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Juhannus s. 20
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HALLITUS 2018,

otathan 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 4 vko 45 /2018

Aineistovko
41/2018

Lehteen 4/18 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 14.10.2018.
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
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Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.
Etusivun kuva: Kari Koivunen,
Kevään kukka
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Puheenjohtajalta

		Moii!
Edellisestä lehdestä on kulunut jo
hetken aikaa ja sen jälkeen on tapahtunut monia asioita.
Vuorenmäen talkoot hoidettiin ahkeralla porukalla, ja hyvää jälkeä
syntyi. Kiitos talkoolaisille.
Liittokokous Seinäjoella meni kaikinpuolin hyvin, vaikka edustajamme
Juha Rinne ei tullut valituksi liittohallitukseen. Uutena henkilönä Hämeestä valittiin Jiri Kattelus. Onnittelut valituille. Positiivinen asia
oli tietysti tuo sääntömuutos, joka
koski tuplajäsenyyttä. Eli jatkossa
voi kuulua moneen yhdistykseen ja
maksaa vain yksi liiton maksu.
Yhdistyksemme oli mukana järjestämässä Caramban SM-kilpailua ja
onneksemme sattui kaunis aurinkoinen päivä, ja mukava oli seurata taitavien kuljettajien auto/vaunun kä4

sittelyä. Suuret kiitokset J.RintaJouppi Oy:lle, että päästiin teidän
piha-alueella hoitamaan tuo kilpailu.
Katsojia toki olisi saanut olla selvästi enemmän.
Vain viikkoa myöhemmin saimme olla mukana 70. v Juhla Jukolan viestissä ja hoidimme kolmen Caravanalueen majoitukset. Tämä oli todella
suuri tapahtuma ja ihmisiä oli kaikkiaan yli 50 000 viikonlopun aikana
Hollolan Hälvälässä. Caravanmajoittujia ei ollut aivan niin paljoa, kuin
meille etukäteen ilmoitettiin, mutta kuitenkin yli 200 yksikköä. Kokemuksena hieno ja erilainen tapahtuma, ja kiva olla mukana.
Syksyä kohti mennään, ja pitkän
upean sekä lämpimän kesän jälkeen
tapahtumia vielä riittää. Cheekin
Valot sammuu- päätöskonsertissa
olemme mukana hoitamassa kahden eri alueen caravanmajoitukset.
Hotellit ovat olleet jo aikoja sitten
loppuunmyytyjä, ja näinollen päätimme tarjota majoitusta myös karavaanareille.

Tätä kirjoittaessa varaustilanne
on melko hyvä ja majoitusvarauksia on tullut lähes päivittäin lisää.
Loppuunmyydyt 35 000 /päivä ja
liput meni hetkessä joten seuraavalle päivälle Cheek järjestää vielä
lisäkeikan.
Pelitreffeillä syyskuun alussa kilpaillaan yhdistyksen Petanque ja
Mölkkymestaruuksista. Tänä vuonna ruokailu kuuluu treffihintaan.
Tervetuloa mukaan.
Vuoden päätapahtumahan on taas
tuo Caravanmessujen messutreffien paikoitusalueet. Uutena alueena on mukana Lahden kauppatori. Jos ei messut muuten näy keskustan alueella, niin toivotaan, että
nyt näkyy. Liikennejärjestelytkin
on onneksi saatu jo melko pitkäl-

le syksyyn mennessä, ja toivotaan,
että työmaista aiheutuneet haitat
ovat tänä vuonna mahdollisimman
pienet.
Jos olet innokas talkoolainen niin
ota yhteyttä, sillä väkeä tarvitaan
monenlaisiin hommiin ja apu tulisi
todella tarpeeseen.
Toivotaan, että lämmin kesä jatkuu vielä pitkälle syksyyn ja kaikki
saadaan nauttia tuosta auringosta.
Mukavampi on myös harrastaa tätä
meidän harrastusta, kun kelit on
mahdollisimman hyvät.
Moikataan kun tavataan ja turvallisia reissuja kaikille, kuka missäkin
päin liikkuu.
			T. Juha 127140

Eila lopettaa päätoimittajan pestin tämän vuoden lopussa
terveydellisistä syistä.
Nyt haetaan uutta päätoimittajaa ja lehden taittajaa
InDesign-ohjelmalle.
Soita puheenjohtajalle, jos kiinnostuit

puh.

050-9171156
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Päätoimittajalta
Moikka jälleen!
Olen pohtinut mielessäni, mitenhän me
karavaanarit lajittelemme roskamme
yksikössämme. Tämä on asia, josta kannattaa muistuttaa aina aika-ajoin. Siis
lajittelusta.
Onko sinulla lajitteluroskis, mihin voit
laittaa biojätteet eri paikkaan kuin paperit. Muoville oma roskis, samoin lasille ja metallille omat. Meillä PäijätHämeessä lajitellaan energiajäte, johon menee kaikki paperit, pikkupahvit
ja muovipussit ja rasiat. Ne poltetaan
energiaksi.
Metallitölkit ovat hyvää metallijätettä,
mutta ne olisi hyvä litistää, jotta metalliroskiin mahtuisi enemmän. Me keräämme biojätteet tyhjiin maito-, tai
piimä-, tai viinitölkkeihin. Ne toimivat
hyvin, kun tavalliseen roskikseen niitä
menee kaksi vierekkäin.
Viikonloppureissuilta monesti tuomme
biojätteet omaan kotikompoistiin, mutta pidemmillä matkoilla täytyisi löytää
alueilta komposti tai biojäteastia. Se
on sitten hankalampaa, mutta toivon,
että alueet kehittyvät, ja käyttäjiä on
niin paljon, että paikalle voidaan hankkia myös biojäteastia. Voi miten hyvää
multaa kompostista saa. Täytyy olla
alueella vain kompostoinnista kiinnostuneita henkilöitä, jotka jaksavat kompostia käännellä.
		
Iloisin terveisin Eila

6

Niin sitä kävellään kultaisten patsaiden ohi Hannoverin Herrengartenissa

Artjärven Vuorenmäeltä
terveisiä
Nyt kun vierailet Vuorenmäellä,
eikä ketään ole paikalla, ota vastaanottokopin seinälaatikosta matkustajailmoitus, täytä se ja laita
laatikkoon joka on myös seinässä.

PELITREFFIT
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ
7.-9.9.2018
Pelataan yhdessä
petankkia ja mölkkyä
Heitetään tikkaa yhdessä
Ratkotaan paremmuuksia
yhdessä
Syödään yhdessä

TREFFIHINTA
50;Ruokailu sisältyy
hintaan

TERVETULOA
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Caravan suurmyymälä keskellä Suomea
kauppa.jyvascaravan.fi
Tilattavissa yli 7.000 tuotetta
varastostamme Jyväskylästä
Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
Toimitusaika varastossamme
oleville tuotteille 3-5 arkipäivää
Monipuoliset maksu- ja toimitusvaihtoehdot
sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035

shop.jyvascaravan.fi
Yhteensä tilattavissa 20.000 tuotetta
Reimon valikoimasta
Toimitusaika Reimon varastossa
oleville tuotteille 10-15 arkipäivää
verkkokauppa@jyvascaravan.fi p. 0400 407 035
Monipuoliset toimitustavat sekä
nouto myymälästämme Jyväskylästä

AVAUUTTA
TTU !
!

Uutta! Nyt meiltä kaikkiin uusiin Fiat-matkailuautoihin kaupan päälle

FIAT MAXIMUM CARE CAMPER
FIAT- ALUSTAN LAAJENNETTU TAKUU 5 vuotta / 100 000 km!
Valmistajan tarjoama palvelu, käytettävissä koko Fiat Professional huoltoverkosto ympäri Euroopan. Sisältää tiepalvelun Euroopassa 5 vuoden / 100.000 km ajan.
Kattaa takuuna mekaaniset ja sähköiset viat, ei kata takuuna huoltoa, kuluvia
osia, matkailuauton asento-osan liittyviä kokonaisuuksia tai komponentteja joita
Fiat ei ole asentanut alunperin.
*Koskee 6.3.2017 jälkeen tehtyjä uusia kauppasopimuksia/tarjouksia
MAXIMUM CARE CAMPER tuote on saatavilla myös maksimissaan 12kk ikäiseen
Fiat-alustaiseen matkailuautoon myös jälkikäteen hintaan 1240 euroa. Kysy lisää
ja tarkemmat ehdot meiltä.

Matkailuautot

Varastossamme on jatkuvasti 150-200 ajoneuvon valikoima.
Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

Matkailuvaunut

Tule tutustumaan matkailuvaunuihimme.
Katso koko valikoima internetissä www.jyvascaravan.fi. Myös Facebook ja Instagram.

Henkilö- ja pakettiautot

Katso käytetyt
matkailuajoneuvot
www.jyvascaravan.fi

Valikoimissamme yli 150 matkailuajoneuvoa.

Myymälässä on laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 10 mekaanikkoa. Lämpimissä sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.

Myynti
0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan.
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Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Meiltä löydät myös teltat ja muut lisävarusteet.

Jälkimarkkinointi

Katso ajantasainen varastotilanteemme
www.jyvascaravan.fi
Caravan-varaosat / tarvikkeet /
lisävarusteet 0400 407 035
Verkkokauppa
24h
varaosat@jyvascaravan.fi
Timo
Käyhkö
0400
642
699
Tommi Kuismin 050 434 0408
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta
Kari Pienmäki 0400 640 139 Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Caravan-huolto 0400 407 055
Jyrki Lehtonen 040 728 6006 Simo Käyhkö 0400 769 332 kauppa.jyvascaravan.fi
shop..jyvascaravan.fi
huolto@jyvascaravan.fi
Juha Käyhkö 0400 642 842

Fiat-huolto ja
varaosat 0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus 0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi
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Tullaan tutuksi

Pirita ja Marko Aronen
Kuvassa Pirita
ja Marko lapsenlapsineen ja
koirineen asuntoauton ja vaunun edustalla

Keskustelut ovat
olleet antoisia ja monesti olemme saaneet
todeta, että onhan
maailma pieni paikka. Yhteisiä tuttuja,
ystäviä, sukulaisia ja
kanssaharrastajia on
ollut meillä monella.

Tänä kesänä meidät on useat
bongannut Vuorenmäen idyllisellä
leirintäalueella. Monet ovat kyselleet meiltä, olemmeko me niitä uusia
kausipaikkalaisia? Tuohon kysymykseen olemme rouvan kanssa vastailleet, että niitähän me olemme.
10

Olemme
rouvan
kanssa monesti miettineet sitä, kuinka me
innostuimme karavaanihömpästä ja lopputulema juontaa 90-luvun puoleen väliin, jolloin meillä oli melkein
kaikki lapset jo hankittu ja jotain vielä
puuttui. Hetken silloista keltaista pörssiä selattuamme, löysimme sieltä pienen
pienen vaunun, jonka
haimme käyttöömme.
Matkailua pienellä yksiöllä ilman mukavuuksia jatkoimme yhden katsastusvälin ja totesimme yhdessä, että siinä elämäntilanteessa se ei ollut
vielä meidän juttumme.

Niin vaan elämä kuljetti meidät
täältä synnyin-ja kotiseudultamme
tuonne pikkuiseen pitäjään aivan Itärajalle Putinin syleilyyn. Siellä kasvatimme lapsemme isoiksi ja täyspainoisiksi aikuisiksi ja uuden vuosituhannen huuman sekä milleniumpelon
saattelemana, oli aika taas etsiä uutta harrastusta kesäiseen krooniseen
paikallaolon krapulaan.

tus puremaan meitä ja reissailimme
ympäri Suomea niin koiranäyttelyissä
kuin myös Länsi-Suomessa moikkaamassa lapsenlastamme.

Yhteinen harrastus löytyi ja ostin
kaksi 1972 vuosimallin omaavaa ranskalaista kaunotarta, joista miltein
hitsailin avaimen ympärille yhden
rinsessan. Rinsessa sai toki miehisen
nimen, kuten on tapana ollut ko. harrastekulkimien kohdalla aina ollutkin.

Vanhin poikamme lisäsi sukupuumme tuuheutta ja tulimme toistamiseen Ukiksi ja Mummiksi. Nyt emme ole enään yksinkertaisia ukkeja ja mummeja, vaan monimuotoisia.
Uusin tulokas perheineen asuu ItäSuomessa olevassa kaupungissa, joten nyt meillä on rouvan kanssa hyvä
syy reissailla pitkän kaavan mukaan
niin itäisessä kuin läntisessäkin Suomessa ja niin olemme tehneetkin. Toki vaunumme majailee Vuorenmäellä
kausipaikalla ja siellä tulee olemaan
ensi vuonnakin.

Aluksi telttailimme useamman vuoden, mutta se ei soveltunut silloiseen
ruumiinrakennearsenaaliini, vaan rakentelin pikkuisen kulkimen perään
pikkuisen koppikärryn. Sillä mentiinkin taas muutama vuosi.
Muutoksen tuulet alkoivat puhaltelemaan vuonna 2014 kovasti lännen
suunnalta, kun saimme kuulla maailman ihanimman viestin tyttäreltämme. Viesti ei jättänyt tätä miestä
kylmäksi, vaan hullaannutti aivan totaalisesti meidät. Ukin ja mummin
pesti sieltä meille myönnettiin ja sen
otimme kunniakkaasti myös vastaan.
Kuljin lähti myyntiin ja uutta harrastusta miettimään. Sitähän ei enää
tarvinnut pitkään miettiä, vaan ostimme tila-auton, johon tein retkeilyvarusteet kaikilla mukavuuksilla.

Nälkä alkoi kasvaa syödessä lopulta 2016 ja hankimme vaunun. Vuonna 2017 vedettiin koppia reilut 3000
km auton perässä ja loppuvuodesta
liityin jäseneksi SFC Lahdenseutuun.

Loppusanoina voin sanoa sen, että
meidät on otettu Vuorenmäellä todella lämpimästi vastaan ja olemme
tunteneet itsemme todella tervetulleiksi uusina jäseninä. Olemme saaneet hyviä ystäviä siellä, ja kun lapsenlapsemme oli mukana, niin auttavia varaukkija ja mummija oli monta.
Kiitokset kaikille ja moikkaillaan
kun tavataan
Terveisin
Pirita ja Marko Aronen
160599

Samalla kertaa alkoi koiraharras11

Vapusta
ja
karaokekarsinnoista kuvia

Kaunis kevätmaisema

Karaokekisaan
osallistujat , Liisi
ja Juhani
jatkoon
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Vappuaatonaatonillanviettäjiä ja orkesteri
soitti tanssittavaa musiikkia.
Juttua riitti tuttujen
kesken
Luonto vaihtaa väriä.
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AJOTAITOTREFFEILTÄ TAAS HYVÄÄ KÄSITTELYOPPIA JA MERKKISUORITUKSIA

Teksti Jarkko Siivonen
Kuva kahden vuoden takaa
Ajotaitotreffiä vietettiin
toukokuun viimeisenä viikonloppuna
aurinkoisessa ja todella lämpimässä
säässä.
Lauantaina aamusella
allekirjoittanut sekä Lauri
Tarnanen valmistelivat apupoika
Anssin avustuksella ajotaitoradan
innokkaille merkkien suorittajille.
Tänä vuonna ajosuoritusten määrä
ei ollut kovin suuri, mutta niiden
laatu sen sijaan oli hyvää. Ne
suoritukset, mitä saatiin tehtyä, oli
melkolailla virheettömiä.
Ajosuoritusten vähyydestä johtuen
ehdimme Laurin kanssa harjotella
radalla peruutuskuvioita Caramban
hengessä. Rinta-Joupin meille
lainaama kalusto sai kyytiä ja pöly
kuivalla kentällä oli aikamoinen!
Ajosuorituksia kertyi 9. Autolle 6
ja vaunulle 3.
Ensi vuonna sitten isommalla
14

porukalla ajoradalle kurvailemaan!
Saa tulla treenaamaan vaikkei
merkkisuoritus olisikaan
päälimmäisenä mielessä. Tärkeintähän
on hallita kalusto, millä liikutaan, eikä
ne merkit ja suoritusaika...
Merkkisuoritukset
Auto
Pronssi Esa Suutarinen
Pronssi Kristian Sainio
Pronssi Nina Jääskeläinen
Platina Kari Sinisalo
Mestari Jarkko Siivonen
Suurmestari Juha Rinne
Vaunu
Pronssi Esa Suutarinen
Kulta Kari Sinisalo
Mestari Jarkko Siivonen

Artjärvipäivien mölkkykisan voitto 3. kerran hyville
pelaajille, kiertopokaali kotiin!

Kuva Juha Rinne

Artjärvipäivillä oli jälleen mölkkyturnaus. Iloinen uutinen kisassa oli,
että kolmannen kerran kisan voitti Nastolan Nasevan Seniorit. Tässä
joukkueessa oli kantavana voimana Pekka Päivinen. Seniorit saivat kiertopalkinnon nyt omakseen voittaessaan.

Oi niitä aikoja...

TIIVIS KESÄVAUNU YHÄ KÄYTÖSSÄ
Pelle Lönnbergin Sprite
Musketeer 1969 Musketeer tuli
tutuksi suomalaisille etukaton
painanteesta. Sen tarkoitus oli
vähentää etupään ilmanvastusta
ja varmaan se niin tekeekin  edelleen. Etulaatikkoa ei
ole  mutta hyvä kiinnitysalusta
kahdelle 11 kilon kaasupullolle.
Läpinäkyvyys on hyvä Pellen
suuren Buickin korkealla olevasta
sisäpeilistä. Buickin leveys on
1,95 metriä, joten Musketeerin
leveys, samoin.1,95, ei vaadi
pitkävartisia lisäpeilejä. Kuva
Yrjö Puuperä.

Purjelentoa harrastava Kai Arppe osti Sprite Musketeer -vaunun vuonna
1969. Nousuja ilmaan oli muun muassa Nummelasta. Musketeer tarvittiin
tukikohdaksi ja yöpymispaikaksi. Se
toimi hyvin ja vieraaksi vaunuun Kai
kutsui usein myös toisen purjelentäjän, Pelle Lönnbergin. Vuonna 1972
Musketeer vaihtoi omistajaa ja uudeksi tulikin Pelle. Hän veti vuoden
1949 Buick Eight Super Sedanillaan
vaunun kotipihaan Espoon Uusmäkeen. Samaisen Buickin perässä Pelle
on sitten vetänyt Musketeeria vuosina 1972 – 2017 lukemattomia kertoja myös Nummelaan. Buickilla hän
on ajanut muutenkin, siten että mittarissa on nyt 784 000 kilometria.
Tärkeäksi vaunun käytössä ovat tulleet myös kesät. Espoon Sommarössä
on suvun kesämökin pihalle hyvä ollut ajaa Musketeer Pellen ja perheen
omaksi kesämökiksi.

kiittelee keittiöpöydän toimivuutta, sekä
etupäädyn sijausmahdollisuuksia tarvittaessa joko poikittaista, pari- tai kahta pitkittäistä erillisvuodetta varten. Takana on
pitkittäisvuoteen yläpuolella omassa kotelossaan lisävuode, josta saa lapselle turvallisen makuupaikan. Vaunun toista komeroa ei ole sisustettu pesuhuoneeksi vaan
sekin on jäänyt säilytystilaksi.

Musketeerin alustan Pelle on hiekkapuhaltanut ja maalannut erikoismaaleilla kerran
vuonna 1975. Ulkopinnan hän on maalannut
kahdesti, molemmilla kerroilla tarkoin noudattamaan alkuperäisiä sävyjä. Ikkunoiden
muoviset puitteet hän on vaihtanut aluminisiksi, paitsi keittiön ikkunassa. Myös kattoluukun puite on nyt kuminen. Renkaat on
vaihdettu kolmesti, ei kulumisen vaan kuivumisen takia. Keulan alapelti on pysynyt
ehjänä. Eniten Pelle kiittelee kattoa: se ei
ole vuotanut minään näistä 45 vuodesta.
Musketeer on ollut aina ulkona, myös talvet. Toinen hyvä ominaisuus on ollut vaunun
Musketeer on 45 vuoden aikana vas- keveys, se jää alle 750 kiloa, joten vuosittannut odotuksia niin asumuksena ke- taista katsastusta ei tarvita.
sästä syksyyn ja perässävedettävänä. Vuosien aikana vaunun alkuperäi- Teksti Anssi Siukosaari
syys on säilynyt erittäin hyvin. Pelle
16
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Naamiaiset, asu vapaa,
mutta suotava

Syystreffit
26.-28.10.2018
Vuorenmäki,
Artjärvi

Tanssia
Kivaa seuraa
Kivoja hetkiä
Uusia ystäviä
Vanhojen ystävien
jälleennäkemisiä

Tre

ffih
i
50, nta
-

Saunomista
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MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

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

KORJAAMOTOIMINTAA JO 35 VUODEN AJAN.
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

LAHTI CARAVAN
HUOLTO: puh. 0400-600 006

Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti

www.lahticaravanhuolto.fi
Harri Husula SFC 6730
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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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”Lasten” juhannus Vuorenmäellä
Keväällä puhuttiin, että olisipa hauskaa
kun saataisiin perinteiseen juhannuksen
viettopaikkaan Vuorenmäkeen lapsille
oh
jelmaa ja tätä kautta mahdollisesti
isompi joukko perheitä liikkeelle. Kuten
usein käy, niin aina pitäisi löytää se
”Joku” joka järjestää. Nyt se Joku ei
ollutkaan Joku-muu, vaan minä itse.
Aarteenetsintä
Lasten kutsuilta tuttu ”Aarteen etsintä”
valittiin perjantai illan ohjelmanumerok
si. Sarjoja oli kaksi: alle kouluikäiset ja
kouluikäiset. Alle kouluikäisten sarjassa
suunnistettiin leirintäalueen sisällä, ja
et
sit
tävänä oli yhdeksän rastia. Ras
teis
ta löytyi tavuja, ja niihin liittyvät
numerot. Kun kaikki tavut oli löydetty ja
järjestetty, niin tästä paljastui aarteen
sijainti.
Kouluikäisten sarjassa suunnistettiin
hieman suuremmalla alueella. Rasteja
löytyi leirintäalueen lisäksi urheiluken
tältä, seurantalolta, pellon laidasta sekä
leirintäalueen ohittavalta kävelytieltä.
Kouluikäisten rasteista löytyi niin ikään
tavuja, mutta niitä ei oltu numeroitu eli
rastien löytämisen jälkeen vaati vielä
hieman ajatusjumppaa saada tavut oi
ke
aan järjestykseen, jotta aarre
löy
tyisi. JÄÄ – TE – LÖ – Ä
VAS –
TAAN – O – TOS – SA. Sieltähän sitä
löytyi ja kaikki osallistujat ratkaisivat
tehtävän. Erityisesti kouluikäisten sar
jaan osallistuvat olivat sitä mieltä, että
20

Aamun rauhaa

suunnistusrata olisi saanut olla pidempi
ja vaikeampi. Laitetaan muistiin seuraa
vaa kertaa varten!
Lauantaina ohjelmassa oli olympialaiset
Jo perjantaina totesimme, että myös
lastenmieliset saavat osallistua ja niitä
hän riitti. Olympialaisiin osallistui kaik
kiaan noin neljäkymmentä karavaanaria
ja yli puolet olivat lastenmielisiä aikuisia.
Osallistujasarjoja oli kolme: al
le kou
luikäiset, kouluikäiset ja lastenmieli
set. Olympialajeja oli kuusi ja ne olivat
kaikille samat. Voimia ja taitoja mit
tailtiin frisbeen tarkkuusheitossa, ve
denkuljetuksessa, jalkapallolla kaniste
reiden kaadossa, pallon kuljetuksessa
jalkojen välissä, tukkihumalassa ja ten
nis
pallojen tarkkuusheitossa. Suuren
suosion vuoksi tuomareita oli kolme, jot
ta kisat saatiin pyörimään jouhevasti.
Hittilajeiksi nousivat tukkihumala ja pal
lon kuljetus jalkojen välissä. Näissä la
jeissa nähtiin hyvin omintakeisia tyylejä.
Tukkihumalassa osalle karavaanareista
olisi tainnut olla helpompaa olla oikeas
sa humalassa, kun taas lapset suo
riu
tuivat tästä lajista helposti. Pallonkul
jetuksessa nähtiin suorituksia kahdella
ja
lalla, rapukävelyllä ja madonlailla
maas
sa luikerrellen. Sanat eivät riitä
kuvaamaan suoritusten moninaisuutta ja
hauskuutta. Joitain otoksia löytyy myös
videomuodossa Lahden seudun Facebook
ryhmästä ”Karavaanarit Lahest”.

Olympialaisten pistelaskennan aikana
oli osallistujille tarjolla lettua kerma
vaah
don ja mansikkahillon kera. Let
tuja paistettiin kahdella muurikalla
ja osal
listujien suuren määrän vuoksi
kolmenlitran taikina loppui kesken. On
neksi vaunuista löytyi tarpeet vielä
neljännen litran tekoon ja kaikki pääsi
vät nauttimaan letuista. Olympialaisten
alle kouluikäisten sarjan voitti Elias
Koskinen, kouluikäisten sarjan voiton
vei Niklas Heinonen ja lapsenmielisten
sarjan voitti Kari Sinisalo.
Koska kilpailuhenki oli kova ja porukalla
riitti intoa, niin olympialaisten jälkeen
päätettiin vielä ratkoa Vuorenmäen jal
ka
pallomestaruus. Miehiä vastassa oli
naisten ja lasten yhteisjoukkue. Peli
päättyi naisten ja lasten 1-0 voittoon.
Rangaistuslaukauskilpailun
voittivat
miehet tuloksella 4-5.
Hauskaa oli ja toive vastaaville jär
jes
telyille esitettiin myös tulevien
tapahtumien yhteyteen. Järjestelyvastaavana voin sanoa, että eivät jär
jes
telyt paljoa aikaa ota, hieman
ajatustyötä toki. Eli mistähän löytyisi
seuraava Joku-Muu järjestämään oh
je
lmaa? Ehkä joukkueolymppialaiset
lajeina Mölkky, Petanque, Tikanheitto,
Saappaanheitto, Sokkosuunnistus…

Aarteen
etsintä
alkaa saunan kuistilta.
Ensin
alle kouluikäiset
etsimään
ja sitten
kouluikäiset

Tukkihumalanäyttää
alkuvaiheessa
keppihumalalta,
mutta
saa pään
todella
sekaisin.

Jalkapallo saa pelaajat liikkeelle, hienoa.

Teksti: Leo ”Joku-Muu” Heinonen
Kuvat: Lauri Lännenpää ja
Kari Koivunen
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Aikuisia
kiinnosti
myös
potkuautoilu.
Kivaa
rasi
tusta.

Frisbeen tarkkuusheitto

Jalkapallopelin katsojia...
...ja lisää katsojia

Juhannuskokko voitiin
sytyttää, kun oli satanut sen verran, ettei metsäpalovaroitus
ollut voimassa
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045 647 3337
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TROPICAL
ISLANDS,
SUOSITTELEN
Leiripaikkamme oli
viihtyisä,
lapsiystävällinen
Leirimme takana oli se valtava valkoinen halli

Berliinistä
kaakkoon, noin 60 kiloHARRASTUKSENA
metriä,
sijaitsee vanhaan ilmalaiGEOKÄTKÖILY
vahalliin rakennettu trooppinen paratiisi, Tropical Islands.
Kesälomamme alkajaisiksi, heti laivasta ulosajettuamme, suuntasimme
kohti Berliiniä. Yhdistelmällämme
ajoimme sitten Berliinin ohi ja saavuimme jonkin ajan kuluttua valtavan
hallin luokse. Valkea halli oli niin iso,
että sinne mahtuisi Vapaudenpatsas
sisään seisomaan aivan kevyesti.

ja ja fasaaneitakin alueelta löytyi.
Liskot ja hämähäkit olivat erillisessä terraariossa. Kilpikonnat vapaina
niille tarkoitetuissa vesilammikoissa. Kaloja oli myös tropiikista.
Heliumilmapallo kuljetti matkustajia noin viiden-kuuden metrin korkeudessa ja näytti varsin hauskalta.
		
Teksti Eila

Halliin tai kuplaan oli rakennettu
trooppinen ilmastovyöhyke. Kun olimme leirityneet läheiselle leirialueelle,
tulimme bussilla kuplan luo. Saapuessamme tropiikkiin, ihailimme ilman
lämpöä ja kosteutta, sitä miten hyvä
siellä oli hengittää.
Silmät pyöreinä ihailimme trooppista
näkymää käpy- ja kookospalmuineen,
buddhalaisine patsaineen, merenrantoineen ja hotelleineen. Flamingo24

Vanhat bunkkerit oli modernisoitu viihtyisiksi liikunta- tai kauppahalleiksi.

Lämpöä, kosteutta, rantahiekkaa,
lepotuoleja ja lämmintä uintivettä

Hauska karkkimainos läheisessä ruokakaupassa

Heliumilmapallolla lentämään, hallissa kaksi palloa, joita kuljetettiin
naruilla.		
Kuvat Kari
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Tropical Islandin ulkoaltaat olivat myös mukavat. Meitä onnisti sään suhteen toukokuun alussa oli +26 astetta lämmintä ja aurinko paistoi täydeltä
terältä.

PESULINJA KUKONKOIVUSSA
Kukonkuja 1 Hollola
Asuntoautot ja - vaunut
Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot
Tekstiilipesuri
SOITA JA VARAA AIKA 044 5104428
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TALVISÄILYTYSTÄ ASUNTOVAUNUILLE JA
MATKAILUAUTOILLE
Peruslämmin säilytyshalli, jossa oven korkeus 3,5 m
Kiinteistössä elektroninen murtohälytys (Securitas)
Hinta 42 €/m²
Ajalle: 1.10.2017-30.4.2018
Paikka: Vipusenkatu 1, 15230 Lahti
Yhteydenotot:
Kiinteistö Oy Lahden Vipusenkatu 1,
Puh. 0400 710 179

Auktorisoitu tilitoimisto
AJ-Tili Oy
Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla
Pyydä tarjous:
WWW.AJTILI.FI
P.040-7523 775
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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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SYYSKOKOUS
Artjärven Vuorenmäellä
Maamiesseurantalolla
su. 28.10.2018 klo 10
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen
neljännen pykälän mukaan
syyskokoukselle
kuuluvat asiat
Asialistalla myös sääntömuutoksen
eteneminen

Kahvitarjoilu alkaa klo 9.30
TERVETULOA!
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Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi. Täytä myös 		
matkustajailmoitus.
Leiriytymismaksut voi maksaa 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 1.5-31.8.2018					
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

Pelitreffit		

7.-9.9.2018		

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

Talvisäilytystä
Matkailuautojen, mopojen, moottoripyörien
ja henkilöautojen talvisäilytystä
Lämmin, korkea ja lukittu tila!
Mopot 100 € / kausi
Moottoripyörät 150 € / kausi
Matkailu- ja henkilöautot 7,20 € / m2 / kk
Orimattilan keskustan tuntumassa,
Koulutie 19
Heikki Westman 050 350 3306
wwkiinteistot@gmail.com
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UUDET ADRIA, KABE JA BÜRSTNER -MATKAILUAJONEUVOT
J.RINTA-JOUPILTA LAHDESTA.
Rahoituskorko
kaikkiin uusiin
matkailuajoneuvoihin

0,99 %

Tutustu
yli 400 matkailuajoneuvon
jättivalikoimaan osoitteessa

rintajouppi.fi

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.

Bürstner
Harmony-line

AINA ASKELEEN EDELLÄ
Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat
myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojen
käytetystä henkilö- ja pakettiautosta. Valitse omasi
yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi
Mika O jala
040 773 6729

Sakari Lilleberg
040 487 9271

Mika Hiltunen
040 487 9280

J.RINTA-JOUPPI OY
Lahti, Tupalankatu 7 / puh. 0207 881 310
ma-pe 10-18, la 10-15
HÄMEENLINNA

|

HELSINKI

|

KOTKA

|

KUOPIO

|

LAHTI

|

LAPPEENRANTA

|

SEINÄJOKI

|

TAMPERE

|

VANTAA

|

rintajouppi.fi

