1/2016

Syystreffeiltä

Pikkujouluista

Matkamessuilta Helsingistä
Turun messuilta

HALLITUS 2016,

otahan meihin yhteyttä
www.sfclahdenseutu.fi

Olemme myös facebookissa. Käy tykkäämässä SF-Caravan Lahden seutu ry
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Mikko Keinänen
Puheenjohtaja
0400-485477
mikko.mersu@gmail.com
SFC 83077

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

Juha Hartman
Lehtitoimikunta
Ilmoitusten myynti
050-9171156
juhahartman@live.fi
SFC 127140

Nina Jääskeläinen
044-7565577
nina.jaaskelainen@phnet.fi
SFC 134688-0

Juha Rinne
044-9609789
juha.rinne@wahva.fi
SFC 129520

Kimmo Suomalainen
050-4954460
kimmo.suomalainen@hotmail.com
SFC 104069

Erkki Helin
0400 351439
erkkihelin@suomi24.fi
SFC 35079

Leif Malin
040-5524892
leif.malin@gmail.com
SFC 131971

Kari Sinisalo
0400-729297
ponnarikari@gmail.com
SFC 110443

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

32. vuosikerta

Painosmäärä 1700 kpl

Ilmestyy 4 krt/vuosi
Ilmestymisvko
Nro 2 20/2016
Nro 3 33/2016
Nro 4 45/2016

Aineistovko
16/2016
28/2016
41/2016

Sisällysluettelo		

Sivu

Lehteen 2/16 tulevan materiaalin
tulee olla perillä viimeistään 24.4.2016.
Aikaisemminkin voit lähettää.

Hallitus 2016

Vaunupostin ilm.koot ja -hinnat
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Ilmoitushinnat vuonna 2016
Aukeama 300 x 225 mm
192 €
1/1 sivu 145 x 225 mm
114 €
1/2 sivu 145 x 112 mm
84 €
1/4 sivu 112 x 72 mm
60 €
Takasivu 145 x 22 mm
180 €

Päätoimittajalta
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Puheenjohtajalta
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Syystreffit ja 45-v. juhlat
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Syyskokous Artjärvellä
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Tullaan tutuksi 16 		
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loka-, marras-, joulukuu
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Helsingin Matka- ja Caravan
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Fiskarsin Ruukki
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Pikkujoulut Vuorenmäellä
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Hämyralli 2016		

20

Hämyilyä			
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Kevätkokousilmoitus		
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Kouvolan Vaunusta		
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Turun messuilta		

26

Treffit ja tapaamiset 2016
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Ole ystävällinen ja lähetä valmis mainos tai
ilmoitus Juha Hartmanillle.
Päätoimittaja, taittaja ja jäsenkirjuri
Eila Koivunen 044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset
SFC 78111-1
Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja
Juha Hartman
Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös keskiviikkoisin ESS:n ja ItäHämeen järjestöpalstoja.

Etusivun kuva on Kari Koivusen
ottama kuva Messilästä eräänä
perjantaina tammikuussa 2016
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Päätoimittajalta

Moi, ystäväni!
Vuosi 2016 on alkanut kivasti. Meille on
kertynyt jo matkailuvaunukilometrejä
mukavasti tällekin vuodelle. Kävimme
Fiskarsin Ruukissa talvisena viikonloppuna ja se oli mielenkiintoinen tutustuttava paikka myös talvella. Pyytelivät
kovasti käymään kesällä ja silloin varmasti tuo ruukki on todella kaunis paikka. Fiskarsin ruukki valittiin kotimaan
parhaimmaksi matkailukohteeksi tämän
vuoden Matkamessuilla Helsingissä.
Tämä matkailu todella pitää mielen virkeänä. Matkustavan ihmisen elämässä
on mielekkyyttä, on asioita joita odottaa. On oikeastaan toiveita, jotka toteutuvat jossain vaiheessa. Voi olla ensi
viikonloppuna toteutuva haave tai vasta
ensi kesänä. Toki meillä on myös haaveita pitkällä aikavälillä, ne kyllä jossain
vaiheessa toteutuvat, aikaa ei vain tiedä
vielä.Tarkoitustakin tämä harrastus tuo
meidän elämään. Mielekkyys ja tarkoituksellisuus ovat tärkeitä asioita meidän jokaisen elämässä.
Tähän harrastukseen kuuluvat ystä4

vät tosi vahvasti mukaan. Huomaan, että
avoimena ja sosiaalisena ihmisenä tunnen
saavani lisää ystäviä helposti. Kaikkihan
tietävät, että ystäväthän todella tuovat
mielekkyyttä elämään.
No nythän minä pohtivaksi rupesin. Joskus on hyvä näinkin miettiä asioita.
Tämän sivun taustakuva on syyskuiselta
reissultamme Rygenin saarelta Saksasta
			Eila 78111-1

Artjärven Vuorenmäeltä
Voi jälleen varata kausipaikan tai kuukausipaikan kesäksi 2016. Tämän lehden
sivuilla Vuorenmäki-osiossa
on hieman tarkempaa tietoa.
Käypä katsomassa.

Puheenjohtajalta
Loistavaa alkanutta vuotta Caravaanarit!
Pitkästä ja sateisesta syksystä olemme Suomessa siirtyneet hyiseen talvimaisemaan. Lunta saatiin odottaa tänäkin vuonna pitkälle ja joulukin vietettiin
niin sanotusti mustana jouluna. Uusi vuosi vaihdettiin rakettien paukkeessa ja
loistossa. Kun talvi tänne Suomeen tuli
niin tuleehan se kaikki aina nopeasti sitten yhdellä kertaa. Monella on ollut varmasti hankaluuksia lämmityksen tai vesien kanssa, joten huolellinen tyhjennys
vesien kohdalla on aina paikallaan.
Omalla alueellamme Artjärvellä vietimme perinteeksi muodostuneet pikkujoulut hyvässä hengessä ja maittavan ruuan äärellä, jonka jälleen meille tarjoili
maamiesseuran naiset. Suuri kiitos heille
taas runsaasta ruuasta. Ohjelmaa riitti suoritusten palkitsemisesta joulupukin vierailuun ja tansseihin. Palkitsimme
myös paikkansa ansainneet vuoden caravaanarit! Heikki ja Marja Rinne ovat
olleet mukana kaikilla treffeillä ja antaneet oman panoksensa Artjärven talkoo
töissä yhdistykselle. Palkinto meni täysin oikeille henkilöille ja suuri kiitos hyvästä, jota he ovat tehneet yhdistyksen
eteen. Kiitän myös kaikkia muita talkootyöstä ja osallistumisesta yhdistyksen
hyväksi.

pilkkikisoihin maaliskuussa, joissa palkitsemme taas eri sarjoissa olevat pilkkijät! Jäälle kirmataan aamusta ja pilkkimisajan päätyttyä tarjoillaan keittolounas. Illemmalla jaamme tietenkin palkinnot ja nautimme illasta yhdessä ystävien kanssa.
Turussa järjestettiin caravantapaaminen messujen yhteydessä 8-10.1.2016
ja siitähän se kausi aina lähtee käyntiin näin keväällä. Itse en valitettavasti
päässyt paikan päälle, mutta suuntasimme matkamessuille Helsinkiin joka tapauksessa.
Toivotan kaikille mainiota alkanutta
vuotta 2016!
			Mikko 83700

Haluaisin houkutella kaikki mukaan Kouvolaan Palvaanjärvelle uudelle alueelle
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SYYSTREFFIT JA SFC LAHDEN SEUTU RY:N
45-VUOTISJUHLAT VUORENMÄELLÄ

Kolmiottelun
pullojenkaato
osio. Ei ollut
niin helppoa,
miltä näytti

Kauniissa syyssäässä alkoivat syystreffit Artjärvellä. Perjantai-iltana saapui
näitä treffejä viettämään 72 yksikköä
matkailuautoa tai -vaunua. Ystäviä taas
tavattiin useita, mikäs sen mukavampaa. Saunomisen ja hiustenkuivattelun
jälkeen pääsimme Maamiesseurantalolle tanssimaan Marko Haaviston ja Poutahaukkojen soittaessa meille mukavia
tahteja.Tanssijoita oli paljon ja mukavaa oli. Viimeiseksi illalla kodalle koottiin makkaranpaistajia ja juttua siellä
riitti pitkälle yöhön.
Lauantaina saapuivat leipä- ja lihakauppiaat alueelle ja jälleen saivat treffiläisset tuoretta karjalanpiirakkaa, leipää
ja pullaa. Lihakauppiaan tuotevalikoimat
olivat myös hyvät. Ja kauppa kävi!
Lauantaiaamupäivällä pääsi myös kiertämään kyselypolkua ja tutustumaan
Vuorenmäen ympäristöön sekä osallis
tumaan kolmiotteluun. Ottelun osiot oli
vat tikanheitto pelikorttitauluun, vesi
pullojen kaataminen kevyellä kuminau
6

hapallolla sekä isoilla arpakuutioilla
heittäminen. Näistä laskettiin pisteet
ja voittajat saatiin selville.Kyselypolun
voittivat Valovaarat, onneksi olkoon! Kolmiottelun naiset voitti Helinä Koivisto
ja kolmiottelun miehet voitti Ari Jääskeläinen. Lapsia kisaan osallistui kaksi:
Tiia Aalto ja Roni Semeri. Onnea myös
heille kaikille.
Lauantai-iltapäivänä pääsi saunaan lämmittelemään, oli tullut tuulisessa säässä
ulkoillessa hieman kylmä. Saunan lauteilla lämpenivät lihakset ja jänteet, samoin
äänihuulet, kun juttua riitti lauteilla koko ajan. Kyllä tuli kiva mieli ja puhdas olo.
Illalla vierailevat yhdistykset muistivat
pienin lahjoin meidän 45-vuotiasta yhdistystä, vaikka varsinaisia juhlia ei vietetykään. Kakkukahvit tarjottiin. Illalla
jaettiin myös palkinnot ja palkittiin ansioituneet yhdistysaktiivit. Pronssimerkin saivat Juha Hartman ja Kari Virtanen, kultamerkit saivat Mikko Keinänen
ja Kari Koivunen. Kakkukahvien jälkeen

Hyvin mahduimme alueelle, 75 yksikköä

tanssittiin talolla karaokelaulajien tahdissa. Laulajia riitti mukavasti ja nämä
tanssit loppuivat klo 22.30 ja pääsimme
ajoissa nukkumaan.
Sunnuntaina alkoi syyskokous klo 11, joten saimme nukkua aamulla vähän pitempään. Syyskokouksesta tarkemmin tuonnempana lisää.
Aamutoimien ja kokouksen jälkeen jokai
nen suuntasi kulkunsa kotia kohti tai kuka
minnekin. Kaikilla kuitenkin takana taas
yksi mukava tapahtuma, jota muistella.
Kahvihetken
kupit
järjestyksessä

Hauskat
kurpitsavalot ja
kolmiottelun voittaja Jääskeläisen Ari,
joka voitti reilusti
koko kisan
Marko
Haaviston
orkesteri
alla

Kyselypolun voittajat Vappu
ja Voitto Valovaara

Teksti: Eila 78111-1
Kuvat: Kari 78111
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SYYSKOKOUS OLI ARTJÄRVEN
MAAMIESSAURANTALOLLA
SUNNUNTAINA 1.11.2015

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Helin ja sihteeriksi Aila Laaksonen

Syyskokoukseen osallistui 55 äänivaltai
sta SFC Lahden Seutu ry:n jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Juha Helin ja
sihteeriksi Aila Laaksonen.
Kokouksessa käsiteltiin esityslistan mu
kaiset asiat ja hallitusjäsenien valin
nassa turvauduttiin äänestykseen. Lip
puäänestys oli kyseessä ja ääntenlas
kijoiden saatua laskettua kaikki palau
tettujen lappujen sisältämät äänet, saa
tiin jännittävä äänestys loppuun.
Kokouksessa valittiin uudet edus
ta
jat
vuoden 2016 hallitukseen. Kahden vuoden jatkopestin saivat Henry Ahonen,
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Juha Hartman sekä Juha Rinne. Uudek
si jäseneksi kahdeksi vuodeksi valittiin
Nina Jääskeläinen ja vuoden paikan sai
Kari Sinisalo. Hallituksessa jatkavat
edelleen Erkki Helin, Leif Malin ja Kimmo Suomalainen.
Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä hyväksyttiin suurimmat muutokset, jotka koskivat Talvipäiviä ja Ajotaito
treffejä. Talvipäivät pidetään yhdessä
Kouvolan seudun yhdistyksen kanssa Pal
vaanjärvellä maaliskuussa ja Ajotaitotreffit siirtyvät kevääseen.
			

Eila 78111-1

KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY
• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk
HAKAKATU 4 15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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Artjärven Vuorenmäelle
Kausipaikkoja jälleen haettavissa
2.5.-30.10.2016 väliselle ajalle
- Kesäkausipaikka 400 €
- Kuukausipaikka 150 €
Soita ja kysy tarkemmin
puh. 045 137 4692
Myös toisaalla tässä lehdessä lisätietoja
Vuorenmäki-osiossa

hanko, Ahvenanmaa, Naantali, Yyteri, Kalajoki, ylläs, kilpisjärvi,
saariselkä, ruka, hossa, koli, savonlinna, puumala, kesälahti,
punkaharju, lappeenranta, iitti, porvoo, fiskars

Missä sinä olet käynyt? missä haluaisit vielä käydä?
Kesäloma ja uudet kohteet odottaa!

edustusmerkkimme:
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Tullaan tutuksi 16
Kari Sinisalo, 110433

Aloitin 2000-luvun alussa kara
vaanarielämän kavereiden kanssa.
Lainasimme tai vuokrasimme asun
toautoja yhteisille matkoillemme.
Lii
tyin sit
ten yhdistykseen ni
meltä SFC Lahden Seutu ry vuo
den 2004 lopulla. Ensimmäinen
oma au
to mi
nul
la oli Dethleffs
5830, jonka hankin 2005 vuoden
alussa. Seuraava autoni oli sitten
Dethleffs 5661 ja nykyinen autoni
on, yllätys, yllätys Dethleffs 7094.
Kaikkein mukavinta tässä Caravanharrastuksessa on uusien paikko
jen kokeminen ja näkeminen. Aluk
si matkailun kohteena oli kotimaa,
sen pohjoi
set osat. Käytimme
puskaparkkeja, pysähdyimme pien
ten järvien rannoille, saavutimme
Kirkkoniemet ja Gamvikit Norjan
puolella. Meitä viehättivät upeat
maisemat, jotka eri vuodenaikoina
olivat aivan erilaisia. Lomilla etäi
syydet kasvoivat pitkiksi, mut
ta
viikonloppuisin teimme lyhyempiä
reissuja.
Tutuiksi tulivat erilaiset vaellusreitit
ja tunturit. Reissuissa oli mukava pääs
tä saunaan. Mikäs sen mukavampaa pi
tem
män patikkaretken jälkeen, kuin
kiivetä lämpimään saunan lauteille.
Muutama vuosi sitten Krakovan mat
kalta palatessamme, tapasin lahtelaisia
ka
ra
vaanareita Riikassa. Olin tulossa
jo takaisinpäin ja näissä lahtelaisissa

huomasin mukavan piirteen; hekin jak
sa
vat matkustaa, heillä on vau
nuis
saan ja autoissaan pyörät. Nykyään
olen vieraillut SFC –lähialueilla viikon
loppuisin ja Lahden yhdistyksen tref
feillä jo useampina vuosina.
Yhdistystoimintaan lähdin mukaan vä
hän niin kuin ’pakolla’. Minulle soitti
useampi ihminen yhdistyksestä ja pyy
si mukaan hallitustoimintaan. Ja minä
sitten suostuin ja pääsin äänestyksessä
hallituspaikalle.
Jutellaan tavatessamme ja näkyillään    
			Kari 110433
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
UUDET JÄSENET
Loka-Joulukuu 2015
119457-0

Ahrapalo Matti		

Vantaa

125711-0

Anttila Jukka		

Heinola

154247-0

Bruun Veli-Matti

Kalhonkylä

154033-0

Durmanov Sergei		

Lahti

126233-0

Immonen Veikko		

Söderkulla

040284-0

Jansson Ari			Vihti

152444-1 Luuri Seppo			Vääksy
		
154053-0 Matjuschi Birgitta		
Hollola
		
154047-0 Naapuri Markku		
Artjärvi
		
154186-0 Nurminen Sakari		
Hyvinkää
		
154167-0 Ryyppö Matti		
Pertunmaa
		
086728-0 Velasco Dave		
Helsinki
		
131494-1 Vidgren Tiina		
Lahti
		
154039-0 Virtanen Erkki		
Lahti

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT
MUKAAN TOIMINTAAMME
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Talkoot Artjärven Vuorenmäellä
Helatorstaina 4.-5.5.2016
Omat hanskat ja suojavarusteet sekä reipas talkoomieli mukaan
Rannan raivausta ja siivousta, istutusten virittelyä ja lannoittamista, maalausta, leikkikentän rakentamiseen käsityökaluja yms.
Yhdistys tarjonnee makkarat ja talkoojuomat
(vissyä ja limonadia, kahvia)
Maksuton tapaaminen
Ota mukaan reipas talkoomieli
13

MATKAJA
CARAVANMESSUT
HELSINGISSÄ
Pääsimme jälleen tänä vuonna mukavalla linja-autokyydillä Helsingin Matka - ja
caravanmessuille. Tänä vuonna on ollut
flunssaa liikenteessä melko paljon, joten
bussistamme oli 12 paikkaa vapaana sairastapausten vuoksi. Mutta eipä tuo haitannut, hauskaa meillä oli. aivan uusiakin
matkalaisia oli mukana.
Kaikille varmasti löytyi katseltavaa messuilta, oli tarjonta sen verran runsasta
tänä vuonna..
Caravan -messujen puolella oli uutuuksia.
Asuntoautoja paljon enemmän kuin vaunuja. Mutta olihan siellä mukava istua uudessa autossa haaveilemassa tai uudessa
vaunussa unelmoimassa.

Taitavaa tasapainoilua kahden taiteilijan
esittämänä

Kuuban osasto keräsi monia kuulemaan

Kiitämme oikein paljon sisäänpääsylipuista J.Rinta -Jouppi Oy:tä, joka liput lahjoitti.
Matkalaiset jälleen osoittivat täsmällisyytensä. Kaikki olivat istumassa bussissa paikoillaan, kun kello tuli 15 ja oli lähdön aika. Kiitos myös bussin kuljettajalle.
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Teksti: Eila 78111-1
Kuvat: Kari 78111

Historia heräsi henkiin

Fiskarsin kaunis joki

TULIPAHAN KÄYTYÄ
Uuden vuoden vieton jälkeen suuntasimme karavaanimme kohti Fiskarsin ruukkialuetta. Tämä Raaseporiin kuuluva
ruukki sijaitsee vain 13 kilometrin päässä Karjaan keskustasta. Lumi oli juuri
satanut maahan tehden luonnosta lähes
koskemattoman näköistä. Vain ruukkialueen läpi virtaava Fiskarsin joki kiehtoi valkean luonnon keskellä.
Ruukin historia sai alkunsa jo 1600-luvun puolivälissä, mutta kukoistukseen
alue nousi 1800-luvun alkupuolella turkulaisen apteekkarin Johan von Julinin
komennossa. Tuolloin toiminta keskittyi
raudan jalostukseen ja mm. hevosvetoi-

Raudanvalmistuksen jätekuonasta on rakennettu kauniita seiniä tähän talooon.

sia auroja valmistettiin yli miljoona kappeletta. Lisäksi sittemmin aateloitu von
Julin perusti alueelle
myös koulun ja sairaa
lan. Nykyäänhän Fiskarsin tuotteet ovat
meille kaikille tut
tuja aterimista ai
na
puutarhatyökaluihin.
Fiskarsin ruukin alue
on ehdottomasti käymisen arvoinen paikka
ja valittiinhan se vuoden 2015 kotimaiseksi matkailukohteeksi. Paikalla on useita
upeita rakennuksia
niin Kellotornirakennusta kuin Kivitaloa
ja myllyäkin. Lähimpiä leirintäpaikkoja
ovat Ormäsin leirintäalue, SFC Meri-Caravan ja miksei SFC
Pääkslahti. Tervemenoa tutustumaan…
Koko juttu Kari 78111

Kaunis puhelinkoppi, mutta
ei puhelinta enää

Jos jonkinlaisia Fiskarsin valmistamia saksia on
tarvittu

PIKKUJOULUT 2015

Olimme kokoontuneet 45 yksikön voimin Artjärven Vuorenmäelle. Oli taas
mukava nähdä tuttuja ihmisiä. Ja mukava oli toivottaa uudet kävijät tervetulleiksi. Sää oli täysin lumeton ja tuulinen. Lämpöasteitakin oli muutama. On
tainnut tämä maapallomme lämmetä niin
paljon, että lunta ei tahdo tulla EteläSuomeen ollenkaan.
Perjantai-iltana Ajomies-orkestri soitti meille mukavaa tanssimusiikkia Maamiesseuran talolla ja pääsimme tanssimaan.
Lauantaina saimme kiertää mielenkiintoisen Joulupolun. Kysymykset liittyivät kaikki jouluaikaan aina joulurauhan
julistuksen ensisanoista jouluevankeliumin kirjoittajaan. Sai kyllä miettiä
minkä vaihtoehdon rastittaisi saatavilla olevista.
Pääsimme kuntopolun jälkeen jou
lu
saunaan lämpimään löylyyn. Mikäs sen
ihanampaa kun tuuli oli tuivertanut nenänpään aivan jäiseksi. Meillä oli aikaa
kaunistautua ja komistautua iltajuhlaan
oikein mukavasti.
Aloitimme Maamiesseuran naisten valmistamalla herkullisella jouluruoalla.
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Seisovasta pöydästä haimme laatikoitten lisäksi rosollia, kinkkua, erilaisia kalaherkkuja, luumukiisseliä ja erilaisia
juustoja ym. Myöhemmin saimme torttukahvit.
Juhlassa annettiin ahkerimille treffikävijöille palkinnot, samoin ansioituneet
toimihenkilöt palkittiin. Myös Ajotaitomerkit jaettiin tässä juhlassa ja tokihan
uusi hallitus esiteltiin. Vuoden karavaanarit Heikki ja Marja Rinne, saivat yhdistyksen viirin muistoksi ja suklaata.
Sunnuntaina jokainen meistä ajeli sitten
omaan tahtiin kotiinsa lumettomassa kelissä
		
Teksti: Eila 78111-1
Kuvat: Kari 78111 ja Juha 129520

Juhlan lapset pyydettiin samaan kuvaan

Jouluinen herkkupöytä

Vuoden 2015 Karavaanarit Heikki ja Marja Rinne
Tiia saa lahjan

Artjärven Maamiesseuran naiset, jotka
loihtivat jouluruoan

Kyllä on ihmeellistä!
Ajotaitomerkin
suorittajat
yhteiskuvassa.
Hienoa!
Pienin vain
isäänsä
tukemassa

Yhdistyksemme ensimmäisen suurmestarimerkin asuntoautolla ajanut
Katja Helin kruunattuna.
Onnea!

17

18

19

20

HÄMYILYÄ
Hämyt-lyhenne tulee sanoista Hämeen yh
teistoiminta-alueen yhteistyötoimikunta, jo
hon kuuluu kymmenen karavaanariyhdistys
tä. Edellisen sivun listasta puuttuvat SF-Caravan Länsi-Päijänne ry sekä SF-Caravan Rii
himäenseutu ry, jotka eivät osallistu ralliin.
Hämyt on perustettu 26.9.1989.
Hämyjen päätehtävät:
– koordinoida yhdistysten tapahtumia ja ehkäistä niiden ajankohdan päällekkäisyyttä
– järjestää yhteisiä tapaamisia, mm. Hyväntekeväisyystreffit joka toinen vuosi
– järjestää jäsenistölle mahdollisuuksien
mukaan koulutusta karavaanimatkailuun liittyvissä asioissa
– ottaa kantaa SF-Caravan -liittoa ja sen toimintaa koskevissa asioissa
– kehittää ja ylläpitää yhteyksiä matkailupalveluita tarjoaviin yrittäjiin ja tiedottaa
mahdollisista erityissopimuksista Hämyjen
alueen yhdistyksille
– Luoda yhteistyössä eri tiedotusvälineiden,
yhteisöjen jne. kanssa myönteistä kuvaa karavaanareista.

Hyväntekeväisyys on hieno asia ja siihen
olisi kyllä hyvä palata vielä, mutta miten siihen saadaan väkeä liikkeelle, niin on taas
ihan eri juttu. Kehitellään ideoita eteenpäin.
Karaoke on tänä päivänä löytänyt tiensä lähes kaikkialle ja niinpä myös Hämyt järjestävät kilpailuja vuosittain. Vuoden 2016 Finaali järjestetään Janakkalan Hämeenhelmessä, 19.- 21.8.2016 Isäntänä SF-C YdinHäme ry. Omat karsinnat järjestetään myös
tänä vuonna vappuna Vuorenmäellä 29.4. 1.5. Tervetuloa mukaan.
Uusia ideoita otetaan vastaan ja parhaamme mukaan koitamme niitä sitten viedä
eteenpäin.
Monella yhdistyksellä on varmasti
paljon kalamiehiä/naisia ja voisi suunnitella
vaikka pilkki- tai rantaonkikilpailut.
Mukavaa kevään odotusta.

T: Juha Hartman SFC 127140
Vuonna 2015 oli merkittävä harppaus yhteis- Hämyjen puheenjohtaja
työlle kun esim. Hämyralli laitettiin alulle.
Rallin tarkoitus oli lähinnä, että kun kaikKuva Kari Koivunen
ki eivät halua olla paikallaan niin kierrettäisiin muiden yhdistysten alueilla, ja näin
tuettaisiin lähialueiden toimintaa samalla.
Täytyy myöntää, että
viime kesänä kiertäes
sämme tuli eteen hä
myalueita joissa ei ol
tu käyy ja jäi niin hyvä kuva muutamasta
alueesta. että täytyy
myös tänä vuonna poiketa. Ehkäpä ei olisi
tul
lut käytyä, jos ei
olisi tuota Hämyrallia
samalla kiertänyt.
Vuoden 2015 Hämyrallin 1000 € voitti Jari ja Kirsi
Naakka. Onnea ahkerille reissaajille
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SFC LAHDEN SEUTU RY:n
KEVÄTKOKOUS
8.3.2016 klo 18.00
J.Rinta-Jouppi Oy:n tiloissa,
Tupalankatu 7, Lahti
Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen 4 pykälän
mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus
alkaa klo 17.30

Lisätietoja: Aila Laaksonen 050-556 0996

TERVETULOA!

Kiitämme yhteistyökumppaneita ja mainostajia
kuluneesta vuodesta, ja toivomme
yhteistyömme jatkuvan tänäkin vuonna!
Kiitos!
T: SFC Lahden Seutu ry
22
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KOUVOLAN VAUNU ON PERHEYRITYS
KAAKKOIS-SUOMEN SYDÄMESTÄ.
Kouvolan Vaunu on perheyritys, jossa yhdis
tyy kaksi sukupolvea. Soita Kouvolan Vau
nuun niin saat vastaasi aina jonkun Paaja
sen, on sitten kyse huollon varaamisesta,
ajoneuvon hankinnasta tai tarvikkeiden ja
varaosien toimittamisesta. 25-vuotta matkailuajoneuvoja kaupannut ja huoltanut
yritys tietää asiakkaiden tarpeet ja osaa
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tarjota oikeat tuotteet ja komponentit tyytyväisyystakuulla. Liikkeen lähtökohtana
on, että asiakkaan on helppo tulla ja asioida
liikkeessä sekä on tyytyväinen saamaansa
palveluun että hankkimiinsa tuotteisiin. Tyytyväinen asiakas palaa aina takaisin!

Kouvolan Vaunulla on vahvat tuotemerkit.
Merkkiedustukset löytyvät Dethleffs, Sunlight, Globecar ja Kaben matkailuajoneuvoista. Dethleffs matkailuautojen ja –vaunujen
maahantuonti on ollut liikkeellä jo vuodesta
1991, pisimpään Suomessa. Viimeisten vuo
sien aikana Kaben matkailuautojen myynnin eteen on tehty kovasti töitä, mikä näkyy
uusina tyytyväisinä Kabe autonomistajina.
Kabe on uudistanut mallisarjaansa ja tulevan
kesän hittituote
onkin uusittu Classic 740- mallisarja,
johon voi tutustua
joko Kouvolan Vaunussa paikan päällä tai kotisivuilla
www.kouvolanvau
nu.com. Classicmallisarja on vahva
kilpailija eurooppalaisille tuotteille,
sil
lä sen hinta on
kilpailukykyinen ja
tekniikka sekä omi
naisuudet vertaansa vailla.

Asiakaspalveluun kuuluu olennaisesti myös
huolto. Minkä myymme, sen huollamme ja
vielä kilpailukykyisin hinnoin! Kurvaa sisään
yhdestä ovesta niin huolto hoitaa kaiken
mitä tarvitaan ajoneuvon kunnossapitoon
aina pesua tai vahausta myöden. Huol
to
toimii Thetford, Dometic, Trumatic ja Alde-huoltoliikkeenä sekä vakuutusyhtiöiden
valtuuttamana huoltoliikkeenä. Huollon aikana voit tutustua Kouvolan Vaunun laajaan tarvikemyymälään ja ottaa kupposen
kahvia. Tavaraa on hyllyissä jopa 10 000
nimikettä ja kehitämme tarjontaa jatkuvasti ajanmukaisin tuottein. Tarvittaessa
tuotteet toimitetaan suoraan asiakkaille
edullisesti tai voit pyytää hinnan asennettuna. Näin koritakuut säilyvät ja voit nukkua yösi rauhassa.
Olennaisen kuvan yrityksen toiminnasta ja
palveluista saat tutustumalla kotisivuihin
www.kouvolanvaunu.com ja seuraa viimeiset kuulumiset www.facebook.com/kouvolanvaunu.
Teksti ja kuvat Juha Paajanen
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Turun messuilta

Kätevä
asunto
vaunu
pienen
auton
perään
ja kesäkäyttöön

Meitä urheita lahtelaisia oli neljä (kuva)
yksikköä uhmaamassa paukkupakkasia,
kun ajoimme Turkuun CaravanShoiw:ta
katsomaan. Tapasimme muitakin Lahdesta. Mukavaa oli se, että Turussa
pakkanen sitten masentui ja vain kolmetoista astetta pakkasta oli lauantaina mittarissa.
Treffeille tuli vain 154 yksikköä, joten
treffien järjestäjät eivät olleet kovin
tyytyväisiä tapahtuman saamaan suosioon. Me tapasimme monia ystäviä ja
juttua riitti vaikka kuinka monen tutun
kanssa.
SF Caravan liitto oli jälleen järjestänyt
paljon esityksiä ja esiintyjiä messuille.
Saimme tietoa parhaista kaupunkikohteista Virossa ja Latviassa, automatkalle Eurooppaan saimme paljon erilaisia
vihjeitä. Kävivätpä jotkut kuuntelemassa myös karavaanarin tiepalvelusta ja
26

Keinäset, Koivuset, Rinteet ja Vallit uhmasivat melkein 30 asteen pakkasta. Tässä tauko Forssassa

kansainvälisistä leirintäkorteista asiaa.
Tuoretta tietoa saimme parhaitten alueitten valinnasta. Vuoden 2015 parhaimmaksi SFC-alueeksi valittiin Tilkunpelto. Puheenjohtaja Jyrki Nikkanen
Kanta-Hämeen yhdistyksestä kävi vastaanottamassa palkinnon. Yleisistä leirintäalueista paras oli Kokkola Camping,
ja Erkki Ahtiainen oli vastaanottamassa kylttiä ja kukkasia.. Suomen Leirintäalueliiton matkailunedistäjän tittelin
sai tänä vuonna Nallikarin leirintäalue
ja Oulu. Sieltä palkintoa oli vastaanottamassa Sirpa Valter. Myös Eduskunnan
puhemies Maria Lohela piti juhlassa puheen. On itsekin harrastanut lapsena
caravanmatkailua perheensä kanssa
Teksti: Eila 78111-1
Kuvat: Kari 78111

Jyrki Nikkanen,
SFC Kanta-Häme
ry ja Tilkunpelto

Eduskunnan puhemies Maria Lohela

LEIKKIKENTÄN AVAJAISET
13.-15.5.2016
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ
UUDELLA, JUURI VALMISTUNEELLA
LEIKKIKENTÄLLÄ LEIKIMME JA MEILLÄ ON HAUSKAA
ON ARPAJAISET JA POMPPULINNA,
SEKÄ TIKKUPULLAN PAISTOA TIEDOSSA
SAUNAKIN LÄMPIÄÄ
TULKAA MUKAAN KAIKKI LAPSET JA
LAPSENMIELISET TÄNÄ VIIKONLOPPUNA
Leikkarin avajaisten hinta normaali viikonloppumaksu

Huomio! Tänä vuonna Ajotaitotreffit ovat keväällä 27.-29.5.2016
Tarkemmin asiasta informoimme seuraavassa Vaunupostissa
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Tule Caravansuurmyymäläämme
Jyväskylään!

Valikoimissamme
150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Meiltä löydät
myös teltat ja
muut lisävarusteet.

Yli 20 alan
ammattilaista
valmiina palvelukseen!

Nykyaikaisissa
huoltotiloissa
työskentelee 7 mekaanikkoa.

Lämpimissä
sisätiloissa noin 40
matkailuajoneuvon näyttely.

on
Suuren suaonsui t
saavutt

Verkkokauppa 24h • yli 5000 tuotetta suoraan varastosta

kauppa.jyvascaravan.fi
Myynti:
Varaosat:
Huolto:
Vuokraus:
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0400
0400
0400
0400

407
407
407
620

066
035
055
445

Ma-Pe klo 9-17, La klo 10-15
tai sovittaessa muulloinkin.
Joulukuussa lauantaisin suljettu.

Sorastajantie 6,
40320 JYVÄSKYLÄ

facebook.com/jyvascaravan
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Vuorenmäki
Salmelantie 178,
Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Leiriytymismaksut voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			
FI28 3131 3001 1905 03
		
Kesäkausipaikka 2.5.-30.10.2016, isäntäviikkovelvoite
400 €
Kuukausipaikka 							150 €
Sähkö mittarilla 0,30 €/kwh, laskutus kuukausittain
Sähkö ilman mittaria 4 € / vrk
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen sekä SFC-liiton muille jäsenille 		
- muille		
					
Tilaussauna (1 tunti )				
		
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle

15 €
20 €
10 €
1€

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot yleisillä vuoroilla, ainakin perjantaisin ja
lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut. Kausipaikkalaisille 20 euron ohjelmamaksu.
Kiinteitä rakenteita ei sallita alueella.
Johtoja lainataan Vuorenmäellä
Alueellamme on käytössä standardin mukaiset pyöreät pistokkeet.
Jos sinulla ei vielä ole näinhin käyvää caravanjohtoa, on
yhdistyksellämme caravanjohto lainattavaksi.

CARAVANKORTTIA
NÄYTTÄMÄLLÄ
SAA

10 %

ALENNUKSEN
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Treffit ja tapaamiset 2016

SFC Lahden Seutu ry
Kevätkokous		

08.03.2016 			

J. Rinta-Jouppi Oy

Talvipäivät 		

18.-20.03.2016		

Palvaanjärvi, Luumäki

Vapputapaaminen

29.04.-01.05.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Hämykaraokekarsinnat		30.04.2016			Vuorenmäki, Artjärvi
Talkoot		

04.-05.05.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Leikkikentän
avajaiset		

13.-15.05.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Ajotaitotreffit

27.-29.05.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Koiratreffit		

10.-12.06.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Juhannustapaam.

24.-26.06.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Hämykaraokefinaali		

19.-21.08.2016		

Hämeenhelmi, Janakkala

Pelitreffit		

26.-28.08.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Caravan Messut

14.-18.09.2016		

Messukeskus, Lahti

Syystreffit		

28.-30.10.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Syyskokous		30.10.2016			Vuorenmäki, Artjärvi
Pikkujoulut		

25.-27.11.2016 		

Vuorenmäki, Artjärvi
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