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Leikkikentän avajaisista

Ajotaitotreffeiltä

Koiratreffeiltä

HALLITUS 2016,

ota meihin yhteyttä
www.sfclahdenseutu.fi

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

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

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

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

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

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

Erkki Helin
0400 351439
erkkihelin@suomi24.fi
SFC 35079

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

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

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

32. vuosikerta

Painosmäärä 2000 kpl

Ilmestyy 4 krt/vuosi
Ilmestymisvko
Nro 4 45/2016

Aineistovko
41/2016

Lehteen 4/16 tulevan materiaalin
tulee olla perillä viimeistään 16.10.2016.
Aikaisemminkin voit lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2016
Aukeama 300 x 225 mm
192 €
1/1 sivu 145 x 225 mm
114 €
1/2 sivu 145 x 112 mm
84 €
1/4 sivu 112 x 72 mm
60 €
Takasivu 145 x 22 mm
180 €

Sisällysluettelo		
Hallitus 2016

		

Sivu
2

Vaunupostin ilm.koot ja -hinnat
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Päätoimittajalta
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Ole ystävällinen ja lähetä valmis mainos tai
ilmoitus Juha Hartmanille.

Puheenjohtajalta

5

Leikkikentän avajaiset
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Päätoimittaja, taittaja ja jäsenkirjuri
Eila Koivunen 044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset

Tullaan tutuksi 18 		

11

Uudet jäsenet huhtii-kesäkuu
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Ajotaitotreffit 		

14

Koiratreffit			

16

J. Rinta-jouppi Oy

24

SFC 78111-1

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja
Juha Hartman

Kuvia eteläisestä naapuristamme 27
Treffit ja tapaamiset 2016

31

Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös keskiviikkoisin ESS:n ja ItäHämeen järjestöpalstoja.
Etusivun kuva on Kari Koivusen:
Karaokeloppukilpailun yleisöä v.
2015 Artjärven Vuorenmäellä
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Päätoimittajalta

Moi jälleen, ystäväni!
Kesä on näin edennyt aina vain pidemmälle. Joillain on loma vielä edessä, toisilla ei. Mutta on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
Meidän kesäiset matkat menivät hyvin.
Näimme uusia kohteita mukavasta paikoista, joita aivan uusina meille löysimme. Rummun veteen uponnut vankila ja
louhos olivat mielenkiintoisia. Osaisipa
sukeltaa... Keilan kartanon puisto oli aivan uskomaton koskineen ja virtoineen.
Nämä kohteet olivat niinkin lähellä kuin
tuossa eteläisessä naapurimaassamme
Virossa.
Pietaristakin jäi monta hyvää kohdetta katsomatta, koska hellettä oli liikaa
vaaleille pohjolan asukkaille. Löysimme
sieltä viileämmän nähtävyyden kun ostimme poletteja metroon. Muutamat
metroasemat olivat aivan uskomattoman

komeita ja kauniita. Siellä oli 1955 rakennettu asema, jossa esiteltiin neuvos
tokauden saavutuksia komeasti. Metro
oli myös mielenkiintoinen sen vuoksi, että se oli kolmessa kerroksessa ja pitihän sitä ihmettä käydä yhdellä asemalla
päivittelemässä. Metro oli myös todella
siisti ja nuoret miehet olivat kohteliaita, kun antoivat meille vanhemmille tilaa istua.
Säät olivat suotuisia reissuillamme. Savonlinnassa kuitenkin satuimme valtavan
voimakkaaseen sadekuuroon, joka sai
kaupungin viemärit tulvimaan ja autoja
sammumaan näihin lampiin. Lähtipähän
torimyyjiltä kukkahyllyt tuulen mukana
karkuun. Saivat onneksi kiinni nuo karkulaiset.
Ruotsinmatkamme meni myös loistavissa
säissä. Rusketusta tuli ihan vahingossa.
Kivoja ihmisiä myös Ruotsissa. Kuuntelimme matkallemme äänikirjaa, joka innosti meidät käymään Vadstenan luostarissa ja linnassa sekä Naantalin luostarin kirkossa, joka oli Vadstenan luostarin tytärluostari 1400-luvulla.
Mukavaa reissuilua!

Eila 78111-1

Artjärven kuulumisia
Tänä kesänä on Artjärven Vuorenmäellä vietetty jo monet treffit ja
tapaamiset. Leikkikentän avajaisista pidettiin, siitä juttua etäämällä
tässä lehdessä. Artjärvipäivätkin vetivät vaunuilijoita paikalle ja kesäteatteriin oli varattu oma näytös meille karavaanareille juuri Artjärvipäivillä. Minäkin pääsin vesijuoksemaan hyvän lenkin Villikkalanjärvessä, kun vesi oli mukavan lämmintä ja aurinko paistoi kauniisti.
Kasvonikin saivat vahingossa väriä tuossa aurigonpaisteen ja vedestä
hohtavan auringon ansiosta,
4

Puheenjohtajalta

Aurinkoista elokuuta Caravaanarit!
Kesä alkoi meidän perheessä loistavasti. Suuntasimme kesäkuun alussa satamaan ja sieltä menimme laivalla Saksaan.
Saksan autobaanan jälkeen saavuimme
Italian vehreille viinitarhoille ja vietimme kaksi viikkoa kierrellen upeaa maata.
Italiasta loikkasimme vierailulle Kroatian kauniiden rantojen ääreen. Kun loma
alkoi olla lopuillaan matkasimme Itävallan tunneleiden läpi takaisin Saksaan.
Kesä
loma alkoi olla loppumetreillä ja
heinäkuun alkupuolella palasimme kotiin.
Onneksi on vielä muutamia viikonloppuja
jäljellä Suomen lyhyessä kesässä, joita
pääsemme hyödyntämään vaunun kanssa.
Ennen kesälomaa olimme Artjärvellä
ajotaitotreffien merkeissä. Kiitän koko
yhdistyksemme puolesta Lahden Rinta-Jouppia kalustonsa lainaamisesta ja
ahkeria vapaaehtoisia, jotka mahdollistivat kentällä merkkien suorittamisen.
Lounaalla koottiin yhdessä pitkäpöytä
ja nautittiin maukkaaksi valmistettua
possua salaattien kera yhdistyksen tarjoamana. Ajotaitotreffien lomassa ratkottiin myös tikanheiton mestarit. Sunnuntaiaamuna treffien päätteeksi ennen
arpajaisia heräsimme ilmavoimien harjoituksiin, jotka tärisyttivät varmasti
kaikkien matkailuajoneuvoja.

Messut ovat pian tuloillaan. Viime vuoden palautteen perusteella yritämme
saada messuista kaikille viihtyisät. Arvostan paljon kaikkien työpanosta ja
olen erittäin kiitollinen vapaaehtoisesta
työstä. Käymme näitä asioita messupalaverissa läpi.
Syyskokouksessa äänestetään uudesta
puheenjohtajasta ja hallituksesta. Jännitämme siis syksyllä millä kokoonpanolla
caravan-toiminta jatkaa Lahdessa.
Aikaisemmassa numerossa kyselin lukijoiden mielipidettä lehden siirtämisestä digitaaliseen muotoon. Sain paljon
palautetta kyseisen asian tiimoilta ja
enemmistön päätöksestä pidämme lehden postilaatikkoon tiputettavassa muodossa.
Mainiota kesän jatkoa kaikille!
			Mikko 83077

Pelitreffit järjestämme elokuussa aurinkoisella Artjärvellä. Luvassa on mölkkyä ja petanque. Lapsille on myös tuttuun tapaan oma sarja!
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Hei kaikki lukijat!
Artjärvellä leikkipaikan avajaiset
olivat 13.-15.6
Paikalla oli parikymmentä yksikköä
ja viisikymmentä ekaa lasta sai ämpärin, lapion ja tikkarin. Lapsia oli
noin 25.

Tässä juhlijat odottavat keskittyneinä liinan katkaisua ja pääsyä puheiden jälkeen
kentälle leikkimäään

Perjantaina tuli hassu taikuri
meille esiintymään jolla oli kivoja
temppuja. Luikuri Tattinen tai siis
Taikuri Luttinen oli hänen oikea nimi.
Lauantaina oli leikkipaikan avajaiset.
Leikkipaikassa oli hiekkalaatikko, kaksi keinua,
liukumäki, kiipeilyteline ja
karuselli.
Tekemistä oli paljon mm.
tikkupullan paistoa ja lettujen syömistä ja hyviä
olivat.
Oli myös pomppulinna,
kasvomaalausta ja poniratsastusta.

Sirpa tarjoilee avajaisiin osallistuville
juhlavieraille mehujuomat

Sunnuntaina oli arpajaiset.
Oli mukava viikonloppu ja toivottavasti olisi uudelleen lapsille jotain
tapahtumaa.
On mukavaa kun lapsille järjestetään ohjelmaa ja on kiva kun saatiin
leikkipaikka Artjärvelle.

Sitten kiipeilemään, tasapainoilemaan,
hyppimään ja keinumaan!
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Terveisin Henna 12v ja Linda 6v

Pomppulinna oli tosi ihana. Pomppijoita riitti
myöhäiseen iltaan.
Taikuri Luttinen sai
katsojat innostumaan hyvillä ja
hauskoilla taikatempuillaan. Aikuisilla katsojilla oli myös hauskaa.
Vapaaehtoisia esiintyjiä riitti, 2
pääsi taikurin apulaisiksi

Poniratsastusta, jess

Tikkupullan paistoa. Kärsivällisyyttä, ettei pala.
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€
Treffimaksu 50

KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY
• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk
HAKAKATU 4 15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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hanko, Ahvenanmaa, Naantali, Yyteri, Kalajoki, ylläs, kilpisjärvi,
saariselkä, ruka, hossa, koli, savonlinna, puumala, kesälahti,
punkaharju, lappeenranta, iitti, porvoo, fiskars

Missä sinä olet käynyt? minne haluaisit vielä mennä?
uudet kohteet odottavat!

edustusmerkkimme:
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Tullaan tutuksi 18, Tuula Heinonen ja Markku Partanen
Hei!
Olemme tällainen uusvanha avopari.
Mi
nä olen kotoisin Hämeenkyröstä ja
Markku Sotkamosta. Tapasimme toisem
me netissä ja olemme nyt olleet yhdessä
8 vuotta, josta kihloissa 5. Asumme Hollolassa omakotitalossa. Perheeseemme
kuuluvat mun aikuiset lapset, 5 tyttöä
ja yksi poika, 9 lastenlasta ja 2 lapsenlapsenlasta sekä Markun yksi tytär ja
hänen poikansa. Yhdessä ollaan siis aikamoinen suurperhe. Synttäreitä sekä
muita juhlia tällaisessa suurperheessä
on vuoden aikana monia ja koska kaikki
lapsemme asuvat suhteellisen kaukana,
piti meidän jäädä aina yöksi, eikä kellään ollut mitään vierashuoneita, vaan
jouduim
me nukkumaan joko vanhalla,
huonolla sohvalla tai lattialla.
Niinpä se oli se ensimmäinen syy, miksi
päätimme hankkia asuntoauton. Nyt on
paljon helpompaa mennä kylään lapsille
tai muihin sukulaisiin, kun on oma peti
ja kaikki tavarat mukana ja onhan siitä
ollut iloa myös muutenkin. Nyt kun olemme molemmat eläkkeellä, olemme kier
relleet paljon ympäri Suomea. Suomessa
on paljon hienoja paikkoja, joita ei olla
vielä nähty. Ehkäpä joskus uskaltaudumme lähtemään myös ulkomaille.
Mulla on myös ollut haaveissa päästä joskus käymään Norjassa, niin nyt tänä kesänä se vihdoin toteutui! Kesäkuun 18.
päivä starttasimme 3,5 viikon mittaiselle lomareissulle Kilpisjärven ja Altan
kautta Nordkappiin. Kilometrejä tälle
ensimmäiselle ”ulkomaan” reissulle tuli 4400 km. Yövyimme matkallamme 12
eri leirialueella, joista kaksi oli Norjassa. Kaikista alueista on vain hyvää sanottavaa; siistit saniteettitilat, hyvät
saunat ja erittäin ystävälliset isännät.
Yhdessä paikassa isäntä jopa auttoi pesemään meidän auton, koska tie alueelle

Markku ja Tuula
oli kurainen. Matkakin sujui tosi hyvin; ei
ollut hyttysiä, joita yleensä pohjoisessa
kuulemma on, ei satanut, aurinko paistoi
ja oli yllättävän lämmintä ja maisemat oli
aivan huikeat! Todella ihana reissu! Sukulaisissa Sotkamossa poikettiin myös ja
viimeisenä etappina oli Seinäjoen Tangomarkkinat, joissa olemme käyneet jo kolmena vuonna. Seuraavaksi vuodeksi on jo
paikka varattu.
Ensimmäinen automme oli Fiat Adria Coral, jonka hankimme v. 2013. Tänä vuonna
vaihdoimme automme automaattivaihteiseen Renault Adria Matrix:iin. Olemme
siis vielä aika noviiseja tässä karavaanailussa, mutta opimme koko ajan. Tämän harrastuksen myötä olemme saaneet paljon ihania, uusia ystäviä ja jos
eteen tulee joku ongelma, on näissä uusissa ystävissä tukiverkko, josta saa hyviä neuvoja.
SF-Caravaniin sekä omaan Lahden yhdistykseen liityimme heti alussa. Vuorenmäen tapahtumiin ollaan tänä vuonna osallistuttu ja Helsingin Messutapahtumaan,
Talvipäiviin, Pärnun matkaan sekä Wapputapaamiseen, Ajotaitotreffeihin ja
vielä tulossa ovat Hämykaraoke Hämeenhelmessä (kiitos vielä kaikille Teille, jotka äänestitte meidät karaokefinaaliin,
yritämme parhaamme), Caravanmessut,
Syystreffit + kokous, Pikkujoulutreffit
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sekä ensi vuoden Caravan- ja matkailumessut. Paljon on tapahtumia, mutta
kun porukka on niin mahtavaa, ei poiskaan voi olla. Kiitos, että olette ottaneet meidät ystävällisesti porukkaanne!
Meillä on myös osake Gran Canarialla
Puerto Ricossa, jossa käymme ”lataamassa” akkuja kerran vuodessa marras/joulukuussa, kun täällä Suomessa
on kaikkein synkin vuodenaika. Muista
harrastuksista voisi mainita vielä tanssi, karaoke sekä viimeisimpänä geokät
köily. Tähän pitää vielä kertoa sen ver-

ran, että Norjan reissulla löysimme 240
geokätköä ja tällä hetkellä niitä on 685.
Se on sellainen harrastus, joka vie kyllä mukanaan. Mutta se on todella hyvä
harrastus. Siinä tulee ulkoiltua ja reippailtua luonnossa ja löytää sellaisiakin
paikkoja, mistä ei ole aikaisemmin tiennyt ja mikä parasta, se sopii myös karavaanarille!
Hyvää kesää kaikille toivoo
Tuula ja Markku, 145299

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
HUHTI-TOUKOKUU 2016
053910-0
101039-0
154747-0
154719-1
095610-0
154982-0
154797-0
092135-0
154840-0
154786-0
086399-0
154767-0
151696-1
048870-0
155309-0
155402-0
155379-0
155379-1
155314-0
155189-0
155311-0
155448-0
155347-0
155034-0
146184-0
006188-0
155480-0
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UUDET JÄSENET

Euren Matti			Villähde
Hakanoro Reijo		
Lahti		
Heiska Jarkko
Niinikoski
Hurri-Tykkyläinen Teija Lahti		
Hämäläinen Jorma		
Lahti		
Illi Kirsi			Orimattila		
Ilola Heikki			Heinola		
Järvinen Timo		
Villähde		
Kuosmanen Arto		Lahti			
Laaksonen Juha-Matti
Järvelä		
Pajunen Kari			Lahti			
Parviainen Anne		Lahti			
Sartolahti Pia		
Hollola
Alanko Armi			Lahti		
Helminen Emilia		Lahti			
Kankaanpää Mikko		
Heinola
Koiranen Mirja		
Heinola kk
Koiranen Osmo		
Heinola kk
Kommeri Heikki		
Urajärvi		
Koskela Kalle			Orimattila		
Koskela Ville			Sysmä			
Lepistö Jari			Hartola		
Liivat Raiko			Heinola		
Pietilä Jarno			Hämeenkoski
Rajamäki Jukka		
Hollola		
Rättö Pentti			Lahti			
Stenius Aulikki		
Vääksy

KESÄKUU 2016
046771-0
129108-0
155884-0
156189-0
155883-0
155402-1
156093-0
155948-0
155573-0
155973-0
155786-0
156011-0
155924-0
155522-0
155791-0
156061-0
066709-0
155764-0
155930-0
040476-0
155876-0
155887-0
148547-0
155882-0

UUDET JÄSENET

Felin Martti
Herrala
Hartikainen Tommi
Lahti
Heikkala Janne
Nastola
Ilomäki Sakari
Kalliola
Kananen Mikko
Nastola
Kankaanpää Katri
Heinola
Kemppainen Toni
Lahti
Kettula Ulla
Urajärvi
Koskinen Esa
Lahti
Kärkkäinen Heikki
Mäntsälä
Laine Tuula
Myllyoja
Lehtinen Mikko
Hollola
Leino Petri
Lahti
Lumpo Tapani
Lahti
Nurminen Else
Lahti
Parviainen Teuvo
Lahti
Sarkama Kaj
Hollola
Siekkinen Janne
Myllyoja
Teirivaara Marianne Heinola
Teurokoski Jyrki
Mäntsälä
Tulonen Sari
Sastamala
Tuomainen Petri
Heinola
Valentin Roni
Nastola
Velling Jarkko
Orimattila

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN
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Ajotaitotreffit
Vuorenmäellä 27.- 29.5.2016

Ylh.
Asuntovaunuyhdistelmä
t-risteyksessä.
Vas.
asuntoauto py
säköi jalkakäytävän reunaan liian kauas

Syyspimeästä kevään valoon siirretyt Ajotaitotreffit houkuttivat paikalle kolmekymmentäneljä yksikköä.
Perjantaina väen saavuttua heitettiin
saunomisen lomassa yhdistyksen tikanheittomestaruuden karsinnat.
Lauantaina päästiin heti aamusta tositoi
miin harjoittelemaan karavaanarille tär
keää ajoneuvon hallintaa. Päivän mittaan
J.Rinta-Joupin meille tarjoamat matkailuauto, vetoauto ja matkailuvaunu
kiersivät tiuhaan urheilukentälle merkattua ajotaitorataa ja suorituksia, niin
onnistu
neita kuin yritykseksi jääneitä
tuli runsaasti.
Iltapäivällä ajosuoritukset keskeytettiin ja nostettiin sika pöytään. Pitkässä
14

pöydässä riitti mittaa ja kaikki saivat
mahansa täyteen kokonaisena palvatusta
siasta ja maistuvista lisukkeista.
Ruoan jälkeen jatkettiin merkkisuori
tuksia ja kaikki halukkaat pääsivät aja
maan niin matkailuautolla kuin yhdistel
mälläkin. Treffien siirto keväälle auttoi
eikä ajoa enää tarvinnut pimeyden takia
lopettaa kesken. Kaikkiaan hyväksyttyjä
suorituksia saatiin päivän mittaan 16.
Luontopolku oli tällä kertaa tehty ehkä
hieman normaalia hankalammaksi. Kysymyksiä ja oikeita vastauksia mietittiin
välillä porukallakin. Voittajaksi 7/11 oi
kealla vastauksella tulivat Eila ja Kari
Koivunen.
Iltapäivän puolella ratkottiin myös tikkamestaruudet. Koska jyvät oli eroteltu
akanoista jo perjantaina, taso oli varsin
hyvä. Tässä tulokset:
Nuoret:
1. Henna Niukkanen 34
2. Katariina Kukkonen 11
Naiset:
1. Merja Jansson 112
2. Päivi Kokkinen 99 (37)
3. Jenna Keinänen 99 (26)
Miehet:
1. Juha Rinne 112
2. Reijo Tietäväinen 89
3. Kimmo Suomalainen 82

Artjärven VPK:n sammutusharjoituksissa Erkki
Helin sammuttaa isolla sammuttimella

Pitkän ulkoiluvoittoisen päivän päälle na
posteltiin kodalla iltapalaksi päivältä
jäänyttä mureaa possua lisukkeineen.

Kokonaisena palvattua possua oli tarjolla eri salaattien ja leipien kera

Sunnuntaina vuorossa oli perinteiset ar
pajaiset. Päävoittona olleen peruutuska
meran voitti Mikko Keinänen.
Isäntien puolesta kiitokset kaikille mu
kana olleille.
Juha 111743

Ylh. Luontopolun
voittajat Eila ja
Kari Koivunen
Vas. Naisten
tikkamestarin
Merja Janssonin
tyyli

Muut palkitut 2016 vuoden tikkamestarit
yhteiskuvassa

Pitkässä pöydässä riitti mittaa toiseenkin suuntaan ja ruoka maistui

Matkailuvaunu
Lauri Tarnanen
Jarkko Siivonen
Joni Hartman
Kari Sinisalo  	

Suurmestari
Kulta
Hopea
Pronssi

Matkailuauto
Juha Hartman
Suurmestari
Juha Helin
Suurmestari
Jonna Keinänen
Suurmestari
Kari Koivunen  	
Suurmestari
Kimmo Suomalainen Suurmestari
Lauri Tarnanen
Mestari
Jarkko Siivonen
Kulta
Joni Hartman
Hopea
Merja Jansson  	 Hopea
Jenna Keinänen 	
Hopea
Kari Sinisalo  	
Hopea
Pasi Ruhanen
Pronssi

KOIRATREFFIT 10.-12.6.2016 ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ
Kahdeksantoista mukavaa hännänheiluttajaa
saapui palvelusväkineen perjantaina epävakaista
sääennusteista huolimatta. Sää kuitenkin suosi
ja saimme viettää miellyttävän viikonlopun ”par
haiden ystäviemme” kanssa ja tutustua uusiin
koiriin ja ihmisiin. Kauimmaiset treffivieraamme
tulivat Oulusta ja Turusta. Iloksemme tuli myös
koirattomia yksiköitä mm. Kouvolasta.
Perjantain iltapolulla kierrettiin koirien kanssa 1,2 km
lenkki pururadalla, jonka varrella oli kysymyksiä omistajille
ja pieniä tehtäviä koirille. Jotkut innokkaina testasivat jo
illalla alueelle tehtyä temppurataa.
Lauantai aloitettiin lelukoiranäyttelyllä, johon saivat
osallistua kaikki halukkaat . Pari ”senioriakin” kokeili
onneaan; jotka ”viralliset” tuomarit raakkasivat kylmästi
pois lahjontayrityksen vuoksi.
Alueella oli DOG SPA CENTER Hollolasta esittele
mässä toimintaansa ja myymässä tuotteitaan.
REKKU RENNOXin koulutettu koirahieroja teki
koirille hierontaa, joista koirat tuntuivat nauttivan.
Omistajat saivat myös kotiohjeita lemmikkiensä
käsittelyyn.

Nopeuskisaan osallistujien tyylinäytteitä,
vauhtia riitti jokaisella
melkoisesti

Hauskoihin asuihin puetut koirat
tuntuivat nauttivan esiintymisestä.
Lämpimän ilman, kisailujen ja esiinty
misten jälkeen maistui uni niin
karvakuonoille kuin palvelusväellekin.

Päivän aikana kisailtiin
vauhdikkaasti nopeusradalla,
sekä ”kiusaus”- ja temppuradalla.
Päivän lopuksi käytiin perinteiseksi
muodostunut
koirien/omistajien
naamiaiset,
johon myös oli
osallistuminen
kiitettävää.

Koirakisailujen ohella käytiin myös perinteinen
Kouvola-Lahti betanque peli sekajoukkueella, joka
päättyi taas kerran Kouvolanseudun voittoon 13-12.
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Sunnuntaiaamuna palkittiin iltapolun
voittaja ja tiukkojen kisailujen parhaat.
Äänestettiin myös treffien
Karavaanarikoira joka sai mitalin ja
lahjakortin Hollolan Dog Spa centeriin.
Teksti: Kimmo Suomalainen,Tuija ja
Niko Semeri,Terhi ja Juha Rinne
Kuvat: Juha Rinne ja Sirpa Suomalainen
Jedi, nopeuskisan voittaja eli
nopeimmin juokseva koira

Naamiaisten kolme (4) parasta pukeutujaa
Vas. Temppurataa kokeilemassa pieni poika
pienen lelukoiran kanssa
Alh. Koirahieroja työssään, koirat nauttivat
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Syystreffit 28.-30.10.2016
Artjärven Vuorenmäellä
ja Syyskokous 30.10
Tule mukavaan seuraan
Ohjelmassa mm.
-Arpajaiset

-Naamiaiset
-Tanssiaiset perjantai-iltana,
esiintyy bändi nimeltä...
-Luontopolku
-Kummitusluola
-Saunomista
-Dream Bakersin leipomotuotteita
-Pajuniemen liha-auto myös paikalla
Ohjelma tarkentuu lähempänä
oikeaa ajankohtaa

Syyskokous sunnuntaina
klo 10 Maamiesseuran talolla.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 4:n pykälän mukaan syyskokoukselle
kuuluvat asiat.
Kahvitajoilu alkaa klo 9.30

Treffihinta 50 €

Kysy lisää Juha Hartman puh. 050-9171156
18
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VIELÄ EHDIT MUKAAN!
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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 2016 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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SYKSY SAAPUU!

Varaudu tulevaan kauteen ja käy talossa!
SHI21D

369:(norm. 429€)

Digitaalinen langaton
kamera ja näyttö
Virheetön kuva jopa 120 metrin päästä

Tämä järjestelmä soveltuu
hankaliimpinkin kohteisiin pitkän ja
virheettömän kantamansa ansiosta.
Myös ääni siirtyy. Näyttöön voidaan
kytkeä jopa 4 kameraa ja näyttö
voidaan jakaa useamman kameran
kesken. Soveltuu myös DVRkäyttöön, koska näytössä on
sisäänrakennettu nauhoitusominaisuus jopa kahdelle kameralle
samanaikaisesti. Automaattinen
kameran paritus.

HUOM! TÄLLÄ HINNALLA VAIN TÄMÄ MAINOS NÄYTTÄMÄLLLÄ

Henkilöautoihin
Merkki- ja mallikohtaiset kamerat 49 €

Asennetaan rekisterikilven valon tilalle - yli sataan automalliin suoraan varastosta!

Suuri määrä kaikenlaisia kameroita ja näyttöjä eri
tarpeisiin - tule katsomaan valikoimamme.

Asennamme myös laitteet ammattitaidolla
Olemme mukana Caravan-messuilla!
www.kameratekniikka.fi

Delivet Oy, Viilaajankatu 5, Lahti - p. 010 396 1802
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J.RINTA-JOUPPI LISÄÄ LAHDESSA
MATKAILUAJONEUVOJEN MYYNTIÄ!

Sisätiloissa aina kymmenkunta uutta matkailuajoneuvoa

J. Rinta-Jouppi Oy aloittaa Bürstner-mat
kailuautomyynnin.
J. Rinta-Jouppi Oy on solminut jälleen
myyntisopimuksen Saksalaisen matkailu
ajoneuvovalmistaja Bürstner GmbH & Co.
KG:n kanssa matkailuautojen ja –vaunujen
myynti ja huoltotoiminnoista Seinäjoella,
Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja
Kuopiossa.
Pohjoismaissa ja Euroopassa suositut
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Bürstner-matkailuautot ovat syksystä al
ka
en edustettuina J.Rinta-Jouppi Oy:n
toimipisteissä edellä mainituilla paik
kakunnilla.
Nyt solmitulla sopimuksella J. RintaJouppi Oy vahvistaa asemiaan entisestään
Suomen matkailuajoneuvomarkkinoilla.
Yrityksellä on samoilla paikkakunnilla
myös Adria-matkailuautojen ja -vaunujen
edustus.

J.Rinta-Jouppi Oy on perinteikäs poh
jalainen yritys, jonka autokaupan juuret
saivat alkunsa jo 1950-luvulla. Nykyään
J.Rinta-Jouppi Oy kuuluu Suomen suu
rimpiin yksityisiin autokauppaketjuihin.
Toimimme Seinäjoella, Tampereella, Hel
singissä, Lahdessa, Kuopiossa, Vantaalla,
Kotkassa, Lappeenrannassa ja Hämeen

linnassa. Edustamme uusia Ford-, Kia- ja
Opel-autoja sekä Adria- ja Sun Living-mat
kailuajoneuvoja. Varastossamme on jat
kuvasti yli 2500 ajoneuvon monipuolinen
valikoima. Vuonna 2015 myyntimme oli
yli 14600 autoa ja liikevaihto 197 milj.
euroa.

Vaihtomatkailuvaunuja

Vaihtomatkailuautoja
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Caravan messut Lahdessa 16.-18.9.2016
Messukeskuksessa

TALVISÄILYTYSTÄ ASUNTOVAUNUILLE JA
MATKAILUAUTOILLE
Peruslämmin säilytyshalli, jossa ovikorkeus 3,5 m².
Kiinteistössä elektroninen murtohälytys (Securitas)
Hinta 40 €/m²
Ajalle: 1.10.2016 - 30.4.2017
Paikka: Vipusenkatu 1, 15230 Lahti
Yhteydenotot:
Kiinteistö Oy Lahden Vipusenkatu 1, Puh. 0400 710179
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TUNNELMIA ETELÄISESTÄ NAAPURISTAMME
Narvassa

Venäjänpuoleinen
Ivanogrodin
mahtava
linnoitus ja
Hermannin
linna Viron
puolella
Kiva
uimapaikka
Tallinan itäpuolella
meren
rannalla

Putous
Jägäla
Juga
Tallinan
itäpuo
lella
Tallinnan Tuomiokirkko
1200-luvulta
Toomemäellä

Rummun
uponnut
louhos
ja kylä

Rakveren
ihastuttava linna
keskiaikaisine
tunnelmineen

Keilan
kartanon
hieno
puutarha
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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea
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.

Tule tutustumaan
matkailuvaunuihimme.

Lämpimissä sisätiloissa noin 40
matkailuajoneuvon näyttely.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 8 mekaanikkoa.

Myyntiryhmä

0400 407 066

Jälkimarkkinoinnin ammattilaiset
Varaosat:
0400 407 035
Huolto:
0400 407 055

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Yli 20 alan ammattilaista valmiina palvelukseen!
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Jyrki Lehtonen
GSM 040 728 6006

Simo Käyhkö
GSM 0400 769 332

Timo Käyhkö
GSM 0400 642 699

Tuomo Käyhkö
GSM 0400 545 133

Juha Käyhkö
GSM 0400 642 842

Tommi Kuismin
GSM 050 434 0408

Vuokraus:
0400 620 445

Seppo Etelämäki
GSM 0400 672 699

Markus Mutanen
GSM 040 772 7994

Anssi Kälviäinen
GSM 0400 407 154

Jouni Sorvari
GSM 040 529 4830

Asko Pasanen
GSM 040 732 9147

Henri Nieminen
GSM 0400 601 723

Jukka Autio
GSM 0400-530125

Sorastajantie 6, 40320 JKL • Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sop.mukaan • facebook.com/jyvascaravan
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Vuorenmäki
Salmelantie 178,
Orimattilan Artjärvi

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

15 €
20 €
10 €
1€

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot yleisillä vuoroilla, ainakin perjantaisin ja
lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut. Kausipaikkalaisille 20 euron
ohjelmamaksu.
Kiinteitä rakenteita ei sallita alueella.
Johtoja lainataan Vuorenmäellä
Alueellamme on käytössä standardin mukaiset pyöreät pistokkeet.
Jos sinulla ei vielä ole näinhin käyvää caravanjohtoa, on
yhdistyksellämme caravanjohto lainattavaksi.
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Treffit ja tapaamiset 2016
SFC Lahden Seutu ry
Hämykaraokefinaali		
19.-21.08.2016
Pelitreffit

26.-28.08.2016

Hämeenhelmi, Janakkala
Vuorenmäki, Artjärvi

Caravan Messut 16.-18.09.2016

Messukeskus, Lahti

Syystreffit

28.-30.10.2016

Vuorenmäki, Artjärvi

Syyskokous

30.10.2016		

Vuorenmäki, Artjärvi

Pikkujoulut

25.-27.11.2016

Vuorenmäki, Artjärvi
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