1/2017

Syystreffeiltä s. 6

Pikkujouluista kuvia s. 16

Järjestyksenvalvojakurssilta
s. 24

HALLITUS 2017,

otahan meihin yhteyttä
www.sfclahdenseutu.fi
Olemme myös facebookissa.
Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry

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

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

Juha Rinne
044-9609789
juha@juharinne..fi
SFC 129520

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

Kari Sinisalo
0400 729297
ponnarikari@gmail.com
SFC 110443

Sirpa Kärkkäinen
050-910 5164
karkkainen.sirpa@gmail.com
SFC 152860

Tuula Heinonen
Jäsenkirjuri
044-534 0574
tuula.heinonen51@gmail.com
SFC 145299 			

Ari Mynttinen
Vuorenmäki-toimikunnan
vetäjä
050-553 4353
ari.mynttinen@elisanet.fi,
SFC 106716

Aila Laaksonen, sihteeri ja
rahastonhoitaja
050-5560996
aila.laaksonen1@hotmail.fi
SFC 100400-1
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33. vuosikerta Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Ilmestyy		
Nro 2 17/2017
Nro 3 33/2017
Nro 4 43/2017

Aineistovko
13/2017
28/2017
39/2017

Lehteen 2/17 tulevan materiaalin
tulee olla perillä viimeistään
02.04.2017. Aikaisemminkin voit
lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2017
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 €
Ole ystävällinen ja lähetä valmis
mainos tai ilmoitus.

Sisällysluettelo		
Hallitus 2017		
		
Vaunupostin ilmoituskoot

Sivu
2
3

Päätoimittajalta

4

Puheenjohtajalta
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Syystreffit sujuivat

6

Syyskokous

8

Päätoimittaja ja taittaja Eila
Koivunen
044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset,
materiaalit, mainokset
SFC 78111-1

Tullaan tutuksi
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Uudet jäsenet 			

12

Pikkujoulukuvia

16

Dethleffs Caravan Club

22

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen ja Kari Koivunen

Järjestystä ja valvontaa

24

			

Kävimme Götan kanavalla
Käy kotisivuillamme www.sfclahden			
seutu.fi
Treffit ja tapaamiset 2017
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n
ja Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

26
31

Etusivun kuva: Eila Koivunen,
Villikkalanjärven rantanäkymä
Pikkujouluviikonloppuna
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Päätoimittajalta

käynnistä oli varmaan jo 30 vuotta. Nimikin
sillä oli vaihtunut nimeksi Luomus. Suosittelen myös Kiasmaa ja helsinkiläisten karavaanarituttujen tapaamista samalla reissulla.

Moikka Ystävät!
Näin on taas saatu vuosi alkuun. On hauskaa
kirjoittaa vuotta 2017,kun niin tottui kirjoittamaan tuota kuuttatoista.
Monenlaiset tapahtumat siivittivät viime
vuottamme, mutta nyt on jo uusia suunnitelmia tälle vuodelle; Romania ja Serbia
kenties tai Englanti. On kivaa suunnitella,
katsoa kohteita etukäteen netistä. Sitten
täytyy tietysti toivoa, että lomat sattuvat
samaan aikaan. Tämähän on se työtätekevien ikuinen onglma.
Kävimme vaunullamme reisulla Loppiaisviikonloppuna Helsingissä. Olemme tainneet
vierailla Tallinnassa enemmän kuin omassa
pääkaupungissamme, joten jo oli aika suunnata Helsinkiin. Rastilassa yövyimme kaksi
yötä. Tuo leirintäalue oli kovin vilkas keskellä talvea. Matkailuyksiköistä moni oli asuttu
ja mökit tuntuivat olevan kovin haluttuja.
Oli kiva käydä katsomassa opiskelukaupunkini talvista menoa. Hauska oli käydä myös
Eläintieteellisessä museossa, edellisestä

Iän meille lisääntyessä tulee monenlaisia pulmia. Jaksanko lähteä tämän vaivani kanssa
reissuun ja mihin asti jaksan. Kiinnostaako
minua suunnittelu, kun kivut ovat niin kovat.
Paranenko. Onko tulevaisuus parempi. Näitä
tulee pohdittua, mutta unelmat luovat suunnitelmia ja suunnitelmat on kiva toteuttaa.
Näimme viime kesänä ihanan pariskunnan.
Heillä oli matkailuauto, eivätkä he ilman tätä olisi päässeet ollenkaan matkoille. Toisella heistä oli munuaisvaurio ja kotidialyysiin
tarvittavat laitteet ja nesteet ynnä muut
kulkivat hyvin mukana. Näin pariskunta pääsi Eurooppaa kiertämään, kun saivat tarvittavaksi ajaksi tarvikkeet mukaan. Tosin he
olivat saaneet tilattua lisää nesteitä matkan
puoliväliin, koska heidän matkansa kesti kaksi
kuukautta sillä tavara- ja nestemäärät riittävät painonsa vuoksi kuukaudeksi.
Järjestelyillä päästäänkin siis matkaan ja
matkailu pitää mielen vireänä ja positiivisena.
Positiivisia reissuja teille kaikille!
				Eila 78111-1
PS. Tarkistathan ettei kaihi häiritse näköäsi.

Artjärven Vuorenmäeltä
Kausipaikkoja voi taas kysellä hallituksen jäseniltä. Artjärvellä ke
vät alkaa aikaisin, heti kun lumet sulavat, joten vaunun saa kau
sipaikalle jo ehkä huhtikuussa. Uusi varastokontti on myös saatu
alueelle.
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Puheenjohtajalta

Moikka!
Talvista helmikuuta.
Onhan ollut taas vaihteleva talvi.
Joulu ja uusi vuosi mentiin täällä Etelä-Suomessa ilman lunta ja sitten tuli tammikuun
alkuun reilummin lunta sekä pakkaset päälle.
No Suomen talvi on ollut jo monta vuotta
vaihtelevaa. Mutta se on varma, että talvi
tulee joka vuosi.
Olen ollut mukana noin 9 vuotta tehden monenlaista puuhaa yhdistyksessä.
Hallituksessa olen ehtinyt olla mukana neljä
vuotta.

Talvipäivät/kevätkokous Sysmä Campingissä ja kevään bussimatka 20.- 23.4 Latvian
Riikaan.
Tälle vuodelle yhdistettiin perhe/ajotaitotreffit ja ko. viikonlopulle on puuhaa ikään
katsomatta kaikille.

Aloitin vuoden vaihteessa yhdistyksen puheenjohtajana ja haasteita varmaan riittää
joten parhaani tulen tekemään yhdistyksen
hyväksi. Mikko luopui tehtävästään työkiireiden vuoksi ja minusta äänestettiin syyskokouksessa Mikolle jatkaja.

Pääpiirteittäin noudatamme edellisvuosien
linjaa. Aina otamme uusia ideoita vastaan
ja tartu hihasta rohkeasti tai laita viestiä
hallituksen jäsenille.

Samoin toinen pitkän linjan sotaratsu, jos
tälläistä nimitystä hänestä saan käyttää eli
Erkki Helin jäi pois hallitustyöstä tehden
pitkään töitä yhdistyksessä. mm. Caravanmessut Erkki hoiti vuosikaudet.
No enempää mustetta tuhlaamatta. Niin
Erkki Helin kuin Mikko Keinänen, lämpimät
kiitokset teille molemmille ja leppoisia hetkiä Erkille vapaaherrana oleiluun. On ollut
ilo tutustua teihin sekä tehdä kanssanne
yhteistyötä.
Hallitukseen saimme uusia kasvoja lisää ja se
on hienoa, että riittää intoa tehdä yhdistyksen hyväksi hommia.Tervetuloa Sirpa,Tuula
ja Ari
Kevät on kiireistä aikaa ja suurimpana ponnistuksena edessä on hiihdon MM-2017 kisojen caravanalueen ylläpito Kisapuistossa.
Hämyjen pilkkikilpailut pidetään Teiskossa/
Maisansalossa 11.3.2017

Olemme saaneet jälleen uusia yhteistyökumppaneita mukaan ja heidän kanssaan
on sovittu ,että ALENNUKSET SAA VAIN
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ.Suomen Euromaster tekee rengastöiden lisäksi kokonaishuoltoja. Lahden Varaosaexpert
Oy taas tarjoaa laajan valikoiman erilaista
varaosapalvelua. Alennusprosentit vaihtelevat eri tuotteiden välillä.
Saamme Lahteen 17 vuoden tauon jälkeen
Caramba cupin osakilpailun, joka järjestetään 23.9.2017 Tavaratalo Kärkkäisen parkkipaikalla. Tästä kerromme enemmän tulevissa lehdissä.
Oikein mukavaa kevään odotusta kaikille ja
nähdään runsain joukoin eri tapahtumissa.

Juuso 127140
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SYYSTREFFIT SUJUIVAT MUKAVASTI
Syystreffit vietettiin tuulisessa säässä
lokakuun lopussa. Paikalle oli saapunut
54 yksikköä. Omasta yhdistyksestä oli
enemmistö, mutta mukavia vieraitakin
oli mukana muista yhdistyksistä.

kuudet. Kisa oli tiukka ja huutojen lisäksi
tuolinjalatkin otettiin metelöintiin mukaan. Samoin tömistykset. Naamiaspukukisan voitti Jari Naakka jännittävällä
vanginpuvullaan.

Perjantai-iltana saunojen jälkeen pääsimme tanssimaan Naistenhaku-orkesterin tahdittamana. Musiikki oli tanssittavaa, vaikka kaikki eivät siitä pitäneetkään. Meitähän on moneksi monenlaisine mielipiteinemme. Ja se on hyvä.

Sunnuntaina oli sitten kotiinlähtö syyskokouksen jälkeen.
			
Eila 78111-1

Lauantaiaamuna saimme ostaa paikalle
tulleista leipomo-ja liha-autoista herkkuja jos jonkinlaisia. Meille oli järjestetty luontopolku, jonka vastauksissa
oli miettimistä. Tiia Aalto voitti.
Illalla saimme pukeutua naamiasasuihin. Suuri joukko olikin miettinyt asusteitaan tarkkaan ja yritin poimia tähän
hauskimpia mukaan. Huutoäänestyksellä valittiin sitten illan voittaja. Desibelimittarista katsottiin äänenvoimak-

Nunnanpuvun takaa löytyy Nina
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Tämä
valkea
kasvoi
nen
’Huuto’
oli ka
rannut
Edward
Munchin
taidete
oksesta.
Naamion
takana
Kari

Merirosvo Tuula ja himohiihtäjä Antti

Perjantai-illan viihdyttäjä Naisten
haku-bändi soittivat mukavia kappa
leita ja tanssijoilla oli kivaa

Vas.
Kaunis
haltiatar
Satka ja
oikealla
kenties
vähän
pelotta
va Jari Naakka Vanginpuvussaan
Alh. Kivoja asuja rivissä
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SYYSKOKOUS
LOKAKUUN LOPUSSA
Syyskokoukseen Artjärven Vuorenmäelle oli kokoontunut 64 äänivaltaista
jäsentä. Hyvin pääsimme äänestämään
uusista hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta.
Kahvitarjoilusta ensin nautittuamme
pääsimme sitten asiaan.

Kokousväkeä 64 äänivaltaista paikalla
Maamiesseurantalolla

Puheenjohtajakisaan Mikon luopuessa
tehtävästään, saatiin kaksi ehdokasta.
Hannu Luomala ja Juha Hartman. Molempien saadessa mukavasti ääniä, valituksi tuli Juha Hartman. Puheenjohtajana on meillä nyt mies, jolla on monta
kutsumanimeä esim. Juuso, Juha, Hartsu ja Hartman,

Uusien jäsenien äänestäminen hallitukseen kävi kätevästi, koska kaikki ehdokkaat pääsivät hallitukseen erovuoroisten tilalle. Yksi kolmesta jäi yhden
vuoden paikalle ja hän on Sirpa Kärkkäinen. Muut hallitukseen pöässeet olivat Ari Mynttinen ja Tuula Heinonen.
Nyt on muuten hallituksessa kolme
naista. Se on hyvä.
Kuvassa uusi puheenjoh
tajamme Juha Hartman
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KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY
• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk
HAKAKATU 4 15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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ALKOTEST
3820
- Parempi muotoilu
- Parempi käytettävyys
- hyvä toimintanopeus

PALVELEVA
VARAOSALIIKE
LAUNEELLA!

289,AD LASINPESU -20 / 4L,
bioetanoli, käyttövalmis

HYÖDYNNÄ
JÄSENYYTESI
CARAVANKORTTIA
NÄYTTÄMÄLLÄ

4,90

Yksityinen suomalainen katsastusasema

Nyt
ketti
tuspa
s
a
kats
Aikavaraukset myös netissä

*

ki
ä kaik
Sisältä stit!!!
te
tö
s
pää

Juuri nyt
Quuma tarjous
Tarjoamme
katsastukset
herkkupullakahveilla :)

*Henkilö- ja pakettiautot

Lahti / Kouvola / Jyväskylä / Kuopio / Joensuu
Q-aika ma-pe 8.30-17
www.q-katsastus.fi
Launeenkatu 81, 010 581 0705, Lidlin vastapäätä
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Caravankorttia
näyttämällä
saat 10 %
alennuksen

TALVIPÄIVÄT
SYSMÄN LERINTÄALUEELLA
Huitilantie 3 19700 Sysmä
17.-19.3.2017
TULE MUKAAN MAINIOON JOUKKOON
Talvipäivillä tiedossa
-pilkkikisat
-keittolounas
-saunat
-tanssit
-karaokea
-pikku kisoja
ja talvisia
tehtäviä
-mukavaa
yhdessäoloa
Kevätkokous sunnuntaina,
kahvitarjoilu osallistujille
Treffihinta 60 €
Lisätietoja Juha Hartman
puh. 050-9171156

11

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
UUDET JÄSENET

LOKA-JOULUKUU 2016
157426
106367-1
157419
157406
037055
096360
069857
133078
157494
157494
157477
092136
033072
157537
157551

Kari Lehtonen
Marja Koivula
Timo Litmanen
Tarja Salonen
Markku Kääriäinen
Riikka Reponen
Hannu Anttonen
Jaana Puolakka
Kalevi Siltala
Tuula Siltala
Eero Pennanen
Sari Mällinen
Mäkelä Markku
Turpeinen Martti
Kaunissalo Tero

Järvelä
Tammela
Lahti		
Lahti
Lahti
Hollola
Parola
Lahti
Lahti
Lahti
Vantaa
Karkkila
Lahti
Heinola
Lahti

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT
MUKAAN TOIMINTAAMME

CARAMBA-KISAT
Kärkkäisen parkkipaikalla Lahden Renkomäessä
lauantaina 23.9.2017.
Tule katsomaan taitavaa peruutusta vaunun kanssa.
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SFC LAHDEN SEUTU RY:N
KEVÄTKOKOUS
Sysmän Leirintäalue
Huitilantie 3 19700 Sysmä
SU 19.3.2017
KLO 10.00
Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen 4. pykälän
mukaan kevätkokoukselle
kuuluvat asiat
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkistus alkaa klo 9.30
Lisätietoja Aila Laaksonen
puh. 050 556 0996
TERVETULOA!
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Tullaan tutuksi 20

Olen
Kärkkäisen
Sirpa
Lahdesta.
Minuun taitaa so
pia sanonta vie
rivästä
kivestä,
joka ei sammaloi
du. Kuvia minusta
ei juuri ole, koska
rakas harrastukseni valokuvaus yleensä
vie linssin toiselle puolen. Aktiivinen
koiraharrastus
ja
kilpailu
toiminta
pitävät minut liikkeessä muodostaen
ison osan elämääni. Takavuosina kara
vaaniini kuului koira
peräkär
ry, hyvä
ma
kuu
pussi, nokipannu, kuksa ja nuo
tiovälineet.
Juhannuksena 2015 satoi vettä kuin
saavista kaataen ja sain loistoidean.
Minähän
ryhdyn
karavaanariksi.
Kun idea on hyvä, sen toteutusta ei
kannata kauaa jahkailla. Paria viikkoa
myöhemmin vedin ensimmäistä kertaa
elämässäni vaunua. Nuuskis eli jo
hyvinkin aikuisen ikään ehtinyt Solifer
oli muuttanut elämääni. Artjärvellä
vierailin neitsytmatkalla heinäkuussa,
kuinkas muuten kuin koirakilpailujen
vuoksi. Yhdistykseen olin liittynyt
hetkeä aiemmin. Kausi päätettiin
yhdessä tyttärenpoikani kanssa ajotai
totreffeillä.
Kesällä 2016 tein pieniä reissuja ko
timaassa. Yövyin puskassa kunnes
monen yhteensattuman seurauksena
löysin itseni Wanhoista Wehkeistä.
Sen jälkeen karavaanariharrastukseni
luonne vähän muuttui. Nykyään reissaan
hyvässä seurassa vanavedessämme
nelijalkaiset karvakaverit. Syksyn
aikana osallistuin talkoisiin Lahden
14

messuilla ja Artjärven treffeillä.Sit
ten ihan yllättäen huomasinkin tul
leeni valituksi hallitukseen yhden
vuoden pestille ja siitä matka jatkui
järjestyksenvalvojakurssille.
Uusia ystäviä olen saanut ja vilpittömäs
ti haluankin kiittää kaikkia teitä upeasta
suhtautumisesta omituisten otusten
kerhoon. Tulin mukaan melko erilaiselta
pohjalta kuin useimmat karavaanarit.
Näenkin nyt hallitustyöskentelyssä
omana erityistehtävänäni sen, että tuon
esiin uusia ajatuksia ja toivottavasti
oikeassa kohdassa osaan myös ehdottaa
uutta
toimintatapaa.
Yhdistyksen
toimintaan tarvitaan meitä kaikkia.
Tule roh
keasti juttelemaan ja tuo
näkemyksesi esille.
			
Sirpa 152860

Sirpan koirakaravaani

Nuuskis-niminen vaunu Sirpalla

PIKKUJOULUT VUORENMÄELLÄ

Joulupukki
jännittää
Anssia

Kuusikin
meillä oli

Taikuri Simo Aalto ja Lin
da, apuri yleisöstä.
Oikealla herkkupöytä.
Alakuvassa ajotaitomerkki
en saajat

Saimme lunta!

Vuoden 2016 karavaanarit
Irja ja Rauno Oksanen

Treffiarpojen voittajat Karlssonin Jorma ja Liisa,
Laaksosen Jukka ja Aila sekä Kari Sinisalo
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Mikko luopui puheenjoh
tajuudesta ja sai kellon

Bussimatka Latviaan
TO 20.4. – SU 23.4.2017
RIIKA, LATVIA
Aikataulu: 20.4. Helsinki – Tallinna klo 19:30 – 21:30 m/s Tallink Star 23.4. Tallinna – Helsinki klo 16:30 – 18:30 m/s Tallink
Star
Majoitus: Tallink Riga Hotel ****
Vuonna 2010 avatussa Tallink Hotel Rigassa on tavoiteltu
Alhambran, Andalusian kukkuloita kaunistavan
”smaragdeihin upotetun helmen”, arkkitehtuuria.
Hotelli sijaitsee Riian keskustassa, ja Latvian
pääkaupungin tärkeimmät nähtävyydet,
liikekeskukset ja ostosmahdollisuudet ovat
aivan käden ulottuvilla.
Myös historiallinen Riian Vanhakaupunki on lähellä hotellia.
Hinta: 175 eur per henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa
259 eur yhden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy: - Bussikuljetukset Lahti–HelsinkiTallinna-Riika menopaluu, Lehtimäki Tilausajot turistibussilla
- Laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin
- Majoitus valitussa huonemuodossa aamiaisin, 3 yötä
- Riikan suomeksi opastettu kaupunkikierros, kesto noin 3 tuntia
Lisämaksusta: - Ateriat laivalla etukäteen ostettuina:
Päivällisbuffet 25,00 eur/hlö/suunta
Tarkempi aikataulu lähempänä ajankohtaa
Sitovat ilmoittautumiset 19.2.2017 mennessä
Juha Hartmanille
juhahartman@live.fi
p.0509171156
tai yhdistyksen nettisivujen kautta ilmoittautumislomakkeella.
Matka on maksettava viimeistään 5.3 mennessä
yhdistyksemme tilille, jonka numero on
FI28 3131 3001 1905 03
Lisätietoihin laita nimet/ matkaan lähtijät
MUKAAN MAHTUU 64 NOPEINTA
MATKALLELÄHTIJÄLLÄ TULEE OLLA MUKANA
PASSI TAI KUVALLINEN HENKILÖKORTTI
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MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI
MERKIT
• VALTUUTETTU PRIMUS HUOLTOLIIKE
• KORJAUS- HUOLTO JA VARAOSAPALVELUT
LÄMMITYS LAITTEILLE : ALDE, PRIMUS JA TRUMATIC.
• NESTEKAASULAITTEIDEN ASENNUKSET,
KOEPONNISTUKSET, YM. ALAN TYÖT
(TUKESIN HYVÄKSYMÄ ASENNUSLIIKE)
• ASUNTOVAUNUJEN KOLARIKORJAUKSET
• ASUNTOVAUNUJEN KOSTEUSMITTAUKSET
• VARAOSIA ERIMERKKISIIN VAUNUIHIN
(myös vanhempiin)
• FIAT MOOTTORIN POHJALEVYT
• MATKAILUVAUNUJEN PÄÄTYPEITOT
YM., YM.
• NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA HIMMENTIMET

KORJAAMOTOIMINTAA JO 35
34 VUODEN AJAN
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN
Valtuutettu huolto:

HUOLTO: puh. 0400-600 006
Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
www.lahticaravanhuolto.fi

SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY
18
18

Harri Husula
SF-C 6730

LAHDEN PALOKALUSTO OY
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI
PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805
www.lahdenpalokalusto.fi
info@lahdenpalokalusto.fi
AVOINNA MA-PE KLO 7.30 – 16.00

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ

9,00
TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2017 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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HÄMYRALLY

KILPAILUKUTSU 2016
KILPAILUKUTSU
2017
Kilpailuaika on 01.01.2016-31.12.2016. Tänä aikana on tarkoitus kerätä seitseKilpailuaika
on 1.1.2017leima,
– 31.12.2017.
Tänä
Hämyrallin
mältä
(7) eri Hämy-alueelta
isännän kuittaus
taiaikana
maksukuitti
yövytystä
tarkoituksena
on kerätä seitsemältä
yöstä. Kilpailupasseja
saa alueilta. (7) eri

KILPAILUKUTSU

Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia
Hämyrallin alueet ovat seuraavat:
yövytystä yöstä.
Kilpailuaika on 1.1.2016 – 31.12.2016. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä

(7) eri Hämyalueelta
leimaa,
isännän
kuittausta tai maksukuittia yövytystä
koostuvat:
SF-C seitsemältä
Forssan Seutu
ry, Hämyalueet
SFC
Majamäki
yöstä.
SF-C Kantahäme ry,
SFC Tilkunpelto
SF-C
Lahden
Seutu
ry,
SFC Vuorenmäki
SF-C Forssan
seutu
ry:
SFC Majamäki
Hämyalueet
koostuvat:
SF-C
Pirkanmaa
ry,
SFC
Maisansalo
SFC Vankkurimännikkö
SF-C Kanta-Häme ry:
SFCjaTilkunpelto
Kerava
ry,seutu
SFC
Kangaslampi
SF-C
Forssan
SFC
Majamäki
SF-C SF-C
Lahden
seutu
ry:ry:
SFC Vuorenmäki
SF-C SF-C
Valkeakosken
SFC
Hakalanranta
Kanta-Häme ry:Seutu ry, SFC
Tilkunpelto
SF-C Pirkanmaa ry:		
SFC Vankkurimännikkö ja
Lahden seutu ry: ry,
SFC
Vuorenmäki
SF-C SF-C
Kaakkois-Häme
SFC
Leininranta
		
SFCja Maisansalo
Pirkanmaa ry,
ry:
SFC
Vankkurimännikkö
SFC Maisansalo
SF-C SF-C
Ydin-Häme
SFC
Hämeenhelmi

SF-C Kerava
		
SF-C ry
Kerava ry :
:
SFC Kangaslampi SFC Kangaslampi
SF-C Valkeakosken
seutu ry:
SFC HakalanrantaSFC Hakalanranta
SF-C Valkeakosken
seutu
ry 		
SF-C
Kaakkois-Häme
ry:
SFC Leininranta SFC Leininranta
SF-C Kaakkois-Häme
ry:
		
Kerättyäsi Kilpailupassin
täyteen,
voit jättää sen yhteystietojesi kera
SF-C Ydin - Häme ry:
SFC Hämeenhelmi
SF-C Ydin
- Häme
ry: Hämy-alueella,
		 jolla yövyit.SFC
Hämeenhelmi
isänälle
viimeisellä
Hän toimittaa
passin alueensa
Hämyedustajalle.SFC Mylly-Mäkelä
SF-C Länsi-Päijänne ry:
		
Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseen yöpymääsi
Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera
Kaikkien seitsemän
leimaa, isännän
kuittausta
tai maksukuittia
yövytystä yöstä
viimeiseen
yöpymääsi
Hämyalueen
isännälle,
jokayöstä
toimittaa
sen
Kaikkien seitsemän
leimaa, isännän
kuittausta tai maksukuittia
yövytystä
palauttaneiden
kesken
arvotaan
1000
€
vuoden
2017
Hämyedustajien
palauttaneiden kesken arvotaan
1000 €Hämyedustajalle.
pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2017 ensimmäialueensa
sessä kokouksessa.
Hämyedustajien ensimmäisessä
kokouksessa.
Kaikkien seitsemän
leimaa, isännän
kuittausta tai maksukuittia yövytystä
yöstä palauttaneiden
kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan
Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
vuoden 2018 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
Onnea kilpailuun.

ONNEA KILPAILUUN!
ONNEA KILPAILUUN
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CAMPING SYSMÄ

Karavaanareiden
paratiisi!

Päijänteen rannalla, luonnon helmassa,
kuitenkin keskellä kylää sijaitsee pieni,
siisti ja kaunis Camping Sysmä!
• Loistavat WC-, suihku-, keittiö- sekä muut huoltotilat
takaavat vapaa-ajan viettäjille huoletonta aikaa!

Kysy myös
mökkejämme!

• Sesonkiaikaan kahviossamme katettuna
aamiainen sekä keittolounas.
• Puodissamme myynnissä paikallisia elintarvikkeita, käsitöitä sekä sisustustavaroita.
Huitilantie 3, 19700 Sysmä
044 974 9378 | www.campingsysma.fi
www.facebook.com/CampingSysmä
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Dethleffs

Caravan Club of Finland

Dethleffs-kerho perustettiin 3.7.2010
Vaalan Säräisniemessä. Kerhon perustamiskokoukseen osallistui 37 perhettä lapsineen. Jäsenmäärä on kasvanut
vuosittain yli sadalla perheellä. Tänään
meitä on jo 660 vaunu- /autokuntaa,
joten yli 1300 henkeä saa nauttia kerhon tapahtumatarjonnasta. Tapahtumia on järjestetty vuosittain 2-4 kertaa. Teemoja ovat olleet vaellus, kalastus, marjastus, laskettelu, messut
ja tietenkin synttärit vuosittain eri
alueilla. Osallistujamäärät ovat vaihdelleet kolmen- ja seitsemänkymmenen
perheen välillä.
Kerhossa ei peritä jäsenmaksua, eli
emme käsittele rahaa. Kokoontumiset
ja tarjoilut pyritään hoitamaan yhteistyökumppaneiden avulla. Useat vaunu-/
autokauppiaat ovat olleet tukijoitamme alusta alkaen. Jokainen jäsen saa
liittyessään tehtaan kustantaman kerhotarran autoonsa tai vaunuunsa.
Yhteyttä jäseniin pidetään kotisivujen
ja Facebookin avulla. Tietoja löytyy
osoitteesta www.dethleffsclub.webnode.fi ja Dethleffs Caravan Club of Finland.
Vuonna 2016 järjestimme jälleen mielenkiintoisia tapahtumia. 6-vuotissynttärit vietimme heinäkuussa Oulujärvellä, esittelimme toimintaamme Lahden
messuilla ja tonttuiltiin marraskuussa Kuninkaanlähteellä. Teimme toukokuussa tehdasvierailun Isnyyn. Sinne
oli kutsuttu kaikki Euroopassa toimivat Dethleffs-kerhot. Kerhostamme
Saksanmatkalle osallistu viisi perhettä. Muista Eurooppalaisista kerhoista
paikalle oli saapunut lähes 200 auto-/
vaunukuntaa. Saimme ystäviä englantilaisista ja he kiinnostuivat Suomesta.
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Heidän kerholaisista kuusi perhettä on
jo ilmoittautunut ensi kesän synttäreillemme Kalajärvelle.
Vuosi 2017 avataan toukokuussa Pärnun
Konsessa, ensimmäiset treffit Suomen
ulkopuolella, sitten heinäkuussa 7-vuotissynttärit Kalajärvellä ja syyskuussa
Lahden messut. Ruskatreffit pidämme
loppusyksyllä, paikka on vielä avoin.
Kaikki Dethleffsin omistajat ovat tervetulleita mukavaan joukkoon ja tapahtumiin.
Lisätietoja saat:
Reijo Kylmänen
Puhelin 050-592 2676
E-mail
reko.kylmanen@gmail.com

Lahden Messuilla

045 647 3337

17
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Iloisia sallistujia

Järjestystä ja valvontaa
Suomi on täynnä lakeja ja sääntöjä ja
yhteiskunta muuttuu esimerkiksi kan
sainvälistymisen myötä. Tämä vaikut
taa myös karavaanareiden elämään
monessakin mielessä, mut
ta tä
män
jutun näkökulmasta erityisesti tur
vallisuusnäkökohdista tarkasteltuna.
Yhdistyksemme järjestää vuosittain
Lah
den Caravan-messujen yhteydes
sä tila
päi
sen leirintäalueen sadoille
karavaanareille. Helmi-maaliskuun vaih
teessa MM-kisojen yhteydessä tulee
olemaan yhdistyksemme järjestämä ma
joitusalue. Erityisesti nämä tilaisuudet
ovat luonteeltaan sellaisia, että poliisi
vaa
tii
sinne
järjestyksenvalvojia.
Tä
hän asti yhdistys on palkannut
valvojat muualta, mutta MM-kisojen
lähestyessä sovittiin SFCa
ra
van ry:n
kanssa, että järjestetään ensisijaisesti
yhdistyksemme jäsenille suunnattu jär
jestyksenvalvojakurssi. Tavoitteena oli
saa
da omaan yhdistykseen jär
jestyk
senvalvojan oikeuksilla toimivia talkoo
lai
sia. Kun kurssi saatiin vuo
den 2016
puolelle, se pystyttiin järjestämään
vanhojen määräysten mukaan, mikä tar
koitti 32 tunnin kurssirupeamaa. Tam
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mikuun puolella opetustuntien määrä
olisi ollut jo isompi.
Kurssille osallistui 21 henkilöä, joista
suurin osa oli oman yhdistyksen
jäseniä. Koulutus koostui kahdesta
viikonlopusta. Ensimmäinen viikon
lop
pu painottui teoriaan. Järjestyk
senvalvontaan liittyviä lakipykäliä tah
kottiin kouluttajamme Hannu Kauppisen
rautaisella kokemuksella. Materiaalia
tuli opiskeltavaksi toistasataa sivua
Toisena viikonloppuna harjoiteltiin
järjestyksenvalvojalle erityisissä ti
lanteissa sallittuja voimankäyttöot
teita. Timo Matilaisen opastuksessa
käytiin läpi ensiaputilanteita.
Lopuksi kurssikokonaisuuteen kuului
kir
jallinen koe. Kun tämän paketin
hyväksytysti suorittaa läpi, on oikeus
anoa järjestyksenvalvojakorttia ko
ti
paikkakunnan poliisilta, joka sitten
viime kädessä hyväksyy tai hylkää ha
kemuksen.
Olen toiminut tanssilavalla ns. liivit
tömänä järjestyksenvalvojana ja näh
nyt mitä järjestyksenvalvonta niissä
ympyröissä tarkoittaa. Se on sel
laista leppoista kesäillan vals
sia enkä
omilla työvuoroillani ole nähnyt yhtään

tilannetta, josta ei olisi puhumalla
selvin
nyt. Han
nu avasi silmät kertoen
nykypäivän raadollisuudesta, toki tie
tenkin riippuen siitä millaisessa ympä
ristössä järjestyksenvalvontaa tekee.
Myös työturvallisuudesta ja ai
hee
seen liittyvistä yhteiskunnan ilmiöistä
puhuttiin paljon.
Järjestyksenvalvojan tehtävät on syy
tä ottaa vakavissaan eikä niitä voi tehdä
vasemman käden hommana. Valtaosassa
tilanteita järjestyksenvalvoja pärjää
edelleen ohjaamalla ihmisiä toimimaan
oikealla tavalla. Neuvottelutaito, tar
vittaessa auktoriteetin käyttäminen
ja kokonaistilanteen aistiminen ovat ne
tärkeimmät työkalut, mutta tarvittaessa
järjestyksenvalvojan on pystyttävä
toi
mi
maan myös muilla lain mukaisilla
keinoilla. Kun Suomessa poliisien
määrä koko ajan vähenee, yleisissä
kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa
turvallisuudesta hyvin pitkälle vas
taavat järjestyksenvalvojat. Po
liisi
tulee paikalle, jos omat keinot ei riitä.
Järjestyksenvalvojalla on siis melko
iso valta, mutta myös suuri vastuu
tapahtumassa, jonne hän on tehtäviinsä
lupautunut. Näin myös siinä tilanteessa,
että tapahtumien kul
kua muuttaakin
onnettomuus tai sen uhka, jonka edessä
järjes
tyksenvalvojalla on velvollisuus
toimia muiden auttamiseksi.

Kurssille harjoiteltiin oikeita ot
teita riehujien taltuttamista, en
siaputoimia sekä

sekä
myös
ensi
avussa
kylki
asen
toon
sijoit
tamis
ta

Teksti ja kuvat
Sirpa Kärkkäinen

Kari Sinisalo, Juha Hartman ja Eino
Veikkolainen katselevat tarkkaavaisesti
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KÄVIMME MUUTEN…
…RISTEILYLLÄ GÖTAN KANAVALLA

Viime kesäisen Ruotsin vierailun ai
kana yksi yöpymisemme osui Boren
sängin CC-alueelle Linköpingin lä
histölle. Leirialue sijaitsee Roxenjär
ven ran
nal
la ja on yksi Ruotsin
Caravan Clubbenin (CC-alue) leirin
täalueista. Caravan Clubben vastaa
meidän SF-Caravania. Näitä CC-alu
eita on Ruotsissa 36 kappaletta ja
meidän Caravan-kortilla saam
me
käyttöömme sa
mat hin
nat ruot
sa
laisten kanssa. Lisää näistä alu
eis
ta voitte lukaista osoitteesta
www.caravanclub.se. No, se niistä
alueista…
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Götan kanava on valittu Ruotsin
seitsemän ihmeen joukkoon. Se on
vesiväylä, joka yhdistää Poh
jan
meren ja Itämeren. Sen pituus on
614 kilometriä, josta varsinaista
kanavaa on 190 kilometriä. Reitti
kulkee Ruotsin suurten järvien
Vänernin ja Vätternin kautta, mut
ta reitille osuu toki muitakin järviä.
Nykypäivänä kanavan liiken
ne on
pääosin huviveneilyä ja ka
na
va
risteilyjä, mutta 1800-luvulla oli
tilanne toisenlainen
1700-luvulla ja 1800-luvun alku
puolella Ruotsi kävi useita sotia

Sulkuportaaseen kuuluu kaikkiaan
seitsemän sulkua.

Matkailukalustolla liikkuva pystyy
myös majoittumaan usei
densul
kujen läheisyydessä. Tällä Bergin
sulustollakin oli matkaparkki.
Näinollen sulkuihin ja ka
na
vaan
pystyy tutustumaan jo
ko ris
teillein tai sitten pyöräillen taikka
kävellen. Kanavan rinnalla kun kul
kee myös kävely- ja pyöräilyreit
tejä. Risteilyjä on monenlaisia.
Osa kestää muutaman tunnin,
mutta koko kanavan läpi meneviä
risteilyjäkin löytyy. Tai reitin voi
kulkea omallakin veneellä. Siis
jokaiselle jotakin. Käykääpä kat
somassa!
Kuvat ja teksti Kari Koivunen
78111

Seitsemän sulun kolme viimeistä näkyvissä

mm. Venäjää ja Tanskaa vastaan,
joten vesireitti Itämereltä Pohjan
merelle ohi Tanskan salmien takasi
tarvikkeiden ja sota-alusten va
paamman liikkumisen.
Kanavan ”isänä” pidetään ruotsalaista
valtiomiestä Baltzar von Platenia ja
rakennustöitä johti skotlantilainen
insinööri Thomas Telford. Ra
ken
taminen alkoi vuonna 1810 ja se kesti
22 vuotta. Kanavanousuja koko reitin
varrella on kaikkiaan 127 metriä ja
suurin nousu, eli Carl Johanin sulku,
osui meidän vierailumme kohteeksi.
Nousua oli kaikkiaan 18,9 metriä.

Sulku aukeaa, silta ylhäällä, saa mennä

Purjeveneet parkissa kanavan laidalla
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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea.
Esillä yli 150 ajoneuvoa.

Tarvikkeet ja varaosat myös verkkokaupastamme nopeaan toimitukseen!
http://kauppa.jyvascaravan.fi - yli 6000 erilaista tuotetta varastossa.
Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan
matkailu- ja retkeilyautoja.

Nyt
meiltä!

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Nyt
meiltä!

Lämpimissä sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.
Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Matkailuvaunut

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

Nyt
meiltä!

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Henkilö- ja pakettiautot
Nyt
meiltä!

Nyt
meiltä!

25 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!

Meillä yli
Myynti
Myyjät
Kuismin
150 ajoneuvoa! 0400 407 066 Tommi
Kari Pienmäki
myynti@
Katso ajantasalla
jyvascaravan.fi
oleva varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi
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Jyrki Lehtonen
Juha Käyhkö
Timo Käyhkö
Tuomo Käyhkö
Simo Käyhkö

050 434 0408
0400 640 139
040 728 6006
0400 642 842
0400 642 699 Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan
0400 545 133
0400 769 332 Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sop.mukaan. Joulukuussa lauantaisin suljettu.

Jälkimarkkinointi

Caravan-varaosat /
Fiat-huolto ja
tarvikkeet / lisävarusteet varaosat
0400 407 035
0400 407 154
varaosat@jyvascaravan.fi

fiat@jyvascaravan.fi

huolto@jyvascaravan.fi

vuokraus@jyvascaravan.fi

Caravan-huolto
0400 407 055

Vuokraus
0400 620 445

Verkkokauppa
24h

Yli 6000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

29
29

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
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen sekä SFC-liiton muille jäsenille
15 euroa
- muille		
			
20 euroa
Tilaussauna (1 tunti )				
10 euroa
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille 1 euro
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta:
Ari Mynttinen .p. 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

SFC Lahden Seutu ry
tarvikemyynti
Mukit 8e kpl tai 2 kpl 15e

Coolerit 4e kpl tai 3kpl 10e

Huppareita yms tulossa kevään aikana myyntiin, seuraa ilmoittelua
kotisivuiltamme www.sfclahdenseutu.fi
Tuotteita voi kysellä ja tilata Nina Jääskeläiseltä p. 044 7565577 tai
nina.jaaskelainen@phnet.fi
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Treffit ja tapaamiset 2017

SFC Lahden Seutu ry ja Hämyt
Hämypilkkikisat

10.-12.3.2017

Maisansalo

Talvipäivät 		

17.-19.3.2017

Sysmän leirintäalue

Kevätkokous		

19.3.2017		

Sysmän leirintäalue

Vapputapaaminen

28.4-1.5.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Hämy
karaokekarsinnat

29.4.2017 		

Vuorenmäki, Artjärvi

SF Caravan ry:n
Liittokokous 		

20.5.2017

Lappeenranta

Talkoot			

24.-25.5.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Ajotaidot ja
Lastentapahtuma

26.-28.5.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Juhannustapaaminen 23.-25.6.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Artjärvipäivät		

13.-15.7.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Agility tapaaminen

21.-23.7.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Hämykaraoke
Loppukilpailu		

18.-20.8.2017

Vankkurimännikkö

Pelitreffit		

25.-27.8.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Caravan Messut

15.-17.9.2017

Messukeskus, Lahti

Syystreffit		

27.-29.10.2017

Vuorenmäki, Artjärvi

Syyskokous		

29.10.2017		

Vuorenmäki, Artjärvi

Pikkujoulut		

24.-26.11.2017

Vuorenmäki, Artjärvi
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Bürstner-merkkiedustus
nyt meillä
NEXXO
TIME EDITION 30
T 569, T 660, T 690G
alkaen

61.700€
etusi alkaen
6.350€

Huippuvarusteltu Edition 30
juhlamallisto aivan erityiseen hintaan
JUHLAVARUSTUS - ULKONA
• Markiisi, LED-valaistuksella
• Ajovaloissa mustat kehykset
• Jäähdyttäjän säleikkö Bürstnerlogolla, musta
• Ulkopeilit sähkösäätöiset ja
lämmitettävät
• Aluvanteet 16”
• Ohjaamon ilmastointi,
manuaalinen, hiukkassuodatin
• ESP sis. ASR, Hill Holder
ja Traction Plus

JUHLAVARUSTUS - SISÄLLÄ
• Moottori 2,3 Mjet 130
hv, 3.500 kg, EURO 6
• Edition 30 -nahkaverhoilu
• Ohjauspyörä ja
vaihdevalitsimen nuppi
nahkapäällysteiset
• Multimediajärjestelmä
sis. peruutuskameran ja
navigaattorin
• Vakionopeudensäädin
• Etumatkustajan airbag

J.Rinta-Joupin
rahoitustarjous uuteen
matkailuajoneuvoon:
KORKO VAIN

0,99%
ilman muita kuluja*

Tervetuloa tutustumaan Bürstner-matkailuautojen ainutlaatuiseen muotoiluun,
lukemattomiin innovaatioihin ja harkittuihin yksityiskohtiin.
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, rahoitetaan 20 000€, korko 0,99 %, perustamiskulu 0 €, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 20 746,60 €, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Nordea rahoitus, Aleksis Kiven katu 9, 00500 Helsinki.

LAHTI, TUPALANKATU 7, p. 0207 881310

Sakari
Lilleberg
040 487 9271

Mika
Ojala
040 773 6729

Mika
Hiltunen
040 487 9280

Mikko
Räsänen
040 825 8677

