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Tuula Heinonen
Lehtitoimikunta
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044-534 0574
tuula.heinonen51@gmail.com
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33. vuosikerta Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Ilmestyy		
Nro 3 33/2017
Nro 4 43/2017

Aineistovko
28/2017
39/2017

Lehteen 3/17 tulevan materiaalin
tulee olla perillä viimeistään
16.07.2017. 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.
Päätoimittaja ja taittaja Eila
Koivunen
044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset,
materiaalit.
SFC 78111-1
Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen ja Kari Koivunen ja Tuula
Heinonen
Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN
ESS:n ja Itä-Hämeen järjestöpalstoja.
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Puheenjohtajalta

Heippa!
Kevät etenee kovaa vauhtia. Takana
ovat jo MM 2017 -kisat ja Talvipäivät
(Sysmä Camping).
On ollut mukavan kiireinen kevät ja
seuraavaksi suunnataan jo katseet Lappeenrantaan ja liittokokoukseen, jossa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja.
Ehdokkaita on tullut neljä ja liittohallitukseen valitaan myös kaksi henkilöä
neljästä ehdokkaasta. No, toukokuun lopussa tiedämme enemmän, kuka rupeaa
johtamaan liittoa 2018 eteenpäin.
Vapputapaaminen on koonnut usein karaoken ystäviä kilpailemaan hämy-karaokekarsintaan, josta voittajat lähtevät
edustamaan yhdistystämme 19.8 loppukilpailuun Vankkurimännikköön.
Toukokuun lopulla on Vuorenmäellä Ajotaito- ja lastentreffit yhdistetty, siispä
puuhaa riittää niin perheen pienimmille
kuin vanhemmillekin.Toukokuulle löytyy
sopivasti myös talkoot. Kesää kohti kun
mennään niin saadaan alue hyvään kuntoon. Kaikki ovat tervetulleita.Tarkemmat ohjelmat löytyy lehden sivuilta.
Noin 50 talkoolaisen voimin saimme hoidettua upeasti MM 2017 Ski Camping
-alueen ja vieraat, joita oli saapunut yhdeksästä eri maasta.
4

Hienoa, että te talkoolaiset jaksatte olla mukana vuodesta toiseen milloin messuja ja milloin mitäkin erilaista tapahtumaa toteuttamassa. Jokainen talkoolainen hoiti oman hommansa erinomaisesti
ja kiitosta on tullut monesta suunnasta.
Helge Hedlund, oli kiva kuulla, kun norjalaisille/ruotsalaisille vieraille toimit
tulkkina. Olisi ollut hiukan meillä muilla
vaikeampaa tuo keskustelu heidän kanssaan.
Pasi Ruotsalaisen pitkä rupeama syyskuusta alkaen, ennakkoilmoittautumiset, listojen päivitys sekä jaksoit vastata kaikenlaisiin kyselyihin niin suomeksi kuin englanniksi. Lämpimät kiitokset
kaikille, jotka olitte mukana tekemässä
hienoa tapahtumaa.
Yhteistyössä mukana olivat: Polar
Spring, K-Supermarket Ahtiala,
Kiinteistöhuolto P. Pitkänen Oy, Lahden Palokalusto Oy, L&T, Hämeen Rakennuskone Oy, Tmi Jukka Hänninen,
Neste sekä Bandercom Oy. Kiitos heille.
Sysmä Camping/ talvipäivät oli kaikin
puolin onnistunut tapahtuma. Ensimmäinen kerta talvipäiväpaikkana ja henkilökunta otti meidät hyvin vastaan sekä
palvelut toimivat erittäin hyvin vaikka
alue ei ollut vielä virallisesti auki. Suosittelen käymään Sysmässä. Alue on siisti ja hyvin hoidettu.
Pitkää ja lämmintä kesää odottelen....
			Juuso 127140

KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY
• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk
HAKAKATU 4 15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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Päätoimittajalta

Moikka ystävät!
Kevät on jo pitkällä. Tuntuu, että se tulee joka vuosi aina vain aikaisemmin ja
aikaisemmin. Mutta eihän meidän sitä
kannata murehtia, sillä meillä on aina
vain parempia kelejä ja säätiloja harrastuksellemme.
Talvipäivät sujuivat hyvin Sysmä Campingissa. Sää suosi meitä leppeydellään,
mutta tuuli oli kylmä, ainakin jäällä, kun
se pääsi oikein puhaltamaan. Ja totuttuun tapaan sunnuntaina, kun pois piti
lähteä, aurinko paistoi täydeltä terältä
lämmittäen kauniin järvimaiseman niin
viihtyisäksi.
Meidän yhdistyksen tapahtumissa on
nyt ainakin yksi muutos eli Ajotaito- ja
lastentreffit on yhdistetty. Sillä aikaa
kun innokkaat merkkien ajajat viettävät aikansa kentällä vaunun tai autonsa kanssa, pienimmille on puuhaa alueellamme erilaisten tehtävien parissa.

Meidän lastenlapset saattaisivat viihtyä
erittäin hyvin. Niinkuin viihtyivät leikkikentän avajaisissakin. Se pomppulinna.
Vappuna meillä on Artjärvellä Vuorenmäellä Hämyjen SFC Lahden Seutu ry:n
karaokekarsinnat. Sinne vain mukaan
kaikki laulavat karavaanarit. Meille tulee varmasti mukava tapaaminen Villikkalajärven rannalle.
Tässö vaiheessa on saatu varmasti jokainen asuntoauto ja -vaunu pois seisonnasta ja liikkeelle. Muistattehan autoa
ja vaunua pakatessanne, että aisapainoa
ei saa olla liikaa eikä sitä saa olla liian
vähän. Ajovakavuus häiriintyy heti, jos
aisapainoissa on heittoa. Meidän yhdistelmässä hyvä paino on siinä 80 kg kieppeillä.
Sitten taas kesäkohteita kohti, kesälomaa viettämään pienissä tai pidemmissä
pätkissä. Meillähän on taas ihana Suomen kesä kaikkien ihailtavissa. Huomatkaa järvet, lammet ja purot, kukat, linnut ja puut ja kanervat, variksenmarjat
ja mustikat. Suomessa on kesällä kivaa
ja kaunista.
		Kesää odottavin,
		
iloisin terveisin Eila

Artjärven Vuorenmäeltä
Kausipaikkoja voi taas kysellä
hallituksen jäseniltä.
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VAPPUTAPAAMINEN 28.4.-1.5.2017
SEKÄ
HÄMYKARAOKEKARSINNAT 29.5.2017
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ
TULKAAHAN
KAIKKI
LAULAMAAN
JA PITÄMÄÄN
HAUSKAA

VAPPUHUISKAT
JA ILMAPALLOT
SEKÄ
SERPENTIINIT
MUKAAN

VUOROKAUSIMAKSUT
TAPAAMISESSA
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MM-KISACAMPING
SUJUI TALKOILLA

Tässä suomalaiset, italialaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset sulassa sovussa

Olimme sopineet, että järjestäisimme
Hiihdon MM -kisojen ajaksi Kisapuistoon Campingalueen. Alkuvalmisteluissa kovasti töitä tekivät Juha Hartman,
Henry Ahonen, sekä Aila Laaksonen ja
tietysti Pasi Ruotsalainen.

tä, jotkut yhden yön. Pääasia oli, että
monet asuntoautolla ja -vaunulla tulleet
pääsivät katsomaan kisoja majoittumalla
lyhyen matkan päähän. Alueestamme pidettiin, koska se oli myös lähellä Lahden

Työt alkoivat jo syksyllä, koska kotisivuille piti saada MM Camping -ilmoittautumiset ajoissa ja kun lippujakin
myimme samalla, nekin piti pitää järjestyksessä. Kysymyksiinkin piti vastata,
suomeksi ja englanniksi. Caravan-majoittumisia myytiin Suomeen, Norjaan,
Ruotsiin, Puolaan, Italiaan, Sveitsiin,
Saksaan, Itävaltaan sekä Yhdysvaltoihin.
Kokonaismäärä yöpymisille oli 905. Parhaimpana vuorokautena yöpyjiä oli samaan aikaan 116. Saimme alueellemme
siis paljon vieraita. Jotkut olivat 15 yö8

Kauniin värinen aurongonnousu eräänä helmikuun aamuna

Sirkku ja Sirpa vastaanotossa
Ilotuli-

keskustaa sekä tukset
toria, jossa mi- kahtena
talit jaettiin ja lauantaina
juhlat pidettiin.

Kisaalueelta
löytyi
Röllityttö

Jäästä
tehty
komea
lohikäärme,
joka
suli kolmessa
päivässä

Tanssiesitys oli
miellyttävää katseltavaa
torin juhlalavalla

Teksti
Eila 78111-1
Kuvat Eila, Kari ja
Sirpa
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AJOTAITOTREFFIT JA LASTENTAPAHTUMA
26.-28.5.2017
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ

-Herkkuruokaa
pitkässä pöydässä
-Ajotaitomerkkiajoa
-Harjoittelua
-Kesätunnelmaa
-Saunomista
-Lapsille hauskaa
tekemistä
-Pomppulinna
-Taikuri
-Treffihinta 60 €
-Lisätietoja puh.
Lauri Tarnanen
040 731 8369 ja
Aila Laaksonen
050 556 0996

TERVETULOA
11

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
UUDET JÄSENET
TAMMI-MAALISKUU 2017

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT
MUKAAN TOIMINTAAMME
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SFC LAHDEN SEUTU RY:N
TALKOOT
VUORENMÄELLÄ, ARTJÄRVELLÄ
24.-25.TOUKOKUUTA 2017
Kunnostetaan Vuorenmäen alue
kesäkuntoon yhdessä.
Voit ottaa omia työkaluja mukaan.
Maksuton yöpyminen talkoolaisille.
Lisätietoja Ari Mynttinen
puh. 050 553 4353
TERVETULOA!

CARAMBA-KISAT
Kärkkäisen parkkipaikalla Lahden Renkomäessä
lauantaina 23.9.2017.
Tule katsomaan taitavaa peruutusta vaunun kanssa tai
matkailuautolla.
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Tullaan tutuksi 21 Ari ja Helmi Mynttinen SFC 106716
Ensimmäinen vaunu hankittiin noin
2003 ja se oli Knaussin Vimara -niminen
malli. Sillä reisattiin pitkin ja poikin
tätä iha
naa Suomen maata lähinnä
kesäisin. Monesti vaunu toimi meidän
tukikohtana tehdessämme reissuja vai
mon sukulaisiin tuonne Pieksämäelle.
Siellä on ihana paikka niemen kärjessä
olevalla ”kesämökillä”. Paikka on
entinen maatalo ja nykyään siellä on
hyvin varusteltu paikka, missä on auto
korjaamosta lähtien kaikkea. Ei sitä
ihan kesämökiksi voi sanoa. Vaimon
serkun mies kun on veteraanikuormaautoilija, niin projekteja löytyy ja sa
mal
la miesväki pysyy poissa naisten
jaloista.
Knaussin jälkeen meillä oli pari Hobbyn
mallia 560 ja 650. Niihin mahtui koko
porukka hyvin. Viimeisin on Adrian 522
UP, johon näin lyhyellä tutustumisella
olen ollut tyytyväinen.Yksi yhteinen
asia näissä vaunuissa on ollut ja se on
Volvo, se on aina ollut veturina jollain
mallilla edustettuna.

Helmi ja Ari Mynttinen sekä Adria 522 UP
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Ensi alkuun oli vaimo ja tyttö kave
reineen mukana ja olihan meillä
susikoira Sani vaunun vahtina paikalla.
Vahtimisesta oli oikeastaan turha
puhua, koska koira ei tehnyt kellekkään
pahaa, vaimoa se vahti niin etten minä
aina mukaan mahtunut, koska Sani
katsoi Helmin isännäkseen ja minä
oli vähän ulkopuolinen siihen leikkin.
Nykyään liikumme lähinnä Helmin
kanssa kahdestaan.
Yhdistystoimintaan lähdin mukaan kun
muutama vanhempi jäsen kysyi, olisinko
yhtenä ehdokkaana uuteen hallitukseen
ja pitkän harkinnan jälkeen lupauduin.
Lahden yhdistyksessä on todella ihania
jäseniä ja niissä talkoissa, missä olen
kerinnyt olemaan mukana ei suuremmin
ole soraääniä kuulunut. Sehän nyt on
kuitenkin selvää, että kun useampi ih
minen on mukana, niin mielipiteitä
on monenlaisia, mutta niistä on vain
soviteltava meille yhdistykseen kaikille
sopivat.
			Ari 106716
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TALVIPÄIVILLÄ OLI MUKAVAA SYSMÄ CAMPINGISSÄ
Kilpailijat rientävät jäälle etsimään hyvää pilkkipaikkaa

Tänä vuonna vietimme talvipäivät Sysmä Camping -alueella.
Aluetta hallitsee kaunis päärakennus, jossa on aikoinaan
toiminut eläinlääkäri. Nyt se
kuitenkin toimii hyvin kahvilaravintolana. Ja hyvänä ja lämpimänä vastaanottopisteenä.
Siellä oli myös hyvä järjestää
karaokea ja tanssitkin sujuivat
siellä hyvin.
Pääsimme saunomaan siistiin ja
viihtyisään sähkösaunaan, koska
rannassa ollut kesäsauna ei vielä
ollut käytössä.
Mukavaa oli myös se, että Sysmän
keskusta on aivan kävelymatkan
päässä, samoin ruokakauppa.
Kaikkein parasta oli se, että pilkkijät pääsivät Päijänteen Sysmän kapeikkoon kalastamaan. Kalaa tuli hyvin jokaiselle kalastajalle.
16

Kelin ollessa mukava pelasimme mölkkyä. Meitä
oli muutama pariskunta
pelaamassa ja hauskaa
meillä oli. Tuli niin kesäinen olo, vaikka talvitakki
olikin päällä ja pipo.

Päivi sai kalan!

Kiva mieli jäi Talvipäivistä, varsinkin kun sunnuntaina kotiinlähtöpäivänä aurinko
paistoi täydeltä
terältä hellien
meitä lämmöllään.
Näin taitaa aina
käydä.

Anssi, pieni pilkkimies

Sirpa ja suurin kala,
hauki
Palkintopokaalit

Pekka
ja
pienin
kala

Voittajanaiset 2. Leena ja 1. Sirpa ja
3. Meeri

Tulokset:
Lapset
1. Anssi Siivonen		

34 g

Naiset
1. Sirpa Suomalainen
2. Leena Tiihonen		
3. Meeri Päivinen		

1139 g
752 g
674 g

Miehet
1. Paavo Helin
2. Hannu Luomala
3. Martti Kokkinen

1163 g
807 g
473 g

Suurin kala Sirpa Suomalainen 994 g
Pienin kala Pekka Päivinen 3 g

Voittajamiehet 2. Hannu, 1.Paavo ja
3. Martti

Teksti Eila 78111-1
Kuvat Kari 78111
17
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LAHDEN PALOKALUSTO OY
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI
PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805
www.lahdenpalokalusto.fi
info@lahdenpalokalusto.fi
AVOINNA MA-PE KLO 7.30 – 16.00

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ

9,00
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

Camping Sysmä avaa ovensa kesäkauteen 13.4. (Pääsiäiseksi).
Avajaistarjouksena ajalla 13.4.-31.5. kaikki majoitus puoleen hintaan
(eli perusmaksusta puolet pois).
Sydämellisesti tervetuloa!
21

KEVÄTKOKOKOUS
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-/
Puheenjohtajana Kari Koivunen ja sihteerinä Aila Laaksonen

Kokoonnuimme Talvipäivien kauniina
sunnuntaina pitämään Kevätkokousta
Sysmä Campingin päärakennukseen. Kokous oli hyvä pitää kahvilaosassa.
Kokoukseen osallistui 28 äänivaltaista
jäsentä, mutta enemmänkin olisi mahtunut mukaan. Puheenjohtajaksi valittiin
Kari Koivunen ja sihteeriksi yhdistyksemme sihteeri Aila Laaksonen.
Asiat etenivät sujuvaan tahtiin Karin
johdolla. Kokous sai keskustelujen
jälkeen myönnettyä vastuuvapauden
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Joku halusi muuttaa hallituksen
käytäntöjä ja kokouksen ulkopuolella keskusteltiin sitten monenlaisista
asioista. Tilinpäätöksestä saamme
uuden tarkennuksen myöhäisemmässä vaiheessa.
22

Kuvat Eila Koivunen

Kokous päätettiin klo 10.34 suuremmitta mukinoitta ja pääsimme nauttimaan
kauniin keväisestä sunnuntaipäivästä
Päijänteen rannalla.		
			Eila 78111-1

Historialliset nukenvaunut kokouksessa

045 647 3337

17
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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

TULE ARTJÄRVIPÄIVILLE
13.-17.7.2017
• KESKIVIIKKOTANSSIT
NUORISOSEURANTALOLLA
• MATO-ONGINTAKISA TORSTAINA
• MÖLKKYKISAT
• URHEILUKENTÄLLÄ MYYNTIKOJUJA JA
• TAPAHTUMIA
MEILLÄ ON VARMASTI YHTÄ HAUSKAA
KUIN VIIME VUONNA
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ONKO SYYTÄ TUTKIA AJOKYKYÄ TARKEMMIN?
Merkkejä ajokyvyn heikkenemisestä
• läheisten huolestuminen
• ajonopeuden vaihtelu
• ajolinja epävakaa
• lähellä keskiviivaa ajaminen
• vastaantulevien kaistalla ajaminen
• auton ajautuminen kaistan vasempaan
tai oikeaan reunaan
• auton ajautuminen pois omalta kaistalta
• liikennemerkkien näkeminen liian myöhään
• suuntamerkin käytön unohtaminen
• tuulilasin pyyhkijöiden päälle jääminen
• unohtaminen, minne pysäköi auton
• väärän vaihteen käyttö
• läheltä piti -tilanteita entistä enemmän
• peltikolareita entistä enemmän
• muistin heikkeneminen
• arkiasioiden hoitamisessa entistä
enemmän vaikeuksia
• tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn
vaihtelu
• liikkeissä auton käsittelyä haittaavaa
jäykkyyttä, hitautta tai pakkoliikkeitä
• eksymisiä tutussakin paikassa
• vaikeudet pysyä muun liikenteen rytmissä
• poliisi pysäyttänyt liikenteessä ajoongelmien vuoksi
• torkahtelua ja nukahtamisia auton
rattiin.

Lääkärin arvion lisäksi voidaan tarvita myös ajamisen arviointi liikenteessä.
Voit halutessasi myös itse hakeutua
sel
lai
seen autokouluun, jossa on tarjolla erityisesti iäkkäille tarkoitettuja
ajamisen arviointeja. Tutustu paikkakuntasi autokoulujen palvelutarjontaan.
Tiesitkö:
Iän myötä hämärällä näkeminen vaikeutuu eikä silmä enää mukaudu valoisuuden vaihteluun yhtä hyvin kuin ennen.
Pimeällä näkemisen ongelmat ja paha
häikäistyminen voivat olla merkki harmaakaihista. Tarkistuta sen vuoksi näkösi säännöllisesti.
Harkitse etenkin pitkälle ajomatkalle
lähtemistä pimeällä. Jos joudut ajamaan
pimeällä, varmista, että auton tuulilasi,
ikkunat, peilit, valot ja omat silmälasisi
ovat puhtaat.
Lainaus Liikenneturvan sivuilta

Jos itselläsi tai läheiselläsi on yllä lueteltuja piirteitä autoilussa, kannattaa
ajokykyä ja ajamista arvioida perusteellisemmin. Lääkäri pystyy selvittämään terveydentilan ja sen vaikutuksen liikenteessä ilmeneviin ongelmiin.
Kuva Kari Koivunen
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kokoonnutaan siel
lä missä jäsenet haluavat ja käytetään mahdollisuuksien mukaan
leirintäyrittä
jien ja karavaaniyhdistysten
alueita.

Kabe-yhdistys messuilla

Suomeen uusi merkkiyhdistys
KABE Järvi-Suomi ry
Tammikuun alkupuolella kokoontui Kabelaisia
Caravan Larvannolle Kuopioon perustamaan
Kabe yhdistystä. Ehdotus tänne Itäiseen
Suomeen kerhon tai yhdistyksen perusta
misesta oli tullut ”merkkihenkilöiltä” viime
kesänä Lintulahdessa järjestetyn Kabe-ta
pahtuman jälkeen. Vaikka perustamiskoko
us ajoittui sydäntalveen ja erittäin lumisateiselle lauantaipäivälle, kaukaisin henkilö
tuli kokoukseen Joensuus
ta saakka. Yhdistyksen tarkoitus onkin tarjota jäsenyyttä Kabelaisille, etsiä jäsenetuja ja toimia
koko Järvi-Suomen alueella.
Yhdistyksen perustamiselle oli sopiva ajan
kohta, koska Kabe-edustus, -varaosamyynti
ja -merkkihuolto tulivat tänne Itä-Suomen
alueelle Caravan Larvannolle 2016 kesän ja
syksyn aikana. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Kabe Järvi-Suomi ry ja sen toimintaalueeksi Järvi-Suomen alue, joka kattaa
pääsääntöisesti ympyrän Kajaanin kohdalta, Pohjois-Karjalan, Kesälahden, Mikkelin,
Pieksämäen, Vesannon, Keiteleen, Kiuruveden kautta takaisin Kajaaniin. Tämän alueen
sisällä on yli kolmesataa Kabe-ajoneuvoa.
Jäseneksi pääsevät myös alueen ulkopuolella asuvat.
Hallinto ja toiminta on tarkoitus pitää
kevyen mukavana, niin ettei kellekään tulisi harrastus työnomaiseksi. Koska yhdistykselle täytyy määrätä myös kotipaikka, kotipaikaksi määrättiin Kuopio. Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Heikkinen Kuopiosta. Yhdistyksellä ei ole mitään kiinteää
kokoontumis- tai toimin
tapaikkaa vaan
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Vaikka ensimmäinen kokoontuminen ja vuo
sikokous ovat viikko ennen juhannusta Kuopion Alatalossa, paikka on valittu siksi, koska
viime kesänä kolme muuta Suomessa olevaa
Kabe-yhdistystä ovat tehneet päätöksen kokoontua Alataloon. Tervetuloa Alataloon 16–
18.6! Kabe Järvi-Suomi ry:n oma tapahtuma
järjestetään tänä vuonna 18.–20.8 upealla luonnonkauniilla TervoCaravanin alueella. Alueesta on esittely netissä https://tervocaravan.com/ . Seuraavana vuonna olemme jossain Järvi-Suomen alueella jäsenten toivomassa paikassa. Kabelaisten kannattaa liittyä nyt yhdistykseen ja tehdä ehdotuksia
toiminnan toteuttamiseksi. Tervetuloa!
Yhdistyksellä on omat kotisivut ja jo muutamia yhteistoimijoita. Kotisivut ovat osoitteessa http://kabejarvisuomi.fi/ .
Suomessa on jo useita muitakin merkkikerhoja, mm. Cabby, Carthago, Dethleffs, Hymer, LMC ja Solifer.
			Seppo Tiilikainen,
			malli Kabe Onyx

Kabet rivissä

NYT VALIKOIMA PARHAIMMILLAAN!
Varastossa yli 150 matkailuajoneuvoa ja yli 7000 erilaista lisätarviketta ja varaosaa. Tule suoraan meille!
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

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
0400 545 133
0400 769 332

Jälkimarkkinointi

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

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan Caravan-huolto
0400 407 055
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan.
huolto@jyvascaravan.fi

fiat@jyvascaravan.fi

Vuokraus
0400 620 445

Verkkokauppa
24h

Yli 6000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi

vuokraus@jyvascaravan.fi
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Vierailukohteiksemme on tähän mennessä valikoitunut mm. Aboa Vetus Turussa, Hämeen linna ja Palanderin talo Hämeenlinnassa sekä tietenkin Lah
dessa sijaitsevat Historiallinen museo
ja Radio- ja TV-museo, Mastola.

Mastolassa pääsi katsomaan eri vuosi
kymmenien (askeleella vaihtui) sisustuksia.

KÄVIMME MUUTEN…

…hankkimassa itsellemme Museokortit. Kuka käy talvisin pilkillä ja kesäisin kalastamassa, kuka kiertää erilaisia urheilukilpailuja katsomassa tai
eri tanssilavoilla ympäri Suomea. Joku
etsii geokätköjä eri puolilta kaunista
maatamme, mutta me aiomme tänä vuon
na kierrellä museoita siellä sun täällä.

Kesälomamatkaa voi suunnitella myös
museoiden mukaan. Matka voi alkaa
vaik
kapa Kotkasta Merikeskus Vellamosta, jonka jälkeen voi tutustua Miehikkälän Salpalinjaan. Jos matka jatkuu
esimerkiksi Varkauteen, poiketa voi Me
kaanisen musiikin museossa. Länsiran
nikoltakin löytyy varmasti mielenkiintoisia museoita, jos matka suuntautuu
sinnepäin.

Lienevätkö innoittajana olleet Suomi
100 -juhlat vai mitkä, mutta tähän mennessä olem
me tu
tustuneet jo useaan
museoon lähinnä eteläisessä Suomessa.
Mikä Museokortti sitten on? Lunastamalla itsellesi 64,90 euroa maksavan
kortin, voit vierailla yli 250 museossa
ympäri Suomea. Kortin lunastettuasi,
voit vierailla kyseisissä museoissa vapaasti. Esimerkiksi uudelleen avatussa
Lahden Radio- ja TV-museo Mastolassa
vaikka joka päivä.
Me vietimme tammikuussa viikonlopun
Helsingissä yöpyen Rastilan leirintäalu
eella ja hankimme ko. kortit Luonnontieteellisestä museosta Luomuksesta.
Jo kyseinen rakennus itsessään on tutustumisen arvoinen, mutta näytteillä
oli melkoisen kattava läpileikkaus ihmis- ja eläinkunnan vaiheista. Lisäksi
kävimme nykytaiteenmuseo Kiasmassa,
jonne en itse olisi kuvitellut meneväni
”vapaaehtoisesti”. Nyt siellä tuli kuitenkin käytyä.
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Hämeen linnan tykkitorni
Palanderin talossa pääsimme
1800-luvun loppupuolen säätyläiskotiin

Tällainen on museokortti, joka tulee sinulle
noin viikossa

Museokortin voi lunastaa jokaisesta
järjestelmään kuuluvasta museosta tai
Museot.fi-verkkokaupasta, sen voi ostaa
itselle tai antaa jollekulle lahjaksi. Kortti
on voimassa vuoden ensimmäisestä käyttökerrasta ja kortti on henkilökohtai
nen. Nyt sitten kortin hankintaan ja tutustumaan suomalaiseen museotarjontaan.
			Kari 78111

Aboa Vetus Turussa on mielenkiintoinen

Mobiliassa aukeaa Suomen sata
vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomi
turvassa 100 vuotta -näyttely.
Näyttelyssä on esillä ajoneuvoja,
joilla on huolehdittu Suomen
turvallisuudesta itsenäisyyden
aikana. Esillä on mm. poliisi- ja
paloautoja, ambulansseja sekä
armeijan käytössä olleita ajo
neuvoja. Lisäksi näyttelyssä
tuodaan esille porojen ja
suomenhevosten sekä Tullin
merkitys turvallisuuden
takaajina.
Kausi:
17.3.2017–17.12.2017

Kiasmassa oli useampi näyttely. Hyvin vaikuttava oli naisten sortamista
käsittelevä näyttely. Maapalloa eri
kuvakulmista tarkastellut näyttely oli myös mielenkiintoista katsottavaa. Kuvittele lasihelmistä tehty
maailma.Tässä valoista ja verkosta
rakennettu maapallo.
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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
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen jäsenille				
12,50 €
-SFC-liiton muille jäsenille
			
15 €
- muille, liittoon kuulumattomille 			
20 €
Tilaussauna (1 tunti )				
10 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
1 €
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk						
90 €
Kausipaikka 1.5-31.8.2017					
350 €
			
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta:
Ari Mynttinen .p. 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

KOIRAT, KOIRAIHMISET JA KOIRIEN YSTÄVÄT
Koirien Agility- ja tokotapahtuma Artjärven
Vuorenmäellä
21.-23.7.2017
TERVETULOA!
Järjestää Villähteen Agility-Urheilijat ry
Artjärven Ärinät
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Treffit ja tapaamiset 2017

SFC Lahden Seutu ry ja Hämyt

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.-17.7.2017

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

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

