3/2015

Matka Tarttoon

Koiratreffeiltä

Liikkeellä-treffeillä

Muitakin riemuhetkiä

HALLITUS 2015, otahan meihin yhteyttä
www.sfclahdenseutu.fi

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

Erkki Helin
Varapuheenjohtaja
0400 351439
erkkihelin@suomi24.fi
SFC 35079

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

Kari Koivunen
Lehtitoimikunta
044-5532166
kari.koivunen@live.fi
SFC 78111

Timo Leppänen
044-2700072
timo.leppanen@wmail.fi
SFC 12791

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

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

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

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

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

31. vuosikerta Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Nro 4 45/2015

Aineistovko
41/2015

Lehteen 4/15 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 11.10.2015.
Aikaisemminkin voit lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2015
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, mainokset
SFC 78111-1
Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja
Juha Hartman
Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja Itä-
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Päätoimittajalta

Moi, ystäväni!
Kesää on nyt eletty jo pitkälle. Se ei kuitenkaan
vielä ole ohi, meidän perheellä kun on loma vasta
syyskuussa. Mutta pääasia, että lomamme on yhtäaikaa ja pääsemme yhdessä reissuun. Mikä sen
mukavampaa, kuin matkustaa Keski-Eurooppaan
syyskuussa. Tuohon aikaan siellä on vielä samat
lämpotilat kuin meillä Suomessa kesäisin - toivotaan ainakin. Lerintäalueetkin ovat siellä vielä
auki. Voin kertoa myöhemmin Euroopan matkamme mielenkiintoisimmista kohteista enemmänkin.
Vapputapaamisessa oli väkeä mukavasti eri paikkakunnilta; Espoosta, Kirkkonummelta, Inkoosta,
Kangasalta, Pyhtäältä ja tietysti Lahdesta ja ympäristökunnista. Keksimme itse tekemistä, mutta
kovan tuulen takia emme pitkää pöytää voineet pitää, olisivat lautaset lentäneet. Mukavaa kuitenkin
oli ja kiva oli puhua myös ruotsinkieltä.
Nyt kun elämme elokuuta, on meillä vielä monta
kesäistä viikonloppua jäljellä ja joillakin vielä lomaakin, joten reissataan matkailuajoneuvoillamme ja katsellaan mukavia nähtävyyksiä ja tavataan
uusia ihmisiä.
Tässä lehdessä on pieni tarina Eeva Ryynäsen taiteilijakodista. Tutustukaapa tähän juttuun ja käykää ihmeessä paikanpäällä, jos matkanne vielä tänä kesänä tuonne Lieksan suunnalle suuntautuu.
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Tulkaahan kaikki syyskokoukseen marraskuun
ensimmäisenä päivänä, siellä saamme kuulla eri
vaihtoehtoja suunnitellusta päärakennuksesta sekä
hintatietojakin on jo saatavilla. Mikko tuossa viereisellä palstalla kertoo hieman enemmän tuosta
kokouksesta.
Laitoin tähän palstan taustalle kuvan toissakesän
matkastamme Viroon ja Sagadin kartanoon. siellä
oli niin kaunis kukkapuutarha, joten halusin vielä
sen tähän mukaan ja tuovan iloa muillekin.
				
			Eila 78111-1

Artjärven Vuorenmäeltä
Sen jälkeen kun yhdistyksemme laittoi
tiedot Leirintäoppaaseen Artjärven Vuorenmäestä, on vierailijoiden kävijämäärä
lisääntynyt huomattavasti kesän aikana.
On tullut myös uusintakävijöitä. Alueesta on pidetty sen rauhallisuuden vuoksi.
Samoin kauniiseen maisemaan ollaan oltu ihastuneita, terasseista on pidetty.
Olemme saaneet virailijoita eri puolelta
Suomea. Ja on ollut ilo huomata kuinka
mukavia ovat kaikki karavaanarit, jotka
ovat alueellamme vierailleet.

Puheenjohtajalta

Aurinkoinen tervehdys caravaanarit!

Tätä juttua kirjoittaessani helleraja rikkoutui ja
aurinkoisesta säästä ollaan saatu nauttia joka
puo
lella Suomea. Haluaisin muistuttaa vielä
kaik
kia matkaajia toimivasta palova
roittimesta,
koska sammutin ei enää kuulu vuotuiseen kat
sas
tukseen, mutta se on erit
täin hyvä olla silti
mukana ja tarkastettuna, koska vahingon sattuessa
vakuutusyhtiö voi evätä korvaukset. Muistuttaisin
myös turvavälin tärkeydestä. Tästä huonona esi
merk
kinä toimii Lapissa palanut koulu, joka
syt
tyi tuleen liian lähelle parkkeeratusta mat
kailuajoneuvosta. Nämä tapaukset ovat aina ikäviä
ja yritetään ennakoimalla vähentää näitä riskejä.
Vietimme mahtavat koiratreffit kolmannen ker
ran erittäin hyvissä tunnelmissa ja aurinkoisessa
sääs
sä Artjärvellä. Osanottajia kil
pailuihin oli
paljon ja oli mukava nähdä omistajat koiriensa
kanssa viettämässä viikonloppua. Kiitokset
vie
lä tuomareille ja kou
luttajille yhteistyöstä.
Toivottavasti ensi vuonna voimme jatkaa täs
tä. Kilpailuja oli mo
nenlaisia ja hienoja kuva
kollaaseja löytyi myös yhdistyksemme facebooksivuilta.

kilpaillaan leikki
mielisesti ja selvitetään uudet
mestarit mölkylle ja petanquelle.
Järjestämme vuotuiset messut, joten vapaaehtoisia
jälleen tarvitaan. Halukkaat voivat ilmoittautua
messupäälliköllemmeTimo Leppäselle, jotta saa
daan selvyyttä tehtävien jaosta.
Olemme hallituksen kanssa hakeneet tar
jouk
sia
alueella suunnitteilla olevasta pää
raken
nuksesta
tai vaihtoehtoisesti talovaunusta, jotta voisimme
kokoontua yhdessä hyvässä ympäristössä ja
omis
sa puitteissa. Saamme varmasti viettää
monia mukavia iltoja, jos saamme suunnitelman
toteutettua ja samal
la saisimme tarjota alueelle
saapuville vierailijoille paremmat mahdollisuudet
oleskeluun. Joten haluaisinkin kutsua teidät Syys
koko
uk
seen päättämään, kuinka toteutamme
suun
nitel
man. Olisi hyvä että saisimme paljon
jä
se
niä mukaan, jotta saamme varmasti kaik
kien mielipiteet huomioitua. Olemme jo pitkään
kaavailleet rakennusta ja sen rahoitusta.

Karaoken loppukilpailut mittelöidään Hä
my
jen
kes
ken 21.-23.8.2015 Artjärvellä, jo
ten kaikki
kannustamaan yhdistyksemme edustajia saamaan
pokaalit kotiin.

Syystreffeillä vietetään myös yhdistyksen 45-vuo
tisjuhlaa ja nautitaan kakkukahvit maatalousnais
ten tarjoilemana. Perjantai-illan kruunaa Marko
Haavisto ja Poutahaukat yhtye, joka soittaa suo
malaista iskelmämusiikkia taidokkaasti pitkällä
kokemuksella.

Elokuussa järjestämme koko perheelle suunnatun
pelitreffit -tapahtuman omalla alueellamme, joissa

Tavataan treffien ja tapaamisten merkeissä!		
			
Mikko 83077
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MATKA TARTTOON
Bussimatkalaiset kokoontuneet
kahvitauolle vanhalle Tuulimyllylle

S

yksyllä päätimme hallituksessa,
että voisimme keväällä järjestää
matkan Tartoon, Yhdistyksemme 45
-vuotis sekä vaunupostin 35 v juhlavuosien kunniaksi. Matkanjohtajana
toimin sitten minä allekirjoittanut.

A

lkuun vaikutti siltä, että nuo 66
paikkaa täyttyy nopeastikin, mutta eipä niin käynytkään. Oliko aikataulu
liian tiukka vai aikainen lähtö ja myöhäinen paluu?? No syitä voi olla monia. Kun ilmoittautumisia tuli pikkuhiljaa, niin oli syytä muuttaa hiukan aikatauluja ja lähtö sovittiinkin jo klo
4.40 Nastolasta/Lehtimäen tallilta.

M

atka vihdoinkin toteutui huhtikuun
18. päivä ja reissuun lähti 44 iloista karavaanaria. Tartto oli joillekin tuttu jo ennestään, mutta oli meitä keltanokkiakin mukana useita.

A

amulla kun lähdimme kohti Helsinkiä, niin osa oli hiukan vielä väsyneitä. Mitä lähemmäksi pääsimme satamaa,
niin huomasi selvästi, että oli jotenkin
leppoisa ja iloinen ilmapiiri kun pääsimme laivaan. Tässä vaiheessa kaikki oli-
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vat viimeistään heränneet kunnolla, niin
sitten tehtiin matkaa Viron puolelle hyvällä mielellä tehden hiukan ostoksiakin
laivalla.

T

allinnassa nousimme jälleen bussiin
ja oli tietysti se matkan haastavin
osuus; istua linja-autossa muutama tunti. Kun meillä ei ollut kiirettä, niin kävimme jo Tallinnassa Ülemiste keskuksessa
ostosmatkalla, että sai hiukan syötävää
ja juotavaa matkalle. Ostokset tehtyämme lähdimme ajelemaan Tarttoa kohti
joka sijaitsi reilun parin tunnin ajomatkan päästä Tallinnasta.

M

atkalla vietimme kuitenkin vielä yhden wc/savukepaussin. Kuljettaja
vei meidät vanhalle tuulimyllylle jossa
oli jonkinlainen ravintola. Sitten olikin
jo vuorossa hotellille meno. Hotellimme
oli nimeltään Dorpat ja oli kyllä kivalla
paikalla palveluiden läheisyydessä sekä
erittäin siisti. Moni matkalaisista kehui
jälkeenpäin että kaikki toimi hienosti
ja palvelu oli hyvää. Hotellin palveluihin
kuului erilaisia hoitoja ja niitä matkalaiset käyttivät hyväkseen niin lauantaina
kuin sunnuntainakin.

L

auantaille olimme varanneet mah
dol
lisuuden yhteisruokailuun. Aivan Tarton Toomemäen alarinteessä
on kiinnostava Püssirohukelder (Ruutikellari). Nykyisin se toimii ravintolana, mutta ruutikellarina se oli käytössä vuoteen 1809 asti. Ruutikellari

rakennettiin Piispanlinnaa esilinnoituksesta erottaneeseen vallihautaan vuonna 1767. Tiiliskivet saatiin keskiaikaisen
Mariankirkon raunioista sekä Piispanlinnan muureista. Tarton ruutikellari on ainutlaatuinen korkean kattonsa vuoksi.

M

ielenkiintoista on tietää, että Ruu
tikellari kuului aikoinaan Tarton
yliopiston matematiikan-fysii
kan tie
dekunnalle, joka vuonna 1896 aloitti
täällä maanjäristysten ja magneettisten ilmiöiden tutkimisen. Tämä oli mukava kokemus ja ruokakin oli erinomaista.
Jos joskus teet reissun Tarttoon, niin
täällä kannattaa poiketa.

R
Hauskat ikkunamaalaukset Tartolaisessa talossa

uokailun jälkeen ihmiset suunnisti kuka mihinkin suuntaan ja tutustuivat
Tarton kaupunkiin. Jotenkin kun on näin
mukavan porukan kanssa liikkellä, niin aika menee liian nopeasti.

S

unnuntaiaamu tuli ja aamupalan jälkeen oli osa vielä ostoksilla. Klo 12
oli huoneiden luovutus ja oli aika jättää
Tartto taakse. Bussinkuljettajamme
kiersi vielä lähtiessä kivan lenkin vanhassa kaupungissa ja ne jotka eivät
sinne olleet ehtineet, niin näkivät viimeistään tässä vaiheessa, että kauniita vanhoja rakennuksia löytyy useita
sekä muuta nähtävää.

A

ikaa meillä oli runsaasti niinpä
suun
tasimme bussin keulan jälleen kohti Tallinnaa. Matkalla oli paljon peltoaukeita ja taloja kohtalaisen
vähän. Näiden talojen pihoissa oli paljon haikaroiden pesiä joita ihasteltiin
bussin ikkunoista.

T

allinnan päässä sitten teimme ostos- ja ruokamatkan Rocca al

Ruutikellarin korkea katto, mukava
tunnelma ja viihtyvät ihmiset herkullista ruokaa odotellessa
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J

äi kyllä erittäin kiva muisto kun te
teitte niin onnistuneen tästä matkasta.
Nöyrästi kiittäen
		
Juha Hartman 127140
Kuvat: Kari Koivunen

Pieni olutpuoti yliopiston lähellä

Mareen ja siitä sitten satamaan ostamaan tuliaiset.

O

len erittäin tyytyväinen ja iloinen,
että sain toimia näin huikean porukan vetäjänä. Ketään ei tarvinnut odotella, kaikki tulivat aina ajallaan bussille.

Satoja terrakottapatsaita paikallisen
kirkon koristeena

I

llansuussa suuntasimme kohti Lahtea
ja yksi ikimuistoinen matka oli jäänyt taakse. Lahdessa olimme sunnuntaina vasta n. klo 23.30 väsyneinä, mutta
onnellisina.

K

uljettajana toimi Lehtimäeltä Kari
Jääskeläinen joka oli alusta asti hauska juttumies ja hän hauskuutti meitä jutuillaan ja
toimi erinomaisena tietäjänä meille. Kiitokset tietysti myös hänelle.

E

Tuomiokirkonmäellä 9-laivainen
Mariankirkko

nsi kevääksi on ollut
alustavaa suunnitelmaa
Pärnun kylpylämatkasta ja
silloin olisi tarkoitus, että lähtö on perjantaina ja
paluu sunnuntaina. Ajan
kohta olisi huhtikuun puolen välin tienoilla.Tästä ilmoittelemme sitten tulevissa Vaunuposteissa ja Tarton Leikkikalumuseo on mielenkiintoinen, suomalainenkin nukke löytyi
kotisivuilla.
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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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SFC LAHDEN SEUTU
RY:N SYYSKOKOUS
SUNNUNTAINA 1.11.2015
klo 11 VUORENMÄELLÄ
ARTJÄRVELLÄ
			
Maamiesseuran talolla
Salmelantie 202 A
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4:n pykälän mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat. Keskustelemme
myös päärakennuksesta ja teemme päätöksiä.

Kahvitarjoilu alkaa klo 10.30.
TERVETULOA

M.A.T VUODEN MATKAILUAJONEUVOKAUPPIAS 2014

Uudistunut Advantage-mallisto
nähtävänä pihassa:
- T6601
- I6611
- T7051 DBM

olemme myös facebookissa!
www.facebook.com/kouvolanvaunu

...SINNE NE HYVÄT VAIHDOKIT MENNEET ON

WWW.KOUVOLANVAUNU.COM

MYYNTI - HUOLTO - TARVIKKEET - VARAOSAT
05-3119077 VERSTASKATU 3
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SYYSTREFFIT JA
SFC Lahden Seutu ry:n
45-VUOTISJUHLAT
30.10.-1.11.2015
Perjantaina
tanssit Marko
Haavisto ja Poutahaukat -orkesterin
tahtiin
Lauantaina kakku
kahvit, karaoketanssit, stand up-koomikko
Sunnuntaina
syyskokous
ARPAJAISET
		MUKAVAA YHDESSÄOLOA
						TULE MUKAAN!
PARAS VALOTEOS PALKITAAN

Treffihinta
45,LISÄTIETOJA:
Erkki Helin 0400 351439
Katso lähempänä treffien ajankohtaa tarkemmat ohjelmatiedot osoitteesta www.sfclahdenseutu.fi
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PELITREFFIT 28.-30.8.2015
Artjärven Vuorenmäellä
TULE

-pelaamaan yhdistyksen
mölkky- ja petankkimestaruuksista
-saunomaan
-viettämään
ystävien kanssa
mukavia hetkiä
-nauttimaan elokuun
tummenevista illoista

Treffihinta 50,-

Lisätietoja:
Timo Leppänen
044-2700072

TALVISÄILYTYSTÄ
LÄMMIN TILA
(15 km LAHDESTA)
ASUNTOAUTOT JA MATKAILUVAUNUT YM.
MAX KORKEUS 3000 mm
MÄKELÄN PUUSEPÄNTEHDAS OY
ASEMANTIE 10
16320 PENNALA
www.makela.net
0400 435 726
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AJOTAITOTREFFIT
2.-4.10.2015
Artjärven Vuorenmäellä

Ajotaitoharjoittelua ja -suorituksia
Possuruokaa, pitkä pöytä ja iloisia ihmisiä
Turvallisuusohjelmia erilaisia
					

Treffihinta: 60,-

Lisätietoja: Juha Helin
050 4200252
TERVETULOA!
Ohjelmamuutokset mahdollisia
Katso lähempänä ajankohtaa ohjelma osoitteesta
www.sfclahdenseutu.fi
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Tullaan tutuiksi 14
Olemme Antti ja Minna Kotomaa ja
reissuillamme kulkee mukana myös
rottweileruros Lalli.
Jo lapsuudessaan Minna on kulkenut
vanhempiensa mukana asuntovaunulla.
Jossain teini-iän kynnyksellä tuli ajatus, että ei enää koskaan vaunuelämää.
Toisin kuitenkin kävi. Aloimme miettiä harrastuksien vuoksi asuntovaunun hankintaa ja koirien kanssa reissaaminen helpottuisi.Tuolloin meillä
oli vielä kaksi vanhempaa rottweiler
urosta, jotka hyvin vielä vanhempana
tottuivat reissuelämään.

Lalli, Antti ja Minna

Vuonna 2006 kävimme ensimmäisillä Caravan messuilla Lahdessa. Huomasimme, miten vaunut olivat kehittyneet mukaviksi meille lämpimine vesineen ja lattialämmityksineen. Seuraavana vuonna messujen jälkeen alkoi sähköpostiviestittely saksalaiseen caravanliikkeeseen, jonka kautta tilasimme uuden Hobby-vaunun ja kevättalvella 2008 Antti kävi hakemassa Saksasta vaunun Suomeen.
Olemme 80-luvulta asti olleet aika tiiviisti palveluskoiratoiminnassa mukana ja halusimme nyt ottaa enemmän omaa aikaa muille harrastuksille.
Niin paljon tämä reissaaminen on meitä puraissut, että päätimme hankkia uuden
vaunun, Kaben, vuonna 2013. Tämä Kabe on meillä kuvassakin.
Olemme käyneet paljon ympäri kotimaata, etenkin Lapissa, jossa viihdymme parhaiten, mutta ollaan käyty myös Ahvenanmaan ja Ruotsin kautta Norjan Lillehammerissa ja mahdollisesti jossain vaiheessa muutkin ulkomaat alkavat kiinnostaa.
r

Harrastuksiimme kuuluu vaellus, melonta,
pyöräily, hiihto, lumikenkäily... unohtamatta nykyistä rottweiler urosta joka pitää
meidät sopivasti liikkeellä. Suomen luonto
antaa harrastuksille hienot puitteet järvineen ja kansallispuistoineen.
Sfc-toimintaan lähdimme mukaan Antin
työkaverin Kari Koivusen innoittamana.
Jonka myötä ollaan tavattu paljon uusia
mukavia tuttavuuksia treffeillä.

Lalli komeana naamiaisasussa

Reissuilla tavataan! 122499

Eva ja Paavo Ryynäsen
taiteilijakoti Pohjois-Karjalassa
Paateri, kuvanveistäjä Eva Ryynäsen
taiteilijakoti, kertoo tarinan Evan ja
hänen puolisonsa Paavo Ryynäsen elämästä ja työstä. Vuonna 1991 val
mis
tunut ainutlaatuinen honkakirkko viehättävine yksityiskohtineen on
Eva Ryynäsen taiteilijauran lukuisista
teoksista mittavin.
Kuvanveistäjä Eva Ryynänen (19152001) oli kotoisin Pohjois-Savosta. Jo
lapsena hän innostui veistelemään puusta erilaisia eläimiä, kuten lintuja, kissoja ja hevosia. 1934 hänet hyväksyttiin
Ateneumiin ”Veljekset Hiidenkivellä”
-veistoksen ansiosta. Eva avioitui vuonna
1944 maanviljelijä Paavo Ryynäsen kanssa ja he asettuivat asumaan Vuonisjärven Paateriin. Seuraavat 30 vuotta Eva
Ryynänen veisteli silloin, kun maatalon
töiltään ehti. Näyttelyt tekivät Eva Ryynäsen töitä tunnetuksi, ensin Helsingissä
1974 ja sen jälkeen Turussa ja Jyväskylässä. Vuosien varrella Paaterissa valmistui noin 500 veistosta. Eva Ryynäsen
suurin työ, ainutlaatuinen Paaterin kirkko, valmistui kesällä 1991. Kaksi vuotta
myöhemmin alueelle valmistui galleriakahvila. Eva Ryynänen sai professorin
arvonimen vuonna 1998. Vuonna 2004
julkaistiin kirja “Paateri - Eva ja Paavo
Ryynäsen taitelijakoti”. Ateljeessa on
esillä Ryynästen vaiheista kertova valokuvanäyttely.
			Aukioloajat
			ma-su klo 10-18

Evan ateljee

Seitsemän veljestä - isompi
veistos

Karavaanarille hyvä kohde tutustua. Yöpymään ja majoittumaan
pääset läheiseen SFC Rekiniemeen
Evan ja Paavon hautamuistomerkki
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Jukolan aamu

Evan 17-vuotiaana veistämällä veistoksella Seitsemän veljestä hän pääsi Ateneumiin opiskelemaan

Tanssivat karhut

Paaterin kaunis honkakirkko ja oikealla
kirkon alttari yhdestä juurakosta veistetty

Kuvat: Kari Koivunen

Yhteystiedot:
Paateri 21
81560 Vuonisjärvi
+358 40 104 4055
lieksa@visitkarelia.fi
www.lieksa.fi/museo
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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 32 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
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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 2015 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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LIIKKEELLÄ
TREFFEILLÄ
OLI
MUKAVAA
Aurinko helli meitä pariakymmentä
yksikköä, jotka olimme kokoontuneet
Vuorenmäelle viettämään liikunnal
lisia treffejä. Viikonloppuun oli jär
jestetty monenlaisia liikuntamah
dol
lisuuksia kaiken ikäi
sille osallistujille.
Toki sadekin meitä muisti, mutta sen
olemme varmaan unohtaneet jo kaikki.

saroikkumisesta ja naruissakiipeilyistä.
Sulkapalloa pelattiin se
kä pingistä.
Säh
lyäkin yritettiin, mutta mailojen
vähyyden vuoksi peli ei onnistunut, vaan
Joonas sai pelailla ihan yksin. Kuntosalilla
lihaksensa sai vetreäksi useampi kun
toilija, jot
kut jopa kipeyttivät lihak
sensa.

Perjantaina kisailimme pallon, sulka
pallon, pingispallon lyömisessä ämpä
riin, ämpäriin heitettiin myös kolmea
erilaista frisbiitä. Vaikeata oli, taisi
olla vain Terhi, joka sai kaksi osumaa.
Heitimme myös tikan alkukarsinnat
perjantai-iltana.

Tikanheiton loppukilpailu alkoi klo 17.
Viiden kierroksen jälkeen kussakin
sarjassa saatiin selville voittajat. Las
ten sarjan voitti Tino Aalto, nais
ten
sarjan Erja Nokelainen sekä mies
ten
sarjan Juha Rinne

Lauantai-aamu alkoi pirteällä pyöräi
ly
lenkillä eli halukkaat ajoivat noin
kaksikymmentä kilometriä Artjärven
kauniissa maalaismaisemassa. Samaan
aikaan eli klo 10 avattiin lii
kuntahalli
ja kuntosali, joihin halukkaat pääsivät
har
rastamaan hyvinkin erilaisia lii
kuntamuotoja. Lapset pitivät renkais
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Tupperware-esittelijäkin tuli paikalle,
kiinnostuneita oli kiitettävästi ja kaup
paakin tehtiin.
Kiitän kaikkia toimintojen ohjaajia. Pyö
räilyn ja melonnan veti hienosti Antti,
sau
vakävelyn Kimmo, molem
mat tuoli
jumpat Paula, kuntosalitoiminnot Atte,
samoinkuin hie
ronnatkin. Isän
tinä toi

mineet Suo
malaisen Sir
pa ja Kim
mo
sekä Rinteen Juha ja Terhi ansaitsevat
myös kiitokset.

Näkymä kuntosalilta, Atte ohjaa.

Talkoot ennen treffejä

Talkoopäivänä torstaina 14.5 satoi
melko reippaasti. Vappuna alueelle
tuotu isäntärakennus sai Karin toi
mesta sähköt. Muuten talo kiilattiin
ryhdikkääksi ja Jari laittoi räystäät
ja pellitykset. Lattia korjattiin se
käovisaatiin paikoilleen. Tal
koilla
kunnostettiin myös ranta, ja pestiin
sauna, kitkettiin rikkaruohot kukka
pen
keistä ja saunan ympäriltä, ha
ravoitiin. Siivottiin myös kota ja tu
lisija.
Ahkeria talkoolaisia on kiit
täminen
siististä työstä.

Teksti: Eila 78111-1
Kuvat: Kari 78111
Tupperware-esitys kiinnosti

Iloiset pyöräilijät ja yksi kickbike-harrastaja lepotauolla

Antti opasti Tinoa
melonnan saloihin.
Minna pi
tää vielä kanootista kiinni, ennenkuin laskee
pojan kokeilemaan
itse
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SFC Lahden Seutu ry:n tikkamestarit
Lasten tikkakisan voittajakolmikko, vasemmalta:
3. Joonas Jääskeläinen
1. Tino Aalto,
2. Roni Semeri

NEA

ON

!!!

Naisten tikkakisan
voittajat:
3. Päivi Kokkinen
1. Erja Nokelainen
2. Marja Rinne

NEA

ON

Miesten kisan voittajakolmikko:
3. Antti Kotomaa
1. Juha Rinne
2. Martti Kokkinen

!!!
A
NE

ON
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!!!
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n

UUDET JÄSENET

Huhtikuu 2015
151496-0
151743-0
151777-0
151475-0
085413-1
151556-0
151757-0
151766-0
151527-0
151509-0
037880-0
151523-0
151696-0
048739-0
151539-0

Annamaija Heikkinen, Orimattila
Eerola Kalle, Lahti
Iivonen Sirpa, Lahti
Inkinen Jarmo, Lahti
Katajamäki Maarit, Järvelä
Toukokuu
Kärkinen Eero, Orimattila		
Lehtonen Perttu, Orimattila
152087-0 Kuittinen Petteri, Lahti
Martikainen Kari, Kukkila
151996-0 Kupiainen Juha, Lahti
Ounila Jukka, Lahti		
135731-0 Laitinen Heikki, Vääksy		
Piri Kaarlo, Mäntsälä
151821-0 Lehtiö Väinö,Orimattila
Pöyry Taisto, Lahti
151936-0 Lustig Henrik, Lahti		
Reiman Markus, Vääksy
152050-0 Mäkelä Pertti, Viitaila
151994-0 Palo Juuso, Lahti		
Sartolahti Jyrki, Hollola
151977-0 Parviainen Marko, Lahti
Siikalampi Heikki, Lahti
151832-0 Pitkänen Mika, Sääksjärvi
Sälemaa Remi, Lahti
151826-0 Savolainen Petri, Pennala
056164-0 Tervo Jyrki, Lahti
114590-0 Wikman Antero, Artjärvi
Kesäkuu
090598-0 Vuorio Eija, Lahti
090598-1 Vuorio Tapio, Lahti
152185-0 Halme Martti, Orimattila
152407-0 Hietarinta Markku, Orimattila 129534-0 Vähäsöyrinki Ilpo, Lahti
147473-0 Ylikarjula Jyrki, Lahti
152701-0 Hovatta Hellevi, Vääksy
152808-0 Ikonen Saija, Lahti
152559-0 Jalli Juha, Järvelä
152685-0 Lainpelto Anni, Vesivehmaa
152809-0 Lindgren Tanja, Pukkila
152444-0 Luuri Inkeri, Vääksy
152553-0 Majava Jori, Orimattila
152458-0 Palén Jouni, Orimattila
152713-0 Romppanen Milla, Orimattila
152783-0 Simola Antero, Orimattila
152601-0 Ylitalo Timo, Lahti
152571-0 Vehmasaho Jukka, Lahti
152193-0 Louhelainen Kiti, Orimattila
116964-1 Syväluoma Juhani, Orimattila
116964-0 Syväluoma Liisi, Orimattila
010513-0 Mykrä Juhani, Nikkaroinen

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT
MUKAAN TOIMINTAAMME
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Hämykaraokekisa
21.-23.8.2015
Perjantaina karaokelauleskelua
kisat lauantaina
Tule ihmeessä kuuntelemaan ja laulamaan itsekin
karaokelaulajien mukana.
Vietetään mukava viikonloppu jälleen yhdessä ja saamme
selville Hämyjen karaokemestarit.
Lisätietoja Leif Malin puh. 040-5524892

KILPAILUKUTSU, VIELÄ EHDIT MUKAAN
HÄMYRALLIIN
Kilpailuaika on 1.1.–31.12.2015. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena
on kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai
maksukuittia yövytystä yöstä.
Hämyrallissa mukana olevat alueet ovat seuraavat:
SFC Majamäki. SFC Tilkunpelto, SFC Vuorenmäki, SFC Vankkurimännikkö
ja SFC Maisansalo, SFC Hakalanranta, SFC Leininranta, SFC Hämeenhelmi
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 2016 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
ONNEA KILPAILUUN.
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KOIRATREFFIT ARTJÄRVELLÄ
12.-14.6.2015

Koiratreffeille saapui tänä
vuonna 19 haukkua
Aurinkoinen, mutta hieman tuulinen sää
saattoi meidät Vuorenmäelle koiratreffeille, jotka järjestettiin jo 3. kerran.
Paikalle oli saapunut 17 yksikköä., osalla
yksi koira, toisilla useampi ja oli joukossa
heitäkin, joilla ei ollut koiraa, mutta uskon, että kaikilla niin koirallisilla kuin koirattomillakin oli mukava viikonloppu.
Perjantaina meidät toivotti tervetulleeksi
isännät, joiden apuna olivat Kimmo ja Sirpa
Suomalainen. Tekemistä riitti kyllä kaikille,
joten minäkin lupauduin apujoukkoihin mukaan. Tuollaisen tapahtuman järjestäminen
ei ole ihan pikkujuttu. Siinä on jos jonkinlaista tekemistä, ennenkuin tapahtuma edes
alkaa, saati sitten tapahtuman aikana tai sen
jälkeenkin
Lauantaina saapuivat paikalle kouluttajat Ulla Eerikäinen ja Tuire Mikkonen-Kalpio, heiltä saatiinin hyviä vinkkejä niin lihapulla-kävelyyn kuin match-showhun kuin koiran kouluttamiseenkin.
Päivän kilpailut alkoivat lihapullakävelyllä,
koiran piti kävellä rata taluttajansa kanssa, värillisiltä lautasilta ei saanut syödä ja
valkoisilta taas sai syödä. Siinä sitten naurua riitti kun joukossa oli ahmatteja sekä
myös niitä, joille ei lihapullat kelvanneet eikä
muutenkaan tuollainen kilpailu kiinnostanut.
Kisan voitti Skaarlet ja Pete, toisena Jeni
ja Katariina, kolmanneksi selvisivät Lilli ja
Juuso.
Seuraavana oli Tokojuoksu., jossa ajanotossa oli hieman hankaluuksia, mutta niistä sel-
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vittiin ja kisa saatiin pidettyä. Koiran piti
siis juosta mahdollisimman hyvä aika, toinen
henkilä piti koiraa ja toinen juoksi houkutellen koiraa mukaansa. Sitten koira päästettiin irti kun houkuttelija oli ylittämnyt
maaliviivan. Kaikki eivät maaliin selvinneet,
tuli muuta tekemistä matkan varrella. Viime
vuoden ”Musta Salama” puolusti hyvin paikkaansa, mutta siitä huolimatta Jedi ja Juha
veivät voiton, Lalli ja Antti hyvinä kakkosina
sekä Remo ja Teija kolmansina.
Match-showssa nähtiin vaikka minkämoista
viejää, oli konkareita, mutta myös pikkuruisia taluttajia koiriensa kanssa. Ei ole helppo
juosta kehää ympäri koiran kanssa, kun kehässä on monta muutakin koiraa. Voiton vei
Remo ja Teija, hyvänä kakkosena Tuisku ja
Kimmo.
Päivän päätteeksi oli vielä naamiaiset, siihen
oli todella satsattu. Oli mukavaa katseltavaa
kaikille ja naurussa oli pitelemistä, kyllä koiraväki osaa! Voittajaksi valittiin Linda, koiransa Saran kanssa.
Kaikenkaikkiaan oli mahtava viikonloppu,
pääsin itsekin osallistumaan talkoisiin ja
taas tutustuttiin uusiin ihmisiin, mutta karavaanarihan on kaikkien kaveri!. Koirat olivat
hyvässä sovussa keskenään, toki pientä reviiirinpuolustamista oli havaittavissa, mutta
sehän kuuluu asiaan.
Kilpailu
uuvuttaa

Treffien isännät Juha Hartmann, Tuija
ja Niko Semeri
Mukana tapahtumassa oli yhteistyökumppanimme Vakuutusyhtiö Pohjantähden lisäksi myös Hurtan lihaherkut Lahdesta.
Kiitos heille!

Komeiden koirien onnelliset omistajat
Teksti: Nina Jääskeläinen SFC 134688
Kuvat: Pasi Ruotsalainen, Tino Semeri

Kiitos myös kaikille järjestäjille ja osallistujille upeasta viikonlopusta, ensi vuonna
taas uudelleen!
Vauhtia riittää ja
iloa vapaudesta

Jännittyneinä odottelemme mitä tapahtuu

Naamiaisten parhaat, keskellä voittaja Linda ja
Sara, vas. Antti ja Lalli sekä oik. Maija ja Tyyne

Moi komea Lalli!
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Huollamme myös
matkailuautot!
Tarjoamme Caravan kortin omaaville
henkilöille 10% lisäalennuksen
huollossa käytettävistä varaosista.

Käyttämillämme alkuperäistä vastaaville osille myönnämme 2v. varaosatakuun.

AUTOMAAN MONIMERKKIHUOLTO
huoltaa kaikki merkit!

www.automaalahti.fi
Automaa Lahti
Ford-huolto
monimerkkihuolto
varaosat

Saksalankatu 28
03-8235 142
03-8235 143
03-8235 144

Automyynti palvelee ma-pe 9-19, la klo 10-15
Huolto ma-pe 7.30-18
Varaosat ma-pe 7.30-18, la 10-15
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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
Kausipaikka vuodelle 2015		
- treffeillä ohjelmamaksu 					
- kausipaikan haltijalle sähkömaksu mittarin mukaan
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen sekä SFC-liiton muille jäsenille
- muille		
				
Tilaussauna (1 tunti )				
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle

350 euroa
20 euroa		

15
20
10
1

euroa
euroa
euroa
euro

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumeroista:
Luomala Hannu 040-7330202 tai Kokkinen Martti 040-525 0140.
Isäntäpäivystysnumero elokuun loppuun: 045 1374692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

Johtoja lainataan Vuorenmäellä

Alueellamme on käytössä standardin mukaiset pyöreät pistokkeet.
Jos sinulla ei vielä ole näinhin käyvää caravanjohtoa, on yhdistyksellämme
kaksi kappaletta caravan-johtoja lainattavaksi.
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Treffit ja tapaamiset 2015
SFC Lahden Seutu ry
Hämy Karaokekisat 21.-23.8.2015

Vuorenmäki, Artjärvi

Pelitreffit		

28.-30.8.2015		

Vuorenmäki, Artjärvi

Caravan-messut

18.-20.9.2015		

Lahden Messuhallit

Ajotaitotreffit

2.-4.10.2015		

Vuorenmäki, Artjärvi

Syystreffit ja
30.10.-1.11.2015
yhdistyksen 45-vuotisjuhlat

Vuorenmäki, Artjärvi

Syyskokous		

1.11.2015		

Maamiesseurantalo, Artjärvi

Pikkujoulut		

27.-29.11.2015

Vuorenmäki, Artjärvi

Kiitokset aikaisemmissa tapahtumissa olleille!
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SILVER collection
Matrix

50 Years Edition

Nyt meillä rajoitettu erä
juhlavuoden erikoismalleja
Adria Matrix M650 SF
50 Years Edition alk. 68500€
Adria Matrix M670 SL
50 Years Edition alk. 72500€

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu
0 €, korko 1,6 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €,
kuukausierä 271,40€. Luottokustannukset yht. 1007,25€. KSL:n mukainen luottohinta
26 007,25€, todellinen vuosikorko 1,6%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Meille käyvät vaihdossa myös henkilöja pakettiautot – tarjoa rohkeasti

Lahti, Tupalankatu 7,
puh. 0207 881 310
rintajouppi.fi

ma-pe
la

KORKO VAIN

1,6%
Ei mitään muita kuluja*

Varastossamme suurvalikoima uusia
Sun Living- ja Adria-matkailuautoja heti toimitukseen

10-18
10-15

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%). Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)

Mika Hiltunen
automyyjä
myös matk.autot
040 487 9280

Sakari Lilleberg
automyyjä,
matkailuautot
040 487 9271

Mika Ojala
myyntipäällikkö
040 773 6729

Mikko Räsänen
Sisäänostaja/
automyyjä
040 825 8677

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

