Ei sitä jännitä ollenkaan sillai, jos
yleisö voisi tanssia samalla, kun
laulat. Tietysti niin, ettei häiritse
tuomarointia, eikä laulajan näkymää
sanoihin. Juontaja voisi sanoa, että
käyttäkää hyväksenne tilaisuus tanssia, innostuu Tuula aiheesta.
Kiitoksia Liisi, Tuula, Juhani ja Markku,
kun olitte edustamassa Lahden yhdistystä!
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PELITREFFIT 9.-11.9.
Aurinkoinen Artjärvi näytti kyseisenä viikonloppuna jälleen parhaita puoliaan, kun
rautapallot kolahtelivat toisiaan vasten ja
mölkyn puupalikat kaatuilivat kerta toisensa jälkeen. Tämä syyskuinen viikonloppu
oli poutainen ja aurinkoinen, lämpötila
oli pitkälti toisella kymmenellä. Ja upeat
auringonlaskut kruunasivat illat.

Lauantai käynnistettiin petankin karsinnoilla. Mukaan oli ilmoittautunut 14 yksikkökohtaista paria. Muutaman pudotuskierroksen jälkeen olivat finalistit selvillä.
Pronssista kisailivat Leea ja Mika Ylöstalo
sekä Pirjo ja Harri Huotari. Ja niinhän
siinä kävi, että kolmossija meni selvin
numeroin Huotareille.

Mutta peleistä piti kertomani. Perjantaiiltana aloiteltiin tikkakisan karsinnoilla
saunomisen lomassa. Mukaan tikkakisan
finaaleihin karsittiin viisi naista ja viisi
miestä. Karsinnassa kullakin kilpailijalla
oli käytettävissä kolme viiden tikan sarjaa,
joista paras sarja huomioitiin.

Pronssikisan jälkeen oli vuorossa kultamittely, jossa olivat vastakkain Heli ja
Mika Haiko sekä Ulla ja Erkki Peräkylä.
Tämän hieman tasaisemman mittelyn
voittivat edukseen Ulla ja Erkki Peräkylä.
Onnittelut kaikille finalisteille!

Pentankin tyylinäytettä antamassa kisassa hopeaa saaneet Heli ja Mika
Haiko. Tikat lentävät voittoisasti Pirjo Huotarin käden ohjaamana.
Tässä välissä käynnistimme ohjelmanmuutoksen eli ennen ruokataukoa
suoritimme tikkakisan finaalit. Naisten
voittajaksi viskoi tarkimmin viime vuoden
tapaan Pirjo Huotari. Hänen tuloksestaan
jäi toiseksi sijoittunut Minna Niemelä vain
yhden pisteen. Kolmanneksi kisassa tuli
Merja Jansson. Miesten kisan voittajaksi

selviytyi Juha Rinne, josta toiseksi tullut
Martti Keinänen jäi kymmenen pistettä.
Kolmanneksi sijoittui Marko Niemelä. Tikkakilpailun kiertopalkinnon vei mukanaan
Juha Rinne, kun hän heitti viikonlopun
aikana parhaimman viiden tikan sarjan,
36 pistettä.
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Mölkky on perhe- ja seurapeli, sen
todistaa nämä kuvatkin.

Mölkyn taistoihin osallistui yli kolmekymmentä heittäjää. Jälleen muutaman
karsintakierroksen jälkeen oli saatu finaaliin osallistuvien nimet selville. Toisen kerran peräkkäin voiton vei Martti Keinänen.
Voitto ratkesi kahdeksannella kierroksella
ja toiseksi itsensä heitti Ari Jansson ja
pronssi matkasi Sari Kuukan matkaan.
Mukana oli myös lapsille oma mölkkykisa ja sen selvitti parhaiten Lilli Niemelä
ennen sisartaan Sissi Niemelää.

Mukaan pelailemaan olisi mahtunut toki
enemmänkin osallistujia, sillä osa viikonlopun vieraista tyytyi vain katselijan rooliin. Viikonloppu oli kuitenkin kaikin puolin
onnistunut, kiitos siitä kuuluu suuresti
loistavalle syyssäälle.
Pelaamisiin jälleen ensi vuoteen!
Kari 78111

Teksti ja kuvat Kari Koivunen
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TULOKSET

Kuvat Juha Hartman

Petankki:
1. Ulla ja Erkki
Peräkylä
2. Heli ja Mika
Haiko
3. Pirjo ja Harri
Huotari

Naisten tikka: 1. Pirjo Huotari
2. Minna Niemelä
3. Merja Jansson

118
117
94

Miesten tikka: 1. Juha Rinne
2. Martti Keinänen
3. Marko Niemelä

113
106
93

Mölkky:
1. Martti Keinänen
2. Ari Jansson
3. Sari Kuukka
Lasten mölkky:
1. Lilli Niemelä
2. Sissi Niemelä
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Uudistusta vaunuusi!
Asennamme nyt lisävarusteet myös
matkailuautoihin ja -vaunuihin.

Palvelemme caravanasiakkaita nyt nimellä
H Caravan
Hyötyajoneuvokeskus laajensi liike
toimintaa caravanasennuksiin. Yri
tyksellämme on kymmenen vuoden
kokemus autovarustelusta ja työmme
jälki on ammattitaitoista. Palvelemme
Lahdessa ja Vantaan Koivuhaassa.
Kauttamme saat kaikki asennukset
matkailuautoosi ja vaunuusi. Myöhem
min palveluvalikoimaan tulee myös
asuinosan huollot ja verkkokauppa.

Korin ulkopuoliset varusteet
• Markiisit • Ikkunat ja kattoluukut • Pyörätelineet
• Tikapuut • Moverit • Hydrauliset nurkkatuet
• Jousitus ja alustanparannus • Peruutustutkat
• Kojelautakamerat • Moottorinlämmittimet Defa, Calix

Asunto-osan varusteet
• Lämmitys- ja viilennys • Mikrot • Jääkaapit
• WC:t • Lisäksi verhoilujen korjaukset ja
kaikki verhoilutyöt

Sähkövarusteet
• Invertterit • Aurinkopaneelit • Multimedialaitteet
• Wi-Fi yhteydet • Ylläpitolaturit • Maasähkö ja
lisäpistorasiat • Valot: lisävalot, työvalot, sisävalot
(myös katon verhoilu ja valaistuksen suunnittelu)

www.hcaravan.fi

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!
myynti@hcaravan.fi | puh. 010 505 2571 | www.hcaravan.fi
Viilaajankatu 2, 15520 Lahti | Sinikellontie 12, 01300 Vantaa

@hcaravan.fi

hyotyajoneuvokeskus.com
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Tullaan tutuksi
Riitta ja Veikko
Jääskeläinen
119507

Tällä kertaa tutustumme mukavaan pariskuntaan nimeltä Riitta ja Veikko Jääskeläinen. Tämä Lahdessa asuva eläkeläispari on saattanut maailmalle kaksi lasta;
lapsenlapsia on siunaantunut neljä, joista
nuorinkin on jo saavuttanut aikuisiän.
Karavaanari elämään he pääsivät tutustumaan yhden tuttavapariskunnan myötä. Näillä oli matkailuauto ja he pääsivät
muutamia kertoja mukaan ja näkivät, mitä
se touhu on. Sitten tuli juhannus ja Veikon
kaverilla oli mökki, mutta ei petipaikkoja.
Samaiselta pariskunnalta he saivat lainaksi auton ja niin juhannusmatka mökille onnistui. Sitten kävi niin, että näiden
tuttavapari oli luopumassa autosta, ja sitä
tarjottiin heille...
- Oli jo syksyä ja aateltiin, että ei me
karavaanariksi... mutta sitten tuli kevät
ja aurinko alkoi nousta korkeemmalle...
No, hitto, jos se sittenkin olis se oma ja
olis kaikki perustarpeet siellä valmiina.
Ajatuksena oli sekin, että kun muutama
vuosi mennään niin koittaa vapaus ja
on samalla eläkepäiville tekemistä. Siitä se sitten lähti, kertoo Veikko hymyssä suin.
2008 he sitten liittyivät karavaanareihin,
asuinpaikan mukaisesti Lahden yhdistykseen. Muiden antaman negatiivisen mielipiteen johdosta, he eivät koskaan käyneet
Vuorenmäellä, vaan päätyivät Radansuuhun, jossa olivat paljon ja vaihtoivat
yhdistyksen myös Kaakkois-Hämeeseen.

”Karaoke on lähellä mun sydäntä”, sanoo
Veikko ja kertoo tapahtuman Radansuusta:
- Olin istunut monet karaoke-illat
itsekseni ja kironnut mielessäni, miksen uskalla mennä laulamaan. Sitten
kerroin Oksasen Irjalle ongelmastani
ja hän kannusti tulemaan laulamaan
ennen varsinaisen illan alkua. Menin,
ja kun porukkaa alkoi tulemaan, jatkoin laulamista ja siinä se pelko sitten
hävis.
Kesällä 2015 Hämeenhelmessä oli Hämyjen karaoken loppukilpailut, tapahtuman
vaikutuksesta heidän elämään Veikko
kertoo näin:
- Edustin finaalissa Radansuuta naisten sarjan edustajan kanssa. Radansuusta ei ollut ketään kannustamassa,
lahtelaisia sen sijaan oli paikan päällä
17 yksikköä. Hartman houkutteli takaisin Lahden yhdistykseen, mutta siinä
meni lopulta syksyn messuihin asti,
kun liityttiin takaisin Lahteen.
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Riitta kertoo, että heillä oli usein lapsenlapsia mukana, kun nämä olivat pieniä.
Omat lapset eivät ole innostuneet karavaanarielämästä, kokeilleet ovat, mutta se
ei ole heidän juttu.
Vaunua Jääskeläisillä ei ole koskaan ollut.
Jossain vaiheessa oli kavereina sellaisia, joilla oli vaunu. Heidän pikkuautolla
he sitten kiertelivät yhdessä leiripaikan
ympäristössä.
- Olen ikäni ollut rekkakuski ja enää
mä en tykkää vetää perässäni mitään.
Polkupyörät on aina mukana, niillä
pääsee vähän irtoomaan lähiympäristöön, sanoo Veikko.
Takaisin Lahteen liittymisen jälkeenkään
he eivät menneet heti Vuorenmäelle,
kävivät kyllä tapahtumissa, pelitreffeillä ja
muissa. Mutta sitten he menivät kuukausipaikalle, se kun ei edellyttänyt isäntävuoroa. He tykkäävät olla siellä rauhallisella
alueella, josta löytyy kuitenkin kaikki tarvittava. Heillä on pikkuauto, jolla liikkuvat
kodin ja alueen väliä. Nyt he ovat kolmena kesänä olleet kuukausipaikalla ja tänä
kesänä osui viikonloppuisännyys puolivahingossa, kun Hartsu lykkäsi avaimet ja
sanoi, että pidä huoli. Kevään mittaan hän
oli jo siitä puhunut ja pehmittänyt heitä
ajatukseen, vaikka he ensin olivatkin sitä
vastaan.
- Kyllä se siitä vaan lähti sujumaan,
kun sai opastuksen tietokoneelle ja
maksupäätteelle. On isännyys sillä lailla helppoa, kun alueella käy siivooja,
ei tarvitse kuin roskiksia tyhjentää ja
vastaanottaa vieraat. Saunan lämmityksestä huolehti kesäpaikkalainen. Ei
se lopulta kummoisia vaadi, että saa
vieraat tyytyväisiksi, kehut ja mukavia
terveisiä saunakirjaan. Jotkut pitivät
rauhallisesta paikasta niin paljon, että
alkuperäinen yhden yön vierailu venyi
päivä kerrallaan viispäiväiseksi.

Kyselen vähän harrastuksista ja saan
tietää, että Veikko on jo vuosikymmenet harrastanut sulkapalloa talvikauden,
syksystä kevääseen. Hän pelaa nelinpeliä
ja kertoo pärjäävänsä hyvin joukkueen
muille reilut kymmenen vuotta nuoremmille pelaajille. Myös Riitta liikkuu, hän käy
uintijuoksemassa.
- On minulla toinenkin harrastus, ollut
jo viiden vuoden ajan; kerään postimerkkejä. En ole missään kerhossa tai
vastaavassa, itsekseni vaan etsin huutokaupoista ja netistä. Ihan mahtava
harrastus, jonka parissa menee vaikka
koko päivä, kertoo Riitta innoissaan.

Yhteen ääneen Riitta ja Veikko kertovat
karavaanariuden antaneen heille uusia
ystäviä. He ovat päässeet paljon kiertämään ja näkemään erilaisia paikkoja.
Korona-aikana kiertely on jäänyt tietysti
vähemmälle.
Tulevaisuuden suunnitelmia heillä ei ole
muuta kuin toive, että pysyisi terveenä ja
pääsisi kulkemaan, ei enää muuta.
Paitsi, että he ovat menossa ensikertalaisina mukaan caravan messujen talkooporukkaan!
- On pitänyt monta kertaa mennä,
mutta ei vaan ole tullut mentyä. Tutulle
pariskunnalle, jotka olivat menossa
talkoisiin, tuli este, niin me lähdetään
mukaan ikäänkuin heidän tilalle. Paikkana on Pikkuveskun hiekkakenttä,
jossa on vanhoja konkareita mukana.
Talkoista on kyllä kokemusta, kun Lahden MM kisoista -89 aloitettiin. Oltiin
Salpausselän kisoissa 10 vuotta järkkäreinä tuulisessa pääkatsomossa,
portilla, josta tulivat kallisarvosimmat
vieraat, presidentistä alkaen.
Kysytäänpä kuulumisia sitten talkoiden
jälkeen...
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Messuviikon sunnuntaina kävin sitten jututtamassa Veikkoa ja Riittaa, kyselemässä mietteitä heille ensimmäisten messutreffien talkoopäivien jälkeen.
- Kun ollaan Salpausselän kisoissa oltu
järkkäreinä, niin ei tämä nyt sen kummoisempi homma ole. Sielläkin lipuilla ne
kulki ja täällä on ajoluvat. Jotkut tuli tänne
Pikku-Vesijärven hiekkakentälle suoraan,
heidät ohjattiin käymään ensin vastaanotossa. Valtaosalla oli valmiina ajolupa
tuulilasissa, sitten vaan neuvottiin omalle
paikalle, kertoo Veikko.
- On kyllä viihdytty ja ollut ihan mukavaa,
uusia ihmisiä näkee ja tutustuu. Ruoka
on ollut hyvää ja juttuseuraa löytynyt
aina. Aika on kulunut nopeasti hyvässä
talkoooporukassa, vaikka mekin tultiin jo
keskiviikkona. Tämä paikka on osoittautunut kivaksi ja ilmat ollu todella mahtavat,
kertoo puolestaan Riitta hymyssä suin ja
epäilee samalla, että vesisateella muistot
ei ehkä olisi yhtä ruusuiset.
Yhteen ääneen he toteavat, että myös
kaikki vieraat ovat olleet mukavia täällä,
kukaan ei valittanut mistään, vaan päinvastoin ovat kiittäneet portilla lähtiessään,
että kaikki toimi. Kaikenkaikkiaan mukava
kokemus, jonka he ovat valmiita vaikka
toistamaan tulevina vuosina.

Teksti ja kuvat Arja Oja
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Kuvakavalkadi messuilta
Kuvat ja tekstit Martti Kellokoski

Yllä: Treffeillä oli monen kokoista
kalustoa.
Vas: Anne Korkelaisen matkailiauto poikkeaa massasta, alla
Annen auto sisältä.
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Harrastaa voi
näinkin, mutta
yli 750 tuhannen euron
hinta rajoittaa
ostajakuntaa.

Vas:
Kosteuden
poistoon löytyy
uusia ratkaisuja matkailuajoneuvoihin
ja asumiskäyttöön.

Yllä: Retkeilyauton takatalli
voi olla näinkin
reilun kokoinen.

Vas: Retkeilyautoissa on kova
kilpailu asiakkaista, tarjonta
on valtavaa.
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Yllä: Vesiurkuesitys oli upea, valojen ja
musiikin kera.
Vas: Kalamarkkinat ja katuruoka tapahtuma messujen aikaan kruunasi tapahtuman.
Alla: Yönäkymä aallonmurtajalta Lahden
satamaan päin.
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Kohtaamisia messuilla
Teksti ja kuvat Arja Oja

Kävin päätoimittajan ominaisuudessa
kiertelemässä messutreffien alueilla ja
vähän kyselemässä kuulumisia. Tässä
kiertelyn tuloksia pienten juttujen muodossa. Kiitos kaikille haastatteluista!

- Täähän on kiva palvella ihmisiä, sehän
tässä on mukavaa, tavata ihmisiä ja niistä
tulee tuttuja. Sit siinä käy niin, että mut
tuntee kaikki, mutta minä en kenenkään
nimeä.
- Mukkula on sellainen alue, että ensimmäiset autot tuli jo seitsemältä ja sitten
välillä oli ruuhkaa, mutta valtaosaltaan se
on valmiudessa olemista ilta yhdeksään
kymmeneen saakka.
Monet vieraat epäröivät rauhalliseen
Mukkulaan menoa juuri välimatkan vuoksi, vaikka sieltä on ilmainen bussikuljetus
messuille ja samalla kaupungin hälinään
niin halutessaan. Karin mielestä messut
on sellainen sosiaalinen yhdessäolo tapahtuma, että kaiken pitäisi vierailijoiden
mielestä olla lähellä, messut ja majoitus
mielellään samassa paikassa.

Mukkulan alueen alueisäntä Kari Sinisalo
vierailulla Rantakartanon alueella, takana
ilmoittautumisvaunu.
”Kävellä tässä saa, kierrellä ympäri ja
katsoa, että kaikki on kunnossa, eilenkin
tuli lähes 20 000 askelta, hyvää kuntoilua
ulkoilmassa.” Näin kommentoi heti alkajaisiksi Mukkulan alueisäntä Kari Sinisalo,
lempinimeltään Ponnari, kysymykseeni
alueensa kuulumisista.
Kari on ollut messutreffitalkoissa viisi tai
kuusi kertaa ennenkin, silloisella tennishallin alueella. Nyt hän debytoi Mukkulassa, joka on ensimmäistä kertaa mukana
treffialueena. Matkaa messuille kertyy
nelisen kilometriä.

- Ensin oli tosiaan vähän sellaista, että
mitä tänne kauas pitää tulla. Mutta kun
ne oli sen yhden tai kaksi yötä ollu, niin
ajatus oli, että voi vitjat, kun on hiljaista,
ei mitään kaupungin meteliä tai muuta
melua, niin rauhallinen alue ja kaikki toimi.
Todella hienossa kartanon saunassa voi
käydä vaikka aamulla omakustannehintaan.
Yhdessä toteamme, että alueenahan
Mukkula on todella hyvä leirialue, jossa
on mahtavat maisemat, kun kolmella
suunnalla avautuu järvi. Omalla porukalla
juhliintaan sopiva alue, nytkin siellä oli
ollut porukoilla mm. grilli-iltaa ja muuta.
Ehkä ensi vuonna sinne löytää useampi
treffivieras.
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He kertovat tulleensa jo keskiviikkona,
joten koulua on täytynyt käydä reissun
päällä. Viimeiset läksyt odottavat vielä
lukemista, mutta kivaa on ollut, kihertävät
tytöt isovanhempiensa kainalossa.
- Messuilla oli sellanen aarrejahti, että
ekaks oli sellanen passi ja siinä luki eri
pisteiltä, joilta sai tarran ja sitten piti näyttää se ja sai kaikkia niinku uimarenkaan ja
jojon, kertoo Amanda selvästi aarrejahdista innostuneena.
Pirjo kertoo joskus antaneensa messuille
palautettakin, että lapsille tulisi olla jotain
omaa pientä ohjelmaa ja nyt oli ensimmäistä kertaa. ”Eiköhän he tulevaisuuden
karavaanareita ole”, sanoo Pirjo-mummu
ja lapset nyökkäävät hymyillen, että kyllä.
Heillä on vaunu kotonakin, että ovat kyllä
karavaanareita jo nyt.

Vas. Juliaana, Pirjo, Amanda ja Kalevi
Peltoniemi Pikku-Vesijärven alueella.
Pikku-Vesijärven alueen hiekkakentältä
löydän juuri pyöräilemästä tulleet isovanhemmat lastenlastensa kanssa. Pirjo
ja Kalevi Peltoniemi ovat tulleet EteläPohjanmaalta Alajärveltä asti kolmasluokkalaisen Amandan ja ekaluokkalaisen
Julianan kanssa messutreffeille. Lapset
reissaavat mummun ja papan matkailuautolla paljon ja caravan messut kuuluvat heidän jokavuotiseen ohjelmaan, on
kuulunut jo kymmenkunta vuotta.
- Tässä on niin mukavasti näitä oheisjuttuja, on lyhyt matka kaupungille ja
kalamarkkinoille ja tietysti messuille,
vieressä olevassa uimahallissakin käytiin
eilen. Mutta kyllähän tää mummulta vaatii
paljon, pyöräillä tuolla ympäri kaupunkia,
nauraa Pirjo.

- Kyllähän ne vesiurut on aina sellanen,
että ne on mukava kaydä katsomassa.
Hienot valot oli tälläkin kertaa, mutta
hienoinen pettymys oli kun Finlandiaa ei
tullut lopuksi, toteaa Pirjo.
- Eikä lastenlauluja ollut. Mutta oli kaksi
tosi vanhanaikaista laulua, ne oli papan
lempilauluja. Mullekin oli kyllä pari aika
hyvää, mutta tosi lyhyeltä tuntui koko
juttu, arvostelee Amanda.
- Kyllä varmaan tullaan ensi vuonnakin,
päästään näitä vielä käyttämään täällä, ja
on siellä vielä yksi nuorempi lapsi kasvamassa. Korona sotki meidän reissuja paljon, niin niitä otetaan nyt takaisin, toteaa
Kalevi haastattelun lopuksi.
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Lahdessa on messut, siispä sinne. Nämä
karavaanaripiireissä tavatut ystävät on
Kirkkonummelta ja me Hämeenkyröstä,
kertoilee Mira.

Teivaanmäen alueelta korkean mäen korkeimmalta tasanteelta löytyi pariskunta,
joka on tullut messutreffeille ensimmäistä kertaa, Janne ja Mira Hatanpää. He
kertovat käyneensä caravan messsuilla
kerran ennenkin, mutta vain päiväseltään.
- Aikamoinen härdelli oli kylällä eilen
perjantai-iltana, mutta hyvin tänne opastettiin ja ongelmitta löydettiin perille.
He kertovat olleensa karavaanareita jo
parikymmentä vuotta, liittyneensä nuorina
parikymmpisinä. Mikä sai lähtemään nyt
ensimmäistä kertaa treffeille?
- Oltiin sovittu tässä naapuriautossa
olevien kavereiden kanssa, että lähdetään jonnekin. Netistä huomattiin, että
Teivaanmäellä on Caravan messujen treffeillä kokoontunut vuodesta toiseen sama
porukka, jolla on oma sauna mukana.
Saunan puuhamies, ryttyläläinen Rauno
Hämäläinen kertoo saunasta näin:
- Tämä sauna on ollut meillä sanoisinko
15 vuotta. Ollaan kierretty monet paikat
ja oltu Pohjoismaisilla päivilläkin useammassa paikassa. Tää lähti siitä, kun yksi
kaveri vaihtoi matkailuautoon ja ilmoitti,
että hän vois nyt vetää, kun te ette. Niin
me se tehtiin, rakennettiin Mäkelän Martin
kanssa kimppaan tämä sauna yllätykseksi
vetäjäksi ilmoittautuneelle Arto Kiviluomalle. Kyllä tän kans monta hauskaa on ollut!
- Meillä on messutreffeillä ollut aina tämä
hyvä paikka lammen vieressä. Saunassa

Teillä on karvainen matkaseuralainen,
miten Concul suhtautuu reissamiseen?
- Concul on vähän kuin pieni lapsi; ensimmäisten reissujen aikana kysellään jo
pienen ajon jälkeen, joko ollaan perillä,
mutta aina viikon reissaamisen jäkeen
tottuu. Nyt kun tänne lähdettiin, oli heti
kärpäsenä autossa, ettei vaan jää kotio.
Hatanpäät matkaavat kesäisin neljä viikkoa Euroopassa, eikä korona ole vaikuttanut heidän matkailuun juuri ollenkaan.
- Odotuksia messuilla käyntiin heillä ei
juuri ole, kun kalustokin on vaihdettu muutama vuosi sitten. Vähän tutustuvat uusiin
malleihin ja tapaavat tuttuja, lähinnä
viettävät mukavan viikonlopun kavereiden
kanssa.
- Tämä Teivaanmäki on kyllä ihan kiva
rauhallinen alue ja koiran kanssa lenkkeilyyn on hyvät maastot, toteaa Mira.
- Kondolihissin kun vielä sais täältä tuohon ravintola Lokin eteen, vitsailee Janne.

on mahtavat löylyt, kysy vaikka isänniltä,
niitä me aina vähän saunotetaan.
(Katso seuraavasta Caravan-lehdestä
lisää tähän saunaan liittyvää tarinaa.)

Rauno
ja
sauna

33

Messuisännän lopputervehdys
Valtava määrä suunnittelu- ja taustatyötä
takana. Monien eri osa-alueiden yhteensovittaminen, aikataulutus ja resurssien
kohdentaminen suoritettu.
Kaikki oli valmiina 19.9.2022 maanantai
aamuna, kun saavuimme Teivaan satamaan / Lokinrantaan. Ilma oli syksyiseksi
ilmaksi hieno, tuuli vaan melkoisesti lähes
pohjoisesta.
Leiripaikkaan liittyvät tarvittavat rakennelmat ja laitteet laitettiin paikoilleen suunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen asiakaskin saapui jo heti kahdeksan jälkeen.
Talkoolaisia saapui avustamaan rakentamisessa, joka laajentui päivän mittaan
läheisille alueille.
Oli hienoa nähdä, miten suunnitelmat
saivat lopullisen, käytön mahdollistaman
muodon. Talkooväki paikoitti omat yksikkönsä alueilleen. Siirtokehoitus kyltitkin
olivat tehonneet hyvin P-alueilla, joten yhtään ajoneuvoa ei tarvinnut hinata miltään
alueelta pois.
Kokoonnuimme maanantai-iltasella
messukeskukseen, jossa informoimme
talkooväkeä tuleviin töihin ja järjestelyihin
liittyen.
Sähköistys alueille saatiin toteutettua,
jolloin sähköä tarvitsevat laitteet saatiin
käyttöön.
Maanantaista keskiviikkoon saapui yksiköitä tasaiseen, verkkaiseen tahtiin.
Ilmoittautuminen siirrettiin Lokinrannasta
Rantakartanoon keskiviikkoiltana. Teivaanmäessä ja Mukkulassa oli omat
ilmoittautumispisteet. Ilmoittautumisen
yhteydessä saivat vieraamme messupassien ja messuinfolehtisen lisäksi kemssa-

pussukat ja leipäpaketin. Nämä lahjat
saivat kiitosta vierailtamme.
Ravintola Lokki tarjosi jälleen kerran maittavat lounaat talkoolaisillemme. Majoittuneet asiakkaamme ja suuri joukko muita
asiakkaita käytti koko messujen ajan
ravintolapalveluja hyväkseen. Joukkoon
mahtui jopa hääseuruekin.
Kalamarkkinat ja Street food tapahtuma
kiinnosti myös vieraitamme. Monella oli
kädessään tuotekassi, joka sisälti aika
monella kalatuotteita. Tapahtumat täydensivät messujen tarjontaa mukavasti.
Majoittuneiden yksiköiden ollessa 407,
siis maksaneiden yksiköiden, jäi
Mukkulan tapahtumapuistoon majoittuneiden yksiköiden määrä pieneksi (45).
Edellisiin messuihin osallistui kaikkiaan
580 majoittunutta yksikköä, joten pudotus
oli kyllä melkoinen. Mukkulan alueelle
majoittuneet olivat tyytyväisiä alueeseen.
Linja-autokuljetus toimi
sovitulla tavalla. Alueen etäisyys messukeskuksesta arvelutti muutamaa asiakastamme. Alueiden sijaintia jatkossa
pitää tarkastella sillä perusteella, mikä on
kaupungilta saatavissa olevat alueet, ja
miten niiden palvelut voidaan käytettävissä oleviin talkoolaisiin nähden toteuttaa.
Leiripaikkojen alkuperäinen tarkoitus
messutreffien tapaamisten käyttöön tuntui
toteutuneen suunnitellusti. Jokaisella
alueella tuttavat ja ystävät kokoontuivat
illasta ja päivästä toiseen muodostaen
iloisia porukoita. Kävin heiltä kyselemässä, miten ovat messut kokeneet. Kaikki
olivat tyytyväisä järjestelyihin. Muutama
palaute tuli siitä, että porukkaa jäi pois
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tapahtuman kokonaiskustannusten takia.
Silloin pitää huomioida matkan matkustamiseen liittyvät kulut ja majoituksen /
messupassin kulut.
Majoittuvien yksikkömäärien arvioiminen
ja varattavien alueiden määrä muodostaa
jatkossa suuren haasteen järjestäjille. Majoituspalvelu pitää kuitenkin pystyä järjestämään kaikissa, muuttuneissakin tilanteissa. Tässä on yhdistyksemme tulevalle
hallitukselle pähkinä purtavaksi. Lisäksi
on kriittisesti tarkasteltava panostamme
majoituspalvelujen tuoton suhteen taloudellisen tuloksen kautta. Yhdistyksemme
sitoutuu nykyisellä toimintamallilla suuriin
etukäteiskustannuksiin, tietämättä, mikä
on majoittuneiden yksiköiden lukumäärä
ja niistä saatava tuotto.

Yhdistyksemme talkooväen ja vastuuhenkilöiden työpanoksella teimme vaadittavat
työt ja palvelut asiakkaillemme vaadittavalla tavalla. Haluan kiittää jokaista
osallistunutta talkoolaista ja heidän kotiväkeään panoksestanne messujen hyväksi.
Järjestämme talkooväelle myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana loppukaronkan, jossa vietämme iltaa rennoissa
tunnelmissa.

Jorma Siren
Messuisäntä 2022

vähän toimintaa ja mitä tarjontaa meillä
on ja missä sitä tarjontaa on. Ja tietysti
koitamme hankkia mahdollisia jäseniä.
Tossa vieressä meillä pyörii näytöllä kuvia
tominnasta; Artjärven Vuorenmäestä,
yhteisistä matkoista ulkomaille ja muista
tapahtumista. Tämä oheismyynti tässä
on olematonta, jos ihmiset tulevat vaikka
Rovaniemeltä, miksi he ostaisi lahtelaista
rompetta.

Erkki ja Maija Helin SF-Caravan Lahden
Seutu ry:n messuosostolla.
SF-Caravan Lahden Seutu ry:llä oli oma
messuosasto Lahden Caravan messuilla.
Vieraillessani messuilla tiskin takana oli
työvuorossa Erkki ja Maija Helin. Kysymykseeni mitä ja miksi Erkki vastasi näin:
”Lahtelaiset on pitäny tätä paikkaa sen
takia täällä messuilla, että ensinnäkin me
saadaan tämä ilmaiseksi ja että kerrotaan ihmisille, lahtelaisille ja miksei muillekin, meidän yhdistyksestä. Kuvataan

En ihan muista, oisko ihan ekana vuonna
yhdistyksellä ollut tätä messuosastoa,
mutta kyllä mä luulen, että jonkintasoinen
oli. Mehän tehtiin ensimmäiset messujen
majoitustapahtumat silloin, kun messut
alkoi 20 vuotta sitten, niin Lahden hiihtoseuran kanssa yhteistyössä. Sen jälkeen
se on ollut Lahden caravanyhdistyksen
oma tapahtuma. Meitä pitkään mukana
olleita ei enää montaakaan henkilöä ole
toiminnassa mukana. Tapahtuman jatkon
onnistumiseksi uusia aktiivisia henkilöitä,
varsinkin nuoria, kaivataan ehdottomasti
lisää.”
Teksti ja kuva Arja Oja
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sivu 41!

Hämyralli 2022
Haluatko voittaa

1000€ ?

Osallistumalla Hämyralliin
sinulla on mahdollisuus…
Kysy lisää Hämyrallista alueen
toimistolta, Hämyedustajilta tai
tsekkaa sivumme Facebookista
a
a
kk
i
l
K tä!
täs

https://www.facebook.com/Hamyralli
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TULEVAT TAPAHTUMAT
TAPAHTUMAKALENTERI
LOPPUVUOSI 2022
14.-16.10.2022

Syystreffit 			

Vuorenmäki

15.10.2022

Syyskokous 			

Vuorenmäki

25.-27.11.2022

Pikkujoulu 			

Vuorenmäki

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen syyskokous

La 15.10.2022 klo 11.00

Vuorenmäki Artjärvi, Maamiesseuran talo, Salmelantie 202A
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
8§ mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat,
mm. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.

Jäsenkorttien tarkistus klo 10.30 alkaen
Lisätietoa Aila Salonen puh. 044 3684095

TERVETULOA !
Hallitus
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SYYSTREFFIT
Vuorenmäellä
14.-16.10.22
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Normaalit
vuorokausihinnat
Ohjelmamaksu 10€/hlö

Vuorenmäellä
Perinteiset

PIKKUJOULUT
25.-27.11.22
Yhdistyksen jäsenille

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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Vuorenmäki
www.sfclahdenseutu.fi

Salmelantie 178, 16200 Artjärvi
Yhdistyksen oma leirintäalue 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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Liitto tiedottaa meille
Vuoden Caravan-alueiden äänestys
käynnissä
SF-Caravan ry valitsee vuosittain Vuoden Caravan-alueet. Huomionosoitus
on tunnustus pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä karavaanareiden parhaaksi.
Vuodesta 1994 lähtien on valittu sekä
jäsenalue että yleinen leirintäalue. Valinnan suorittaa liittohallituksen nimeämä
asiantuntijaraati, jolla on valinnan tukena
käytettävissään yleisöäänestyksen tulokset.
Äänestä Vuoden Caravan-alueita ilmiantamalla omasta mielestäsi karavaanarille
paras yleinen leirintäalue ja SF-Caravan
leirintäalue.
Äänestykseen osallistuneiden kesken
arvotaan 5 kpl Eckerö Linen lahjakortteja
sekä tuotepalkintoja.

Ajotaitoharjoitteluviikonloppu
15.-16.10.2022 Pitkäjärven vapaa-aikakeskus, Kokemäki
Ajotaitoharjoitteluviikonloppuna karavaanareilla on loistava mahdollisuus
kehittää omaa ajotaitoaan hyvässä
seurassa, erilaisten harjoitusten ja ammattitaitoisten opettajien kera. Kurssille
ovat tervetulleita niin aloittelevat kuin
kokeneemmatkin konkarit, ja harjoituksia
järjestetään tasoryhmissä osaamistarpeet huomioiden. Koulutusviikonloppuun
otetaan mukaan 20 kurssilaista (etusijalla
aloittelevat tai jo vähän kokemusta omaavat karavaanarit).

Äänestysaikaa on 31.10.2022 saakka.
Vuoden Caravan-alueet julkistetaan keväällä 2023.

Koulutus on maksuton SF-Caravanin
jäsenille. Myös ohjelmaan merkityt ruokailut ja koulutusmateriaali ovat maksuttomia. Majoituksen osallistuja maksaa itse
(majoitusvaraus ilmoittautumisen yhteydessä).

SF-Caravanin jäsenmääräkehitys
jatkuu positiivisena.

Ilmoittautumiset 1. lokakuuta mennessä sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse anne.nieminen@karavaanarit.fi.

Jäsenyhdistyksiin on liittynyt tänä vuonna
5 987 uutta jäsentä (tilanne 12.9.2022).
5 828 jäsentä on puolestaan päättänyt
jäsenyytensä. Lievästi plusmerkkisenä
kokonaisjäsenmäärän suhteen mennään.
Aktiivisia jäsenyyksiä on vajaat 67 000.
Koronapandemian nostattama yksilöllisen
matkailun buumi jatkuu edelleen vahvana.
Kesän On tää hienoo hommaa -kampanja
nostatti tietoisuutta SF-Caravanin jäsenyydestä ja sen tuomista eduista. Liittyneiden määrä on hieno, kesällä vallinnut
maailmantilanne ja polttoaineen hintakehitys huomioiden. Tästä on hyvä jatkaa!

Kaikki tulevat koulutustapahtumat ja webinaarit löydät Koulutukset -sivulta https://
www.karavaanarit.fi/koulutukset/
Ota seurantaan SF-Caravan ry:n koulutukset -sivu myös Facebookissa!
https://www.facebook.com/SFCaravanrynkoulutukset
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Kuka? Mitä? Missä? Häh?
Kuvat aitoja, tekstit hölynpölyä!

Heitin kiven ja nyt
ootan, että kuuluu
”lompsisss!”

Minähän en istu, ei mua väsytä
niinku eräitä, enkä ainakaan kerro,
että unohdin tuoda tuolin.

Toivottavasti
mun kuula ei
osu muihin, en
halua että se
naarmuuntuu!

Me voitettiin!
Oltiin ainoat, jotka tajus, et numerot pitää laskee
yhteen!

Hölynpölytekstit Arja Oja
Kuvat Kari ja Eila Koivunen

Mitäs siinä
mua kuvaat, perkule,
mene matkoihis!
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