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Talvipäiviltä s. 10

Kasnäs Campingillä s.12

Kesälomalla Virossa s.18

HALLITUS 2018,

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

Esa Suutarinen
045 1083125
suutarinen.esa@gmail.com
SFC 158228

Kari Sinisalo
0400 729297
ponnarikari@gmail.com
SFC 110443

Jouni Väkiparta
040-4157154
jounivakiparta@msn.com
SFC 138513
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Juha Rinne
Varapuheenjohtaja
044-9609789
juha@juharinne.fi
SFC 129520

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

Dave Velasco
050 5575571
dvelasco@saunalahti.fi
SFC 86728

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

34. vuosikerta Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Seuraava ilmestyy 		
Nro 3. Vko 35
Nro 4 Vko 45

Aineistovko
29/2018
41/2018

Lehteen 3/18 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 22.7.2018.
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2018
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 €

Sisällysluettelo		
Hallitus 2018		
		
Vaunupostin ilmoituskoot

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, Kari Koivunen
ja Tuula Heinonen

Sivu
2
3
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Kasnäs Caravan 			

12

Tullaan tutuksi Esa ja Maarit 13
Kesälomalla Virossa		

18

Kevätkokous Sysmässä		

24

Saarenmaan tunnelmia		
			
Treffit ja tapaamiset 2018

28
31

Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.
Etusivun kuva Kari Koivunen:
Artjärven Villikkalanjärven
kevättä
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Puheenjohtajalta
Heissan!

Kevät huitelee jo pitkällä ja vihdoin on lumetkin lähteneet. Kaluston keväthuollothan kaikki ovat muistaneet pitkän ja kolean talven jälkeen. Renkaiden vaihtoa on
ollut syytä pitkittää, sillä nuo aamupakkaset ovat tehneet tiet hyvinkin liukkaiksi
puhumattakaan, jos on vielä suuntaamassa
pohjoiseen.
Edellisessä vaunupostissa oli painotalos
sa käynyt vahinko lehden postituksessa.
Nimet ja osoitteet olivat menneet se
kaisin. Pahoittelen, näin ei pitäisi käydä
missään tapauksessa ja toivotaan, että
oli viimeinen kerta.
Tänä vuonna liittokokous järjestetään Seinäjoella 19.5 ja yhdistyksen hallitus asetti
ehdolle liittohallitukseen yhdistyksen varapuheenjohtaja Juha Rinteen. Ehdokkaita
on tällä kertaa mukana viisi ja toivotaan,
että saadaan muutoksia aikaan vaihtamalla
välillä uusia kasvoja liittohallitukseen.
Olemme myös yhteistuumin Hämyissä (Hämeen-Yt-alueet) keskustelleet tuplajäsenyydestä. Eli liitonmaksua ei tarvitsisi
maksaa, jos kuulut useampaan yhdistykseen sekä koulutusmaksujen poistosta/hinnan alennuksesta. Katsotaan mitä saadaan
aikaan Seinäjoella.
Ajotaito/Lastentreffit järjestetään tänäkin vuonna samaan aikaan ja ajankohta on
toukokuun lopulla. Perinteisesti ruokailu
on kuulunut treffihintaan. Ukit ja mummit
liikkelle lastenlasten kanssa. Toki toivotaan runsaasti ajajia myös kentälle.
Treffien lisäksi olemme monessa mukana
tänä vuonna ja jos tuntuu, että haluat mukaan talkoisiin, niin laita viestiä tai soita,
niin kerron mielelläni lisää. Vaikka jo edellisessä numerossa laitoin tästä tekstiä,
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niin olisi hienoa, jos pääsisit katsomaan paikan päälle.
Kesäkuun 9. Lahdessa järjestetään Caramban SM-kilpailut J.Rinta -Jouppi Oyn pihaalueella Tupalankadulla. Paikalla on Suomen
sekä pohjoismaiden parhaimmistoa. Tervetuloa runsaslukuisesti katsomaan, miten
taitavasti vaunuyhdistelmä liikkuu peruuttamalla, kun sen oikein hallitsee. Vapaa pääsy!
Yhdistyksemme on myös mukana yhteistyössä hoitamassa Jukolan viestin Caravan
majoitusta Hollolan Hälvälässä 13.-17.6 ja
Cheekin-Valot sammuu -päätöskonsertti on
elokuun loppupuolella.
Yhdistyksemme teki jälleen bussimatkan Viron puolelle ja tällä kertaa olimme Saarenmaalla. Yhdistyksen nettisivuilla julkaisimme ohjelman ja tämä matka täyttyi ennätysnopeasti. Mukana oli 64 henkeä ja matka
oli oikein onnistunut. Ensi kevään matkaa
ruvetaan suunnittelemaan jo loppukesästä
ja jos mielit mukaan, niin seuraa nettisivujamme. Ohjelma julkaistaan viimeistään loka-marraskuun aikana.
Edellisestä lehdestä unohtui kokonaan mainita että, hallituksessa tuli syksyllä muutama vaihdos ja kiitokset Ahosen Henrylle ja
Kärkkäisen Sirpalle hyvästä yhteistyöstä
ja panoksestanne yhdistyksen hyväksi. Tervetuloa uudet mukaan (Dave, Esa ja Jou
ni). Toivotaan, että saadaan porukalla tehtyä uusia ja hyviä juttuja jäsenistön hyväksi.
Hämyralli on tänäkin vuonna, kun yövyt Hämy-alueilla. Eli seitsemän (7) eri aluetta ja
leima passiin, niin osallistut 1000 € arvontaan. Viime vuodelta palautettuja passeja
oli todella vähän, ja voittoprosentti on huomattavasti paljon suurempi, kuin esim. lotossa. Kannattaa siis kiertää. Aikaa on vuoden loppuun asti.
Nähdään treffeillä ja tapahtumissa
Mukavaa ja lämmintä matkailukautta kaikille. Moikataan kun tavataan.
			T. Juha 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 ja tutut!
Näin se talvi selätettiin. On kiva
odottaa kesää saapuvaksi. Kaikkihan
me toivomme kauan kaivattua auringonpaistetta ja lämpöä.
Ilmeisesti me naispuoliset karavaanarit kaipaamme lämpöä aina vain
enemmän ikääntyessämme. Onkohan näin? Minä ainakin kaipaan. Olen
kotosalla varmaan jokaisena kotonaolopäivänä laittanut leivinuuniin tulen, saadakseni taloomme lämpöä.
Viikonloppuisin on mukavaa ollut olla vaunussamme, koska siellä kaasu lämmittää termostaatin mukaan
koko vaunun mukavaksi. Kesällä sitä
kaasua ei sitten paljon kulukaan eikä
kilowatteja sähköstäkään kulu paljoa.
Jos nyt ihmettelet tätä Vaunupostia lukiessasi, että Uudet jäsenet
-sivu tai aukeama on hävinnyt kokonaan. Tämä johtuu EU:n tietosuojaasetuksesta, joka määrittelee, miten henkilötietojamme käsitellään
yhdistyksessä. Niinpä SF-Caravan
ry suosittelee, että uusien jäsenten
tietoja ei enää julkaista jäsenlehdissä. EU -rangaistuksen uhalla.
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Tiedoksi kaikille, että yhdityksemme hallitus on asettanut Juha Rinteen ehdokkaaksi Liittohallitukseen.
Toivotetaan Juhalle onnea matkaan.
Oikein ihanaa kesää meille kaikille
ja hyviä matkoja.			
			
Eila 78111

ARTJÄRVEN VUORENMÄEN
TAPAHTUMIA
Kevättalkoissa onkin paljon
tekemistä, joten talkooaikaa on
laajennettu eli ne alkavat
jo keskiviikkona 9.5 ja
jatkuvat sunnuntaihin
13.5 asti.
Viime vuonna hankittuun
varastorakennukseen viimeis
tellään kattoa ja varasto
maalataan tai paneloidaan
ympäristöön sopivaksi.
Kukkapenkit siistitään,
aluetta haravoidaan,
Terijoen salavat lannoitetaan
ym.
Tekemistä riittää

HÄMYRALLI 2018

KILPAILUKUTSU
Kilpailuaika on 1.1.2018 – 31.12.2018. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena
on kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta
tai maksukuittia yövytystä yöstä.
Hämyalueet ovat:
SF-C Forssan seutu ry:		
SF-C Kanta-Häme ry: 		
SF-C Lahden seutu ry: 		
SF-C Pirkanmaa ry:		
SF-C Kerava ry :
SF-C Valkeakosken seutu ry:
SF-C Kaakkois-Häme ry:
SF-C Ydin - Häme ry: 		
SF-C Länsi-Päijänne ry:

SFC Majamäki
SFC Tilkunpelto
SFC Vuorenmäki
SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo
SFC Kangaslampi
SFC Hakalanranta
SFC Leininranta
SFC Hämeenhelmi
SFC Mylly-Mäkelä

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen, voit jättää sen yhteystietojesi kera
viimeiseen yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa
Hämyedustajalle. Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta
tai maksukuittia yövytystä yöstä palauttaneiden kesken
arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan
vuoden 2019 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat Hämyedustajilta.
Onnea kilpailuun.
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Caravansuurmyymälä keskellä Suomea!
Meillä yli 150 ajoneuvoa ja 7000 tarviketta ja varaosaa, tule suoraan meille!
Varastossamme on jatkuvasti
150-200 ajoneuvon valikoima.

Matkailuautot

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan
matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Katso koko valikoima
internetissä www.jyvascaravan.fi

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Lämpimissä sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.
Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 10 mekaanikkoa.

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Henkilö- ja pakettiautot

28 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
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

vuokraus@jyvascaravan.fi

Verkkokauppa
24h

Yli 7000 tuotetta
suoraan varastosta
kauppa.jyvascaravan.fi
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XX TALVIPÄIVÄT
Sysmän Leirintäalueella

Jälleen meillä oli mukavaa, ei muuta
voi sanoa. Siis yhdistyksemme talvipäivillä. Ne pidettiin kauniilla Sysmän leirintäalueella. Alueen pitäjä,
Mia, otti meidät ystävällisesti vastaan, vaikka meidät rahastikin Aila asiantuntevasti. Tuli heti mukava

Anssi pilkkii keskittyneenä

tunnelma, kun vielä saimme yhdistyksemme avainnauhat kaulaamme
vastaanotossa.
Paikalle saapui 42 yksikköä. Pääsimme perjantaina saunomaan, ja
senjälkeen tanssimaan Pekka Vaattovaaran tahtien mukaan. Lauantaina meistä halukkaat pääsivät
pilkkimään aurinkoiselle jäälle. Ja
ne, jotka eivät pilkkineet, pääsivät
hiihtämään ja jopa luistelemaan,
koska hyvän ladun lisäksi jäälle oli
tehty luistelurata.
Perjantai-iltana meitä tosiaan tanssitti Vaattovaara hyvällä musiikillaan. Oli myös kiva tavata ystäviään, joitakin pitkästä, pitkästä aikaa.

Kiti hiihtää ja nauttiii auringosta
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Naisten voittajat: Marjatta Virtanen 55 g,
Ebba Luomala 153 g ja Meeri Päivinen 44 g

Miesten voittajat: Paavo Helin 111 g, Eero
Luntta 362 g ja Hannu Luomala 51 g

Isoin kala 48 g, Ebba Luomalalla

Pienin kala 2g, Eero Luntalla

Saunoimme myös lauantaina, kuten
tapana on. Lauantai-iltana meillä oli
myös bingo, joka kiinnosti väkeä mukavasti. Bingovoitot olivat hyviä.
Kuvateksteissä löydät pilkkikisan
voittajat ja seuraavalla sivulla kaikkien kalaa saaneiden grammamäärät.
Oli se kiva, että luonto helli meidän
Talvipäiviämme Sysmä Campingillä.
Ensi vuonna taas Talvipäiville.
		
		Teksti: Eila
		
Kuvat: Kari ja Jarkko

Nuorten voittaja Eero He
lin 47 g
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TALVIPÄIVIEN PILKKITULOKSET,
niitten jotka saivat kalaa
Naiset:
Päivi Kokkinen		
Meeri Päivinen		
Katja Helin		
Majatta Virtanen
Ebba Luomala
Pirjo Kellokoski
Miehet:
Eero Luntta		
Paavo Helin		
Hannu Luomala		
Arvo Vartiainen		
Eino Veikkolainen
Janne Laaksonen
Pekka Päivinen		
Helge Hedlund		
Juha Aitta-Aho		
Martti Kokkinen		
Kari Virtanen		
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10 g
44 g
18 g
55 g
153 g
25 g
362 g
111 g
51 g
22 g
21 g
19 g
18 g
16 g
15 g
10 g
7 g

Nuoret:
Eero Helin			

47 g

Isoin kala
Ebba Luomala		

48 g

Pienin kala
Eero Luntta		

2 g

Tullaan tutuksi
Maarit Teliranta ja
Esa Suutarinen Lahdesta
Esan vanhemmilla oli vaunu, josta
tuli jonkin verran kokemusta, mitä vaunuelämä on.
Maaritin karavaanarikokemukset
ovat kovin vähäiset.
Esalla oli oma vaunu 91-97 lähinnä reissutyömajoituksena ja kausipaikalla kesämökkinä.
Uusi kipinä iski syksyllä 2016.
Ruvettiin keskustelemaan, että oliskohan tollanen auto kiva ja
katseltiin netistä erilaisia vaihtoehtoja, kunnes lähdettiin liikkeeseen katsomaan. Ja niin siinä
kävi, että Solifer 596 vm. 2000
oli pihassa. Sillä vuosi reissattiin
ja nautittiin kumpikin niin paljon,

että juteltiin tämän olevan meidän
juttu. Yhteisen ajatuksen pohjalta
katseltiin erilaisia pohjaratkaisuja
ja sitten eräs tammikuinen perjantai ilta 2018 oli tullut myyntiin aika kivan näköinen yksilö ja lauantai
aamuna lähdettiin katsomaan ja
seuraavalla viikolla kaupat lukkoon.
Nyt sitten jatkuu matka Sunlight
T66:den kyydissä.
Morotellaan !
Maarit ja Esa 158228

13

KASNÄS CARAVAN

Lövön silta, sijaitsee matkalla Kasnäsiin

Talviloma oli tänä vuonna maaliskuun
puolessa välissä, ja olimme suunnitelleet ”kevään avausta” johonkin alueelle, jossa emme ole ennen käyneet. Olin
nähnyt jossain mainoksen Kasnäs caravanista ja alkoi kiinnostaa, että mikähän tämä paikka oikein on ja tutkimme
internetistä tietoa lisää.
Kuvissa paikka näytti hyvältä ja hintakin oli kohtuullinen. 1.9 - 31.5.2018 välisenä aikana hinta oli 24 €/ vrk (SFC)
Hintaan kuului kylpylä, huoltorakennuksen palvelut, sähkö ja ilmainen Wifi.

saunat, jotka ovat käytössä kesäaikaan
aamu ja iltavuoroina, miehille sekä naisille .
Alueen läheisyydessä on kalankasvatuslaitos (mm. lohta/siikaa), ruokakauppa,
hotelli, vierasvenesatama, kultasepän/
lahjatavaraliike, ravintola, jossa oli hyvä lounas, sekä taatusti tuoretta kalaa,
Lapsille iso leikkipuisto, ja alueen vieressä metsähallituksen luontokeskus,
josta lähtee rantaa pitkin luontopolku.

Alueelta löytyy 33 sähköistettyä auto/vaunupaikkaa. Tämä alue ei sijaitse
minkään valtatien varrella, vaan alueelle on mentävä vartavasten. Tie oli hyväkuntoinen ja hyviä taukopaikkojakin
oli matkan varrella.

Maaliskuussa alueella oli arkena tosi
vähän vierailijoita, eikä missään ollut
jonoja eikä ruuhkaa. Kesäaikana Kasnäs
on kuin pieni kaupunki, jossa on elämää
enemmänkin, ja jos olet menossa, niin
suosittelen varaamaan paikan, sillä tämä on kokemisen arvoinen paikka.

Tämä upea alue sijaitsee Kemiönsaarella meren rannalla niemenkärjessä.
Saarelle pääsee kaunista Lövönsiltaa
pitkin ja siitä muutama kilometri, niin
tulikin jo etsimämme paikka vastaan.
Alue on avattu jokunen vuosi sitten,
ja uusi siisti huoltorakennus valmistunut 2015. Huoltorakennuksessa on mm.

Noin 150 m alueesta lähtee autolautat Rosalaan, jossa on Viikinkikeskus,
sekä Bengtskärin majakka. Polkupyörät mukaan, niin tulee enemmän nähtyä
saariston kauneutta. Näissä me emme
valitettavasti ehtineet käydä tällä kertaa, mutta seuraavalla kerralla käymme katsomassa nämäkin nähtävyydet.
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Lautta on maksuton.
Muutaman yön alueella vietimme, ja kokonaisuutena
jäi hyvä kuva. Ystävällinen
henkilökunta, sekä hyvä palvelu. Ainakin meidän tarpeisiin oli kaikki tarvittava.
Siitä syystä odotamme innolla kelien lämpenemistä,
niin päästään poikkeamaan
uudestaan.
Kevätterveisin. Juha & Birgitta
127140

Kasnäsin huoltorakennus

Tässä linkki josta saa lisätietoja http://
www.kasnas.com/
Leikkikenttää ja hotellihuoneita sekä alakuvassa
Kasnäs Caravan kesäasussa
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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 2018 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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KESÄLOMALLA VIROSSA
31.7 – 13.8.2017

Olimme ystäväpariskunnan, Kimmo ja
Sirpa Suomalaisen kanssa suunnitelleet matkaa Viroon matkailuautoilla. He
ovat käyneet siellä aiemminkin, mutta
meille oli ensimmäinen kerta. Syy miksi
menimme oli se, ettei ystävämme olleet
koskaan käyneet Peipsjärven rantamaisemissa, ja toki se meitäkin kiinnosti.
Poikkesimme hieman tuosta perinteisestä Helsinki - Tallinna lauttayhteydestä ja varasimme paikat Hanko – Paldiski välillä liikennöivään autolauttaan.
Autolautta on pääosin rahtiliikennettä
kuljettava ja meitä karavaanareita ei
ollut kuin kolme yksikköä monen rekan
joukossa. Hinta oli huomattavasti edullisempi, kuin tuo Tallinnan kautta kulkeva reitti, etenkin tuohon aikaan vuodesta. Hintaan sisältyi myös ruokailut.
Laivassa ei ollut ruokailun lisäksi muita
palveluja. Matkaan meni n. 3.5h.
Saavuttuamme Paldinskiin, suuntasimme ensimmäiseen yöpymispaikkaan, joka oli etukäteen mietitty. Camping Pikseke on n. 2 km päässä Haapsalun keskustasta, Yrittäjänä toimii suomalainen
Markku Lehtonen puolisonsa Even kanssa. Alueelta löytyy mukavan isäntäparin lisäksi kaikki tarpeellinen, paitsi jos
joku järveä kaipaa, niin sitä ei ollut. Ilmoittautumisen jälkeen lähdin ajamaan
autoa leiripaikalle, ja kappas, vain auto
18

Haapsalun rantapaviljonki

ei inahtanutkaan. Työnsimme auton leiripaikalle ja yritimme selvittää vikaa,
mutta mitään ei selvinnyt.
Eve ystävällisesti tilasi korjausmiehen
seuraavaksi päiväksi alueelle. Tärinästä johtuen akunkenkä oli löystynyt
niin, ettei ottanut kontaktia. Paldinski
– Haapsalu tie oli yllättävän huonossa
kunnossa verrattuna muihin Viron teihin. Meillä oli aikaa siis kierrellä katselemassa Haapsalun nähtävyyksiä ja
kaunista vanhaa keskustaa.
Kiitos vielä kerran Eve, hyvästä palvelusta.
Hiidenmaa
Muutaman yön jälkeen matkamme jatkui lautalla Heltermaan satamaan Hiidenmaalle. Jo ennakkoon olimme kuulleet, ettei siellä mitään ole, ei kannata
mennä. No, meillä kuitenkin oli aikaa
lähes kaksi viikkoa ennen paluulaivaan
menoa, joten toki se meitä myös kiinnosti, sillä onhan saarella kuitenkin kokoa.
Paljon puustoa ja jonkin verran peltoja, kunnes tulimme saaren suurimpaan
kaupunkiin Kärdlaan. Siellä oli hieno
venesatama, ja olisi ollut mahdollisuus
yöpyäkin. Sähköäkin oli tarjolla.
Suuntasimme pohjoista kohden Tahkunaa. Sieltä löytyi mm. 43 metrinen
majakka, johon piti mennä katsomaan,

miltä Hiidenmaa näyttää korkeuksista.
Oli huimat näkymät, vaikka oli hieman
tuulista, ja vähän jännittikin..
Poikkesimme vielä lähistöllä katsomassa neuvostoaikaisia bunkkereita, jotka
olivat ikäisekseen hyvässä kunnossa.
Siitä matkamme jatkui campingalueelle.
Randmäe leirintäalue oli suuri ja tarjolla oli myös mökkimajoitusta.
Ranta-alue oli pääosin hienoa hiekkarantaa, ja tarpeelliset palvelut löytyivät myös. Huoltorakennuksessa oli jonkinlainen remontti menossa, ja hiukan
jäi kuva, että se oli ollut kesken jo pidemmän aikaa. Alueella oli todella suuri
grillikatos, sekä kaunis lampi. Muuten
kiva paikka.
Saarenmaa ja Konse
Jälleen matkamme jatkui, ja nyt menimme alaspäin kohti Sõrun lauttaa,
josta ylitys Saarenmaalle vei Triigin
satamaan.
Lauttayhteydet saarien välillä toimivat hyvin. Lautat ovat siistejä ja niistä
löytyy mm. ruokaravintola, kauppa jne.
hintakin taisi olla vain n. 12 € / auto,
sis.matkustajat.
Saarenmaalla kiersimme katselemassa
nähtävyyksiä, mm. Kaalin kraateri, Anglan tuulimyllykukkula, useita majakoita
ym. Saarenmaalla olisi ollut paljon nähtävää, mutta meillä oli vieläkin näkemättä tuo Peipsjärvi ja yhden yön jälkeen jo suuntasimme Pärnuun, suomalaisten suosikkikohteeseen Konseen.
Konsen sijaintihan on erittäin hyvä, sillä se sijaitsee reilun kilometrin päässä
Pärnun keskustasta, kauniin Pärnujoen
varrella. Täällä vietimme muutaman yön
ja tuntui oudolta kun leiri oli pystytetty, niin vastaanotosta käveli tyttö autojemme luokse ja pyysi ottamaan etumatot pois. Hetken sitä ihmeteltyämme
hän sanoi, että ruoho menee pilalle, jos

Sulassa sovussa Konsen leiritäalueelle

maton laittaa.. No siellä on sellainen tapa näköjään. Muuten palvelut toimivat
hyvin, ja alueella oli tilaa, vaikka vierailijoitakin oli melko paljon. Pärnussa löytyy monenlaista tarjontaa, esim. kauppakeskuksia, upea hiekkaranta, vanhoja
remontoituja rakennuksia, hyviä ravintoloita jne. Ehkä jo näiden muutamien
syiden takia, tämä pysyy suomalaisten
suosiossa.
Peipsjärvi
Virohan ei ole kooltaan kovin suuri maa,
ja sen takia matkakin taittui joutuisasti, ja Peipsjärvikin alkoi lähestyä.
Kuitenkin sitä ennen, halusimme vielä
yöpyä jossain ennen päämäärämme.
Ehkä matkamme erikoisin alue löytyi läheltä Otepäätä, Annimatsi Camping.
Alueella oli pieniä mökkejä, ja paikka
oli hiukan alkeellisen oloinen kokonaisuutena. Isäntä oli erittäin mukava ja
ystävällinen. Ravintola/vastaanotto oli
sisustettu hienosti, käyttäen moottoripyörien osia ja muuta rekvisiittaa.
Isäntä kertoi meille, että kesäaikana
motoristejä yöpyy siellä paljon, ja ehkä
siitä ravintolan sisustus osittain johtui.
Meidän aikana ei ollut kuin muutamassa
mökissä nuorisoa, muttei yhtään motoristia.
Virossa on myös paljon upeita kartanoita, sekä vanhoja linnoja, ja matkamme
jatkui kohti Alatskiveä, joka on jo melko lähellä Peipsjärveä ja reilun puolen
tunnin päässä Tartosta.. Matkamme
varrelta löytyi todella upea valkoinen
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Peipsjärven hiekkarantaa

linna, joka oli ehdottomasti näkemisen arvoinen, niin sisältä kuin ulkoakin.
Alatskiven linna on peräisin 1500-luvulta, ja oli kyllä kiva kokemus käydä siellä.
Vihdoinkin näkyviimme tuli tuo kaunis
Peipsjärven hiekkaranta. Ranta jatkui
molempiin suuntiin silmänkantamattomiin, ja tuntui, kuin olisi ollut jossain
etelän rantakohteessa. Kerrassaan hieno näkymä.
Willipu, Rakveren linnoitus ja Le
pispea
Ajettuamme rantaa pitkin ylöspäin, yövyimme vielä Peipsjärven rannalla sijaitsevalla Willipu campingissa.
Löysimme tämän alueen vahingossa
Googlesta, ja yllätys oli positiivinen.
Siisti nurmikenttä, jossa kentän reunalla oli valtava määrä aurinkopaneeleja. Tämä oli luultavasti myös syynä
siihen, että sähkö maksoi vain 1€/vrk.
Palvelut toimivat hienosti, ja matala
hieno hiekkaranta oli kaunista katsottavaa.
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Tuo pari viikkoa on kuitenkin Viron kokoisessa maassa hyvä aika, sitä ehtii
kokemaan paljon ja toki kiva oli nähdä
myös erilaisia leirintäalueita Virossa.
Willipu jäi taaksemme ja edelleen suunta oli ylöspäin. Iisaku oli pieni kylä jossa silmiimme osui Vaikla puhkekeskus.
Tämä alue oli ainoa, jossa oli ovessa
SF Caravan jäsenetualueen tarra, ja
majoitushinnasta sai muutaman euron
alennusta. Täällä oli nurmet hoidettu
todella siistiksi. Alueella oli grillikota,
ravintola ja useita lampia. Lohenongintakin olisi täällä onnistunut, mutta tälläkertaa meillä ei ollut tarvetta.
Rakveren linnoitus oli pakko käydä katsomassa, kun sopivasti reitille osui. Tämä vanha linnoitus oli kukkulan päällä ja
näkymät oli tosi hienot. Aikanaan sieltä
on ollut helppo puolustautua vihollista vastaan. Vaikka olisi ehkä halunnut
viettää enemmän aikaa Rakveressä, niin
matka jatkui kohti seuraavaa yöpymispaikkaa.

Võsu lienee tunnetumpi nimi suomalaisille karavanaareille, kuin tuo Lepispea
caravancamping.
Iso alue, jossa vierailijoita oli melko
paljon, tilaakin oli, mutta häiriötä ei
ollut lainkaan. Paikka sijaitsee meren
rannalla, mutta näkymää ei merelle ollut, vaan puusto peitti sen. Muutenkin
rannassa kasvoi pitkää heinää, ja ei ollut kaunis näkymä, kun oli niin hoitamattoman näköinen.

Rakveren linnoitus

Lomamme lähestyessä loppuaan, suuntasimme kohti Paldinskia.
Muutama päivä jäljellä, ja olimme kuulleet uudesta alueesta. noin puolen tunnin ajon päässä Tallinnasta. Sauen kylässä oli ehkä matkamme hienoin alue,
Vanamöisä karavaanipark. Tältä alueelta löytyy kaikki tarvittava, ja paikat
olivat suuret, kivetyt loosit ja jokaisella oma iso piha. Negatiivinen kokemus oli tilaussauna, joka kaipaisi hiukan
muutosta. Lampi, joka oli saunan edessä, oli kaikkien alueen asiakkaiden käy-

tössä. Omaa rauhaa ei siis ollut tulla
edes vilvottelemaan. Sauna itsessään
oli tarkoitettu lähinnä pitkille ihmisille. Oli hiukan haastetta kiivetä lauteille, kun alin laude oli reilun metrin korkeudella, eikä mitään pallia ollut edessä, mistä olisi päässyt kiipeämään ylös.
Olen kuitenkin 176 cm pitkä. Alueelle
oli valmistumassa lisää rakennuksia ja
toinenkin huoltorakennus oli lähes valmis ja tilava. Alueen vieressä oli iso
leikkipuisto sekä minieläintarha. Tämä
alue on itse nähtävä. Suosittelen.
Jos suunnittelet matkaa Viroon, niin siellä on paljon nähtävää, koettavaa
ja ennenkaikkea siellä pärjää
suomenkielellä.
Aina on tietenkin hyvä muistaa, että alueilla on valvonta,
ja en välttämättä suosittele ”puskaparkkia”.
Kaksi viikkoa takana ja kiitos hyville
matkakumppaneille, ilman teitä ei ehkä oltaisi lähdetty vielä vähään aikaan,
mutta jäi hyviä muistoja, joita on kiva
muistella jälkeenpäin.
Rohkeasti vaan kokeilemaan caravanmatkailua rajojen ulkopuolelle.
Juha ja Birgitta Hartman 127140

Alatskiven upea kartano
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THAMN - RESTAURANG - HANDEL

ERASSATAMA - RAVINTOLA - KAUPPA

TULE VIETTÄMÄÄN KESÄÄ
SAARISTOON KASNÄSIN
CARAVAN-ALUEELLE

BOUR - RESTAURANT - GROCERY STORE

31.5.2018 ASTI JA
1.9.2018–31.5.2019

1.6.-31.8.2018

31 €/vrk 25 €/vrk
(SFC 29 €/vrk)

(SFC 24 €/vrk)

Hintaan sisältyy auto-/
vaunupaikka, huoltorakennuksen palvelut,
sähkö, septityhjennys ja
WiFi-yhteys.
Huom! Kylpylän ja kuntosalin käyttö sisältyy
hintaan talvikaudella.

KYLPYLÄ | HOTELLI | VIERASSATAMA | RAVINTOLA | KAUPPA | CARAVAN
Puh. 02-521 0100
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|

Fax 02-521 0101

|

info@kasnas.com

|

www.kasnas.com

045 647 3337
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KEVÄTKOKOUS

Kevätkokousvälkeä tuvan täydeltä

Talvipäivien yhteydessä pidettiin yhdistyksemme Kevätkokous 18.3.2018
Sysmä Campingin vanhassa ja viihtyisässä päärakennuksessa. Paikalle oli
kokoontunut 44 kuuntelijaa, joista jäseniä oli 35. Ennen kokousta tarjotut
kahvit, pullat ja kakut maistuivat hyvin kokousyleisölle

Puhetta oli myös tiliöimisistä ja
merkinnöistä, mutta tähän tuli yleisöltä vastaus, että kysyjä
voi itse mennä hallitukseen kertomaan miten kaikki tehdään oikein. No, mielipiteitä on monia, ja
puhumallahan asiat selviävät, jos
selviävät.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Sirpa Kärkkäinen ja sihteeriksi yhdistyksemme sihteeri Aila Laaksonen. Kokous
sujui sujuvaan
tahtiin. Asioissa käsiteltiin
sitä, annetaanko hallitukselle
vastuuvapaus.
Ja sehän annettiin keskustelujen jälkeen.

Kokous alkoi klo 10, ja puheenjohtaja päätti sen klo 10.35. Ei ollut
kokous pituudella pilattu
tälläkään kertaa. Jälkipuheita jatkettiin sitten pihalla kauniissa auringonpaisteessa

Sirpa ja Aila , kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
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Teksti Eila
Kuvat Kari

TALKOOT
VUORENMÄELLÄ ARTJÄRVELLÄ
9.-13.5.2018

Tarjolla talkoolaisille ruokaa ja juomaa
Talkoolaisille maksuton yöpyminen
Paikalle saapuneita naisia muistetaan äitienpäivän
läheisyyden johdosta yllätyksellä
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AJOTAITO- JA LASTENTREFFIT
25.-27.5.2018
Vuorenmäellä, Artjärvellä
Lapsille mukavaa ohjelmaa
- poniratsastusta
- ongintaa
- kivoja pelejä
- mukavia leikkejä
- seikkailurata
- kavereita

TERVETULOA
Ruokatarjoilu

Ajotaidoissa pääset harjoittele
maan taitojasi asuntoauton tai -vaunun
-vedossa,
-peruuttamisessa,
-parkkeeraamisessa,
- kohdistamisessa
Pääset suorittamaan ajotaitomerkkejä
TREFFIHINTA
				60 €

Lisätietoja:
Lauri Tarnanen 040 731 8369, ajotaito
Kari Sinisalo 0400 729 297, lapset
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HUPAILUJA
Karavaanari tapasi vaunualueella
naapurinsa. -Tyttäreni lähtee ulko
maille harjoittamaan lauluääntään,
naapuri kertoi
Toinen vastasi:
-Sepä huomaavaista

Poliisi pidätti yksisuuntaisella
kadulla matkailuauton, joka ajoi
väärään suuntaan.
-Mihinkäs te olette menossa,
poliisi kysyi
Karavaanari vastasi:
- En tiedä, mutta ei se varmaan
kovin ihmeellinen paikka ole, kun
kaikki tulevat takaisin.

CARAVANKORTTIA
NÄYTTÄMÄLLÄ
SAA

10 %

ALENNUKSEN
Tarjous voimassa v.
2018 loppuun

Auktorisoitu tilitoimisto
AJ-Tili Oy
Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla
Pyydä tarjous:
WWW.AJTILI.FI
P.040-7523 775
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SAARENMAAN MATKAN TUNNELMIA
Seuraavassa Vaunupostissa lisää....

Piispanlinna sai ajatukset lentämään

Virolainen maatuska vai viro
laisnaisen kansallispuku
Tuulimyllyravintola myös

Karavaanarin kootut selitykset
Autoni oli laillisesti pysäköity, kun se peruutti toiseen autoon.
Olin ajanut neljäkymmentä vuotta, kun
nukahdin rattiin ja jouduin onnettomuuteen.
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Olin vakuuttunut, että vanha herra ei
ehtisi kadun yli, kun osuin häneen.
Törmäsin pysähtyneeseen linja-autoon,
joka tuli toisesta suunnasta.

CARAMBA SM-KISAT LAHDESSA
LAUANTAINA 9.6.2018
KLO 10.00
J. RINTAJOUPIN PIHASSA

KOE UPEA TUNNELMA
TULE KANNUSTAMAAN
HYVIÄ AJAJIA,
HYVIÄ PERUUTTAJIA
NYT KISAILLAAN SUOMEN
MESTARUUDESTA
VAUNUYHDISTELMÄN
PERUUTTAMISEN NOPEUDESSA
TERVETULOA
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Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue. Avoinna 1.5.-31.10 välisen ajan.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Leiriytymismaksut maksetaan yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			
FI28 3131 3001 1905 03
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen jäsenille				
10 €
-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 1.5-31.10.2018					
350 €
		
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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Treffit ja tapaamiset 2018

SFC Lahden Seutu ry

Talkoot		

9.-13.5.2018		

Vuorenmäki, Artjärvi

Liittokokous		 18.-20.5.2018
Ajotaito- ja
Lasten treffit		

25.-27.5.2018 		

Vuorenmäki, Artjärvi

9.6.2018		

J. Rintajouppi, Lahti

Juhannustapaaminen

22.-24.6.2018		

Vuorenmäki, Artjärvi

Artjärvipäivät		

12.-15.7.2018			

Caramba SM-kisat

Artjärvi

Artjärven ärinät
21.-22.7.2018
Agilitykilpailu						Vuorenmäki, Artjärvi
Hämykaraoke Finaali
Pelitreffit		

18.8.2018
7.-9.9.2018		

Tilkunpelto, Lammi
Vuorenmäki, Artjärvi

Caravanmessut		20.-23.9.2018		Messukeskus, Lahti
Syystreffitja 		
Syyskokous 		
Pikkujoulut

26.-28.10.2018 		
Vuorenmäki, Artjärvi
28.10.2018
Maamiesseurantalo, Artjärvi
23.-.25.11.2018 		

Vuorenmäki, Artjärvi
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Uudet Adria, Kabe ja Bürstner -matkailuajoneuvot
J.Rinta-Joupilta Lahdesta

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Huippuvarustellut Bürstner Edition 30 juhlamallit

AINA ASKELEEN EDELLÄ

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN

Rahoituskorko ainoastaan

0,99 %

Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä
5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€. Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojenkäytetystä henkilö- ja pakettiautosta.
Valitse omasi yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi

LAHTI, TUPALANKATU 7, p. 0207 881310

Sakari
Lilleberg
040 487 9271

Mika
Ojala
040 773 6729

Mika
Hiltunen
040 487 9280

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

