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HALLITUS 2017,

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

Juha Rinne
044-9609789
juha@juharinne.fi
SFC 129520

Kari Sinisalo
0400 729297
ponnarikari@gmail.com
SFC 110443

Sirpa Kärkkäinen
050-910 5164
karkkainen.sirpa@gmail.com
SFC 152860
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Henry Ahonen
Varapuheenjohtaja
040-5446374
ahonen.henry@gmail.com
SFC 129405

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

Ari Mynttinen
050-553 4353
ari.mynttinen@elisanet.fi
SFC 106716

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

33. vuosikerta Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Seuraava ilmestyy 		
Nro 1 07/2018

Aineistovko
03/2018

Lehteen 1/18 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 21.01.2017.
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 2017		
		
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
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Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.
Etusivun kuva:
Hämykaraokevoittajat Saaga ja
Markku, kuvan otti Kari Koivunen
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Puheenjohtajalta
Heippa!
Lähes vuosi on mennyt puheenjohtajana
ja on ollut monen
laista ta
pahtumaa ku
lu
		
neessa vuodessa. Kaikesta on kuitenkin
selvitty ja jatketaan kohti uusia haasteita
vuodelle 2018
		
Kesä meni vauhdilla ja syksykin on
jo pitkällä. Kesä oli kelien puolesta
melko huono, sillä vettä satoi useasti
ja lämpötilatkin pysyivät selvästi alle
hellerajan. Omasta kesälomasta meni
kaksi viikkoa Viron kiertelyyn elokuussa.
Siitä enemmän seuraavassa lehdessä.
Kertakaikkiaan hieno reis
su. Ensimmäistä
kertaa ulkomailla mat
kailuautolla, no
Norjassa toki on käyty.
Elokuussa Vankkurimännikössä laulettiin
Hämyjen karaokefinaali, ja SF-Caravan
Lahden seutu ry:lläkin oli edustajat
paikalla, jotka olivat vappuna karsinnoista
selvinneet.
Meitä oli kahdeksan yksikköä kan
nus
ta
massa edus
tajiamme ja se kannatti.
Lasten sarjan voittoon lauloi itsensä Saaga
Pitkänen ja miesten finaalin voiton vei
Markku Partanen. Onnittelut vielä heille
molemmille.
Karaoken jälkeen Vuorenmäellä tais
tel
tiin yhdistyksen mölkky- sekä pe
tan
guemestaruuksista. Kilpailijoita oli paikalla
runsaasti ja pokaalit sekä mitalit löysivät
jälleen uusiin kotehin.
Syksy olikin tosi kiireistä aikaa kun
vuoroon tuli Caravanmessut. Noin 550
yksikköä
vieraili
treffialueillamme.
Vieraita oli pitkin Suomea sekä Virosta
muutama yksikkö. Haasteita meinasi
teettää nuo alueet, kun ensin luvattuja
ei sitten saatukkaan johtuen mittavista
katutöistä linja-autoaseman seutuvilla.
Kaikista kuitenkin selvisimme hienosti ja
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on kyllä upea juttu, että vuodesta toiseen
talkooväki jaksaa tulla mukaan ja ne jotka
pääsevät aikasemmin saattavat olla lähes
viikon touhuamassa tapahtumamme eteen.
NÖYRIMMÄT KIITOKSET KAIKILLE,
JOTKA TEITTE ONNISTUNEET MESSU
TREFFIT JÄLLEEN.
Vain viikko oli mennyt messuista niin
jälleen oli uusi tapahtuma. Caramba Cupin
viimeinen osakilpailu oli saatu Lahteen 17
vuoden jälkeen. Tavaratalo Kärkkäisen pi
ha-alueella taitavat kuljettajat näyttivät
parasta
osaamistaan.
J.Rinta-Jouppi
Oyltä saatiin lainaksi Kaben vaunu, joka ei
meinannut pysyä vauhdissa mukana. Jarru oli
liian innokkaasti menossa päälle jatkuvasti.
Pikaisten korjausten jälkeen kilpailut
jatkuivat.
Tämän vuoden pikkujoulut vietetään SUOMI
100 teemalla, sillä isänmaamme viettää
suuria juhlia, jossa haluamme olla mukana.
Olisi hienoa jos maamiesseuran talo täyttyisi
jälleen iloisista juhlijoista. Maamiesseuran
naiset loihtivat jälleen tutun ja maittavan
jouluateria.Tervetuloa mukaan.
Perinteinen matkailukauden avaus 2018
vietetään jälleen Helsingissä matkamessujen
merkeissä. Ilmoittautumisesta tarkemmin
tässä lehdessä.
Kevään matkaakin on taas kyselty ja jos
tulee mieleen joku hyvä/kiinnostava,
maa/kaupunki niin laita ihmeessä viestiä
tulemaan.
Talvi tulee tänäkin vuonna, joten vielä
on run
saas
ti aikaa kierrellä Suomen kau
niita leirintäalueita. Kiitokset kaikille
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
Turvallisia kilometrejä kaikille sekä iloista
loppusyksyä.
			 Juuso 127140-0

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

Moikka jälleen, ystävät
Niinpä jälleen ollaan syksyn puolella. Tämä aika kulkee tosi nopeasti ja kohta on
pian talvi. Jännittävää taas on millainen
talvi meillä tänä vuonna tulee. Ilmastonmuutos on varmasti muuttanut meidän talvi- ja kesäilmastot niin, ettei niitä enää aikaisempiin vuodenaikoihin voi
verrata. Voi meitä ihmisiä...
Mutta harrastuksemme jatkuu talvikaudellekin, ainakin meidän perheessä. Ne
jotka laittavat matkakailuvälineensä talviteloille, tekevät sen itselleen sopivaan
aikaan. Nykyisin kun ei tiedä, miten pitkälle kaunis syksy jatkuu. Mukavaa myös
saada asuntoautolleen tauko käyttövoima -ja ajonevoveron maksuun.
Tammikuussa meillä on jälleen Turun Caravantapahtuma. Ja sen jälkeen on Matka- ja Caravanmessut Helsingin Pasilassa. Joten tapahtumia on talvikaudellakin
mukavasti. Puhumattakaan vuodenvaihteen tapahtumista. Kevään sitten aloittavat Talvipäivät meilläkin maaliskuussa.
Paikka eikä aika ole vielä tiedossa, mutta ensi vuoden ensimmäisessä lehdessä
olemme jo viisaampia.
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Meillä on lapsenlapsissamme jo kaksi
koulua käyvää poikaa ja mieleeni välttämättä hiipii ajatus, että muistattehan
näinä pimeinä aikoina huomioida lapset
ja koululaiset, jotka niin iloisina käyvät
koulutietään ja rientävät harrastuksiinsa.
Muistattehan sen heijastimen myös itsellänne, omissa takeissanne, käsineissänne, hatuissanne ja kengissänne. Tai
heijastinliiveissänne.
		
Iloisin terveisin Eila 		
			
78111-1
Artjärven Vuorenmäeltä
terveisiä
Talkoissa on nyt rakennettu
alueelle hankitulle varastokontin
tasakaton tilalle kunnon
viistokatto.
Sähkötöitäkin on tehty eli
kontin valot on asennettu
määrättyihin paikkoihin, jotta
varastointi onnistuu
helpommin.
Kiitos talkoolaisille.

Suomi 100 Juhlatreffit
Teemalla

24. – 26.11.
2017

Olet lämpimästi tervetullut Vuorenmäelle viettämään yhdistyksen
pikkujoulujuhlaa, jonka teemana on isänmaamme juhlavuosi.
Teeman hengen mukainen joulujuhlamme poikkeaa hieman perinteistä herkullista
ja jouluista lähiruokaa ja Vmäen kuuluisaa boolia unohtamatta. Ruuan meille
valmistaa tuttuun tapaan maanmainioimmat maamiesseuran emännät.
Toivomme juhlavaa pukeutumista.
Treffien hinta on 60 e / yksikkö sisältäen tarjoilun ja ohjelman. Maksetaan
saavuttaessa.
Ennakkoilmoittautumiset torstaihin 16.11.2017 mennessä
- kotisivujemme kautta nettilomakkeella
-

Aila Laaksoselle puhelimitse/testiviestillä, puh. 050 556 0996

Perjantai-iltana:
Alueella tarjolla glögiä ja
makkaraa
Saunat

Lauantaina:
Päiväsaunat
Maamiesseurantalolla
Juhlatilaisuus klo 15 alkaen
Juhlapäivällinen klo 16
alkaen
Tanssiteatteri Huuma
Seurustelumusiikkia
Joulupukki
Ajotaitomerkit ja
huomionosoitukset

Sunnuntaina:
Kiitos
osallistumisestasi
ja turvallista
kotimatkaa!

Tanssiteatteri Huuma on päijäthämäläinen tanssi – ja musiikkiteatteri. Ryhmä koostuu n. 20-40-vuotiaista
tanssin ja musiikin pitkän linjan harrastajista ja ammattilaisista.
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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

8

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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Kuvassa Dave ja Päivi Knaus-autonsa kera jälleen treffeilemässä

Tullaan tutuiksi 23:

Päivi Nieminen-Velasco & Dave Velasco 86728
Me ollaan Päivi, 47, ja Dave, 52.
Asumme
Helsingin
Puistolassa,
mutta olemme kuuluneet Lahden
seudun yhdistykseen noin parin
vuoden ajan.
Ensimmäisen
yhteisen
matkai
luvaunumme hankimme alkuvuo
des
ta 2003. Parin vuoden jälkeen
vaihdoimme matkailuautoon ja tämä
10

nykyinen puoli-integroitu Knaus on
ollut kahden alkovimallin jälkeen
meillä nyt vuodesta 2012. Ol
laan vaihdettu lähinnä tarpeen ja
rahatilanteen mu
kaan itselle so
pivampaan ja tämä Knaus on meille
todella passeli nykyiseen käyttöön,
kahdestaan kun reissaamme.

Olemme molemmat päivätöissä,
joten viikonloput jäävät useimmiten
vapaiksi karavaaniharrastukseen.
Talvisin on viikonloppuisin mui
ta
harrastuksia, joten olemme pitä
neet jo useamman vuoden autoa
käytössä vain noin huhti
kuusta
marraskuuhun.
Aluksi vaunulla olimme kausi
pai
kalla Nurmijärven Lähilammella ja
teimme lyhyitä kesälomareissuja
Suomessa, lähinnä SFC-alueilla.
Sitten kaverimme, jotka olivat jo
monena kesänä tehneet muu
ta
man viikon reissun Espanjaan, sai
vat meidätkin in
nos
tumaan ja us
kaltautumaan
ulkomaanreissuun
ja vuonna 2009 lähdimme heidän
kans
saan ensimmäiselle pitkälle
reissullemme, Saksan, Itävallan ja
Slovenian kautta Kroatiaan.
Ihastuimme Euroopan ilmastoon ja
siellä olemiseen ja reissaamiseen
niin, että oli heti selvää, että jos
vain mahdollista niin aiomme viettää
kaik
ki tulevat kesälomamme ulko
mailla lämpimässä.

menneet laivalla Travemündeen ja
siitä sitten pikkuhiljaa eteläm
mäksi.
Tämän lisäksi, lähinnä siis kesä- ja
syysviikonloput, olemme viettäneet
erilaisilla SFC-alueiden tref
feillä,
kaupunkilomilla ja tapah
tumissa
korkeintaan parin-kolmensadan ki
lometrin säteellä kotoamme. Ja ny
kyisin paljon myös Vuorenmäellä.
Lahessa meidät on otettu todella
hyvin vastaan ja olemmekin saa
neet jo monia uusia kavereita Vuo
renmäellä.
Tulkaahan tekin, joita emme vie
lä tunne, höpöttelemään niitä näitä
kun jossain nähdään. Meidät löytää
useimmiten sauna-aikaan saunasta,
ruoka-aikaan syömästä, tapahtumaai
kaan tapahtumasta ja muulloin
kodalta tai pihalta. Joskus sään ta
kia joutuu istumaan autossa, mutta
sillonkin voi tulla koputtelemaan
ovea.
Moikkaillaan,

		

t. Päivi & Dave

Nykyisin kesälomareissumme, n.
viikkoa
touko-kesäkuus
kuusi
sa viimeisen yhdeksän vuoden
ajan, ovat suuntautuneet Kroatia/
Espanja/Italia-akselille. Olemme
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SF-CARAVAN
KESÄ-ELOKUU 2017
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LAHDEN SEUTU ry:n
UUDET JÄSENET

010513-0
016454-0
025969-0
039501-0
048379-0
069785-0
091460-0
148193-0
150150-0
152458-1
158713-1
158937-0
159043-0
159074-0
159090-0
159113-0
159161-0
159173-0
159189-0
159227-0
159268-0
159335-0
159345-0

Mykrä
Juhani		
Nikkaroinen
Toivanen
Hannu			Vääksy
Yrttiaho
Timo			Kausala
Kantonen
Kirsti			Orimattila
Forsström Pekka			Heinola
Puolitaival Henry			Vääksy
Uitto		Jorma		Vesijako
Penttilä
Jari			Lahti
Pylväläinen Reijo			Lahti
Palén		Anu			Orimattila
Suontama-Heinonen Hanna
Lahti
Melin		Pertti			Lahti
Karakko
Päivi			Lahti
Luuri		Terhi			Lahti
Borgenström Maarit		
Lahti
Miekk-Oja Kalle			Lahti
Koponen
Markku		
Lahti
Martinmäki Ari			Lahti
Pietiäinen Ville			Lahti
Tirkkonen Mika			Mäntsälä
Hakala
Assi			Nastola
Kortelainen Anne			Villähde
Hietanen
Kimmo			Hollola

Heinäkuu
159719-0
159901-0
094343-0
159954-0
058157-0
159814-0
159779-0
104955-0
159852-0
159867-0
159550-0
159697-0

Aaltoluoto Mitja			Lahti
Hämäläinen Heikki			Sysmä
Kainulainen Martti		
Lahti
Kekki		Janne			Heinola
Koistinen
Veijo			Orimattila
Koivu		Juha			Lusi
Koskinen
Raili			Sysmä
Kuosa		Marjo			Kärkölä
Laaksonen Atte			Orimattila
Mettinen
Veikko		
Artjärvi
Miettinen Sari			Heinola
Multamäki Pekka			Herrala

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
					UUDET JÄSENET
		

’

159826-0
159561-0
159986-0
080102-0
159720-0
079328-0
111328-0
087996-0
159692-0
159884-0
159710-0
159521-0
138583-0
078923-0
117521-0

Mäentie
Pekka			Lahti
Norrbacka Aki			Sulkava
Ojanperä
Sami			Orimattila
Pusila		Jouni			Orimattila
Rajanen
Heidi			Lahti
Räsänen
Kari			Urajärvi
Salonen
Reijo			Lahti
Saren		Reijo			Orimattila
Savolainen Raine			Lahti
Tuominen
Kari			Lahti
Turunen
Katri			Lahti
Vahlberg
Leo			Orimattila
Viitanen
Jenny			Nastola
Välimäki
Jouni			Hollola
Väärä		Pertti			Lahti

Elokuun
160341-0
160199-0
046180-0
151939-0
160293-0
083455-0
160340-0
039682-0
075984-0
160186-0

Honkonen
Koskela
Paananen
Rosten
Ruokolainen
Ruokonen
Salmenaho
Salonen
Takala
Teittinen

Niko			Asikkala
Outi			Vesijako
Esko			Pakaa
Tomi			Lappila
Antti			Lahti
Raimo			Orimattila
Helge			Sääksjärvi
Pertti			Kalliola
Jukka			Lahti
Tiina			Lahti

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT
MUKAAN TOIMINTAAMME
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PELITREFFIT ELOKUUN LOPULLA
Jännittävää potkupalloa!

Pelitreffiviikonloppu vietettiin mielestämme melko hyvässä kelissä.Tuuli
oli kyllä liian voimakasta., mutta pärjäsimme hyvin pitkähihaisissa ja -lahkeisissa asusteissa.
Perinteisten pelilajien lisäksi jotkut
meistä innostuivat pelaamaan jalkapalloa, siinä, jos missä, tuli ainakin

Kumpi kuula on lähempänä snadia????
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lämmin. Mukava ideoida itsekin pelejä.
Perjantaina jo ilmoittauduimme peleihin, joihin halusimme osallistua
Siis petankiin ja mölkkyyn. Saunomisen jälkeen vietimme mukavasti
aikaa ystävien seurassa.
Lauantai-aamuna alkoivat petankipelit sellaisella järjestelmällä, että hävinnyt
joukkue putoaa pelistä
pois. Siihen päättyi kirjoittajankin matka parinsa kanssa. Kyllä sitä
ollaan oltu aikaisempina
vuosina loppupeleissäkin
ja voitettukin, mutta ei
enää. Ollaankohan tässä
tulossa vanhoiksi.
Petankipelien jälkeen pelattiin vielä mölkkypelit.
Mölkkypeleissä viisihen-

Petankin voittajapariskunnat. Vasemmalta 2.Juha ja
Katja Helin, Martti ja Päivi Kokkinen
mestarit sekä Terhi
ja Juha Rinne kolmansia.
Alemmassa kuvassa
Mölkyn kolme parasta: Vasemmalta
Kari Sinisalo kakkonen, keskellä Pekka Päivinen, mestari
sekä Päivi Nieminen-Velasco kolmonen.

kisin ryhmin jokainen pelaaja pelasi yksilönä ja
voittaja ja kakkonen pääsi näistä ryhmistä jatkopeleihin.
Semifinaalien jälkeen pelattiin loppukilpailut niin,
että kolme parasta selvisi jokaisessa lajissa ja
ikäluokissa.
Pokaalit olivat komeita
ja niiden saajat varmasti
onnellisia. Oli kannustus
ja onnentoivotukset niin
mahtavia.
Haikeana sitten tämäkin
viikonloppu lopetettiin
sunnuntaina.
Mutta näemmehän taas
seuraavilla treffeillä!
		Eila 78111-1

Nuorten ja lasten mölkyn voittajat. Vasemmalta Linda Ruot
alainen 3., Roope Rautio voittaja ja toinen Helmi Räsänen
Onnea jokaiselle!

Lahden Caravan Messuilta 2017

Rantanäkymä Lokin rannasta; koivu, Solifer ja
sininen järvi, niin suomalaista että.

Syyskuussa Lahden Caravanmessuilla tapaamiseen majoitimme noin 550 yksikköä.Tänä
vuonna majoittaminen oli hieman haastavaa,
koska Lahden entisellä linja-autoasemalla
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olivat isot kaivuutyöt käynnissä. Eikä Pikku-Veskun puiston nurmikolle saanut majoittaa ketään. Onneksi
saimme kaikki hjalukkaat sijoitettua
alueille. Mieli oli kiva ja iloinen koko
viikonlopun, vaikka ensimmäiset tulivatkin jo tiistaina.
			Eila 78111-1

Kauniit Pikku-Veskun vesiurut jälleen uusin sävelin
Alla messurekvisiittaa

Yläkuvassa messuhallinäkymä ja alakuvassa iloinen Manta Lahden Seudun
omalla osastolla

Pieni mittamies, Anssi
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LAHDEN PALOKALUSTO OY
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI
PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805
www.lahdenpalokalusto.fi
info@lahdenpalokalusto.fi
AVOINNA MA-PE KLO 7.30 – 16.00

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ

9,00
TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2017 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT
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OI NIITÄ AIKOJA...
Kiinnostusta riittää perimää
vaalimaan
Kulttuurihistoria keskittyy seuraamaan
ja vaalimaan pidemmän aikajakson kehityskulkuja. Caravan-liiton Nostalgia
kerhon jäsenet ovat kiinnostuneita kult
tuurihistoriasta. Jäsenet seuraavat siis
kehityskulkuja matkailuajoineuvoissa ja
niiden käytössä 50 vuoden aikana. Kimmoke tähän historiatyöhön sai alkunsa
aiheesta kiinnostuneiden liiton paikallisyhdistysten jäsenten keskuudessa
vuonna 2007, kun Lahden Caravanmessuilla oli ensimäinen Caravan Nostalgia
–osasto. Se rakennettiin muistelemaan
Suomen ensimmäistä matkailuvaunu
näyttelyä, jonka olimme järjestäneet 40
vuotta aiemmin.
Tuolla osastolla Lahdessa oli näytillä OM
13-, Solifer 3000- ja MKP Petit -vaunut,
joiden ensiesittely suurelle yleisölle oli
tapahtunut juuri vuonna 1967 Helsingin
Messukentällä. Nostalgiaosasto kiin
nosti satoja messukävijöitä. Näiden
vaunujen ja niiden varustelun vertailu
vuoden 2007 ja 2008 uutuusmalleihin
20

Kun matkailuvaunua ”varastoidaan”
15 – 20 vuotta
metsänreunassa on
sen kunto arvattavissa vaikka kori
onkin tehty lujitemuovista. Harri Lempinen uskoi
Lievestuoreella
ensin Poksi 126
Nb -stä vuodelta 1977 saatavan
vain peräkärryn,
koska vaunu kattokin oli painunut
sisään. Kolmen
kuukauden mittaisen urakan lopputulos on kuitenkin
todella kunniakirjan ”Täysin kunnostettu vaunu” -arvoinen. Mitään
säilytettävää ei sisätiloissa ollut,
nyt alkuperäisyys on hyvin lähellä

kertoi todella mielenkiintoisesta kehityskulusta 40 vuoden aikana.
Nostalgiakerho perustetaan
Tuttu piiri kehityskulkua seuraavista ja
ennen kaikkea karavaanareista, joilla oli
itsellään, joko hyvin säilytetty, konservoitu tai entisöity matkailuvaunu, alkoi
tavata toisiaan Lahden Messuilla myös
seuraavina vuosina 2008 – 2013. Nostalgia osasto kasvoi ja esillä oli useita
erilaisia vaunuja, jo myös matkailuautoja menneiltä vuosilta. Caravan-lehden
silloinen päätoimittaja Pekka Heinonen
arvosti merkittävästi tätä kulttuurihistoriallista työtä ja lehti sekä itse Messut avustivat hienosti osaston järjeste
lyissä.
Vuonna 2013 kutsuttiin aiheesta kiinnostuneet karavaanarit juuri Lahdessa koolle keskustelemaan oman yhteisön perustamisesta tämän nostalgiaharrasteen hyväksi. Niinpä perustettiin SF-Caravan ry:n Nostalgiakerho.

Sen merkittävimmät tapahtumat ovat
edelleen tuon Caravan Nostalgia –osaston pystyttäminen Lahden Messuilla ja
tiedon jakaminen siellä sadoille messuvieraille matkailuajoneuvojen ja niiden
käytön kehityksestä runsaan 50 vuoden aikana. Samaa runsasta kiinnostusta on huomattu myös Classic Motorshow
-näyttelyn yhteydessä. Sen järjestäjät
ovat jo kolmasti kutsuneet Nostalgia
kerholta sinne oman osaston. Keskenään
jäsenet ovat kokoontuneet vuodesta
2010 lähtien keskellä kesää Nostalgia
päivillä.

Yksi vaunu pääsi yllättämään meidät arviointiraadissa: IMV Opatija vuodelta 1969. Virpi ja Esa
Salo olivat ostaneet viimevuonna Somerolta tämän
vaunun. Aiemmin se oli ollut Ruotsissa muun muassa työmaakoppina. Papereista ilmeni, että vaunun
on tehnyt Adria Jugoslaviassa. Ulkoa katsottuna,
vähän sisältäkin, olisi tekijäksi voinut hyvin luulla
SMV:tä. Adrian ensimmäinen vientimaa oli Ruotsi.
Yhteistyötä on saattanut olla myös vaunuvalmistajien kanssa. Olisiko joku tai jotkut lähteneet SMV:n
tehtaalta Adrialle? Joka tapauksessa tunnettu tämä
Opatija ei ole, ei myöskään Ruotsissa. Kunniakirja:
”Harvinainen yhdistelmä” annettiin myös siksi, että
vetoautona oli Citroen id 20 d Super vuodelta 1971.

Kerhoa perustettaessa liiton johto kiitteli sen toiminta-ajatusta, koska se on
todella lähellä itse liiton toimintaa ja
tavoitteita. Kaluston säilyttämisen lisäksi johto toivoi, että kerättäisiin myös
perimätietoa. Tätä on julkaistu Caravan
-lehdessä otsikolla ”Oi niitä aikoja....”

vuosina 2006 – 2016 yhteensä 60 juttua. Päätoimittajan vaihduttua lehti ei
ole julkaissut tätä lukijatutkimuksen
mukaan lehdessä eniten luettua tekstivakiopalstaa vuoden 2017 alusta.
Seitsemännet Nostalgiapäivät Karstulassa.
Näiden päivien yksi tärkeä tapahtuma
on ollut alusta alkaen vanhojen matkailuvaunujen ja -autojen säilyttämisen, konservoinnin tai entisöinnin onnistumisen
arviointi. Kunniakirjoja ja -mainintoja
on luovutettu useassa eri luokassa. Parhaat on kutsuttu seuraavan syksyn Nostalgiaosastolle Lahden Messuille. Nostalgiaforumilla asiantuntijat vastaavat
jäsenten esittämiin edellämainittuihin tehtäviin liittyviin kysymyksiin. Todettakoon, että Ruotsissa vastaavissa
tapahtumissa ei ole kumpaakaan näistä
osioista.
Kolmas tärkeä osio on kerhon vuosiko
kous. Tällä kertaa todettiin aluksi, että
kerhoon kuuluu nyt 61 jäsentä. Heistä
35 vaunu- ja autokuntaa osallistui tämän
kesän tapahtumaan.
Vuoden 2017 vuosikokouksessa johtokunnan kokoonpano muuttui merkittävästi.
Puheenjohtajaksi valittiin tähänasti
nen varapuheenjohtaja Kenneth Björkskog Kokkolasta, sihteeriksi ja tiedotusvastaavaksi Ulla Nummi Vaasasta ja
johtokunnan muiksi jäseniksi Olli-Pekka
Jokinen Lahdesta, Kirsi Naakka Mänt
sälästä ja Jarmo Kleemola Veikkolasta.
Seuraavat Nostalgiapäivät ovat jälleen
Karstulasssa, mutta ajankohta ilmoi
tetaan myöhemmin.
Uusi sihteeri pitää yhteyttä jäsenkuntaan ja muistuttaa, että kerholla on oma
Facebook-sivu (SFCaravan Nostalgiakerho) ja omat internetsivut (https://
Sfcnostalgia.wordpress.com). Kerhon
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sähköpostiosoite on sfcaravannostalgiakerho@gmail.com.
Eri alojen asiantuntijat jatkavat kerhonkin asiantuntijoina: Ove Hagerlund
ajoneuvotekninen lainsäädäntö sekä Riku Komi, Juhani Halmeenmäki ja Paavo
Rousku ajoneuvotekniikka. Kysymyksiä
voi lähettää sähköpostitse tiedotus
vastaava Ullalle.

Teksti Anssi Siukosaari
Kuvat Paavo Tukkimäki
Vuoden 19
82 PoksiBredom –vaunu on edel
leen ulkoapäin tutun näköinen. Sisällä ei juurikaan tuttua näy, mutta matkailuasumiseen tilat sopivat nytkin hyvin. Erikoista on ”takka”
lämmönlähteenä, jossa näkyvissä ovat valotehoiset, varsin aitojen näköiset liekit. Tämäkin
oli seissyt ”ladon takana” kolme vuotta. Sitten siitä teki joku sisäpanelointeineen ja kiukaineen saunan ja käytti sitä kerran. Kolmas
sisä- ja ulkoasu on nyt sitten raahelaisten Pia
Päivärinnan ja Jyrki Itäpalon työn tulos.

HÄMYRALLY

VIELÄ EHDIT
MUKAAN
KILPAILUKUTSU
2016 2017
Kilpailuaika
on 1.1.2017
– 31.12.2017.
Tänä
aikana
Kilpailuaika
on 01.01.2016-31.12.2016.
Tänä aikana
on tarkoitus
kerätäHämyrallin
seitsemältä (7) eri Hämy-alueelta
leima, isännän
kuittaus tai maksukuitti
tarkoituksena
on kerätä
seitsemältä
(7) yövytystä
eri
yöstä. Kilpailupasseja saa alueilta.
KILPAILUKUTSU
Hämyalueelta
leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia
Hämyrallin alueet ovatyövytystä
seuraavat:
yöstä.
Kilpailuaika on 1.1.2016 – 31.12.2016. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä
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(7) eri Hämyalueelta
leimaa,
isännän
kuittausta tai maksukuittia yövytystä
SF-C seitsemältä
Forssan Seutu
ry,
SFC
Majamäki
SF-C yöstä.
Kantahäme ry,
SFC Tilkunpelto
SF-C Hämyalueet
Lahden Seutu
ry,
SFC Vuorenmäki
koostuvat:
SF-C Pirkanmaa ry,
SFC Maisansalo ja SFC Vankkurimännikkö
SF-C SF-C
Kerava
ry,seutu ry:
SFC
Kangaslampi
Forssan
SFC
Majamäki
SF-C SF-C
Valkeakosken
SFC
Hakalanranta
Kanta-Häme ry:Seutu ry, SFC
Tilkunpelto
Lahden seutu ry: ry,
SFC
Vuorenmäki
SF-C SF-C
Kaakkois-Häme
SFC
Leininranta

045 647 3337
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HÄMYKARAOKEN
		
LOPPUKILPAILU

HARRASTUKSENA
GEOKÄTKÖILY

Lahden Seudun yhdistyksen ja voittajien onnea. Lasten laulukilpauilun voitti Saaga Pitkänen ja
miesten kilpailun voitti Markku Partanen. Onnea valtavan paljon molemmille!

Vankkurimännikköön Virroille, oli kokoontunut iloinen joukko osallistujia Hämyjen
Karaoken loppukilpailuun. Kannattajia oli
myös paljon mukana, ainakin Lahden Seutu ry:stä. Olimme Lahdenseutulaiset kokoontuneet yhteiselle paikalle, jonka Juha Hartman oli junaillut meille kahdeksalle
yksikölle hyvin.
Perjantaina saunojen ja uintien jälkeen
pääsivät kaikki halukkaat laulamaan karaokea. Siinä samassa saivat kilpailijatkin
harjoitella äänijänteitään seuraavaa päivää
varten. Tanssiminen oli mukavaa, oli niin hyviä laulajia.
Lauantaina osa meistä kannattajista ehti
patikoimaan pienen lenkin Torisevan Kangasjärvelle. Laavulla saimme huilailla jonkin
aikaa ennenkuin palasimme takaisin. Reitti
oli kaunis seuraten joen rantaa ja saapuen
perille.
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Kilpailijoilla sen sijaan oli kiirettä, kun
piti käydä valitsemassa esitettävät
kappaleet ja mentävä palaverista toiseen, niin ettei syömäänkään ehtinyt
missään vaiheessa.
Loppukilpailun kisailijat olivat naisista
Tuula Anttila Ydin-Häme, Marika Järvensivu Pirkanmaa, Marja-Liisa Teräväinen Kaakkois-Häme, Leila Kattilakoski Pirkanmaa, Liisi Syväluoma Lahden Seutu ja Saara Aaltonen KantaHäme.
Miesten loppukilpailuun olivat selvinnet seuraavat; Seppo Kuvaja Kaakkois-Häme, Tarmo Halminen Pirkanmaa, Markku Partanen Lahden Seutu,
Petsku Lagerström Ydin-Häme ja Olli
Miettinen Pirkanmaa.

Kello 14 alkoi sitten jännittävä kilpailu.
Kaikki esiintyjät tekivat parhaansa ja
taso oli korkea. Kaikki olivat hyviä laulajia, valitse siinä sitten paras. Onneksi
tuomaristo (Riitta-Liisa Arokanto, Anneli Toivola ja Jari Hautamäki) valitsi parhaimmat ja valittiin myös yleisön
suosikit.
Lasten kilpailuun osallistuvia olivat Neela
Koskela ja Jenny Köngäs Ydin-Hämeestä sekä Saaga Pitkänen, Lahden Seudun
yhdistyksestä. Lasten Karaoken voittaja tuomariston sekä yleisön mielestä oli
Saaga Pitkänen Lahdesta.

Naisten kisan voittajat: Vasemmalla 2. Marika Järvensivu, keskellä 1. Leila Kattilakoski sekä oikealla 3. Saara Aaltonen

Naisten voittaja oli Leila Kattilakoski
Pirkanmaalta. Toisena oli Marika Järvensivu Pirkanmaalta sekä kolmantena
Saara Aaltonen Kanta-Hämeestä.
Miesten voitti Markku Partanen Lahden
Seudun yhdistyksestä, toisena Tarmo
Halminen Pirkanmaalta sekö kolmantena
myös Pirkanmaalta, Olli Miettinen
Teksti: Yksi kannusta
jista Eila 78111-1
Kuvat:Toinen kannustajista Kari 78111

Miesten kisan voittajat: vasemmalla 3. Olli
Miettinen, keskellä 1. Markku Partanen sekä
oikealla 2. Tarmo Halminen

LAULU- JA ESIINTYMISTYYLEJÄ

Seppo Kuvaja
Kaakkois-Hämeestä

Marja-Liisa Teräväinen Kaakkois-Hämeestä
Liisi Syväluoma Lahden Seutu ry:stä

Petsku Lagerström
Ydin-Hämeestä
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MATKAMESSUT 2018 HELSINGIN
MESSUKESKUKSESSA
LAUANTAINA 20.1.2018
Messubussi lähtee
PH-Caravanin pihasta (Hakakatu 4) Lahti klo 8.50 ja
Marolankadun turistipysäkiltä klo 9.00
Matkan hinta on 15 € / hlö sis. pääsyliput messuille
sekä kuljetukset Lahti-Hki-Lahti
Maksu kerätään linja-autossa.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 14.1.2018 MENNESSÄ
Juha Hartmanille numeroon 0509171156 tai yhdistyksen
kotisivujen ilmoituslomakkeen kautta.
Matkalle mahtuu mukaan 60 nopeinta

Kiitokset
kaikille ilmoittajillemme ja
yhteistyökumppaneillemme
kuluneesta vuodesta
ja menestystä vuodelle 2018
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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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Löysit minut!

KOIRATAPAHTUMA
ARTJÄRVELLÄ
21.-23.7.2017
Alueellamme nähtiin ennätysmäärä
koiria, kun Villähteen Agility-Ur
hei
lijat ry järjesti viereisellä ur
hei
lukentällä kolmen lajin koira
tapahtuman. Viikonlopun aikana
siellä kilpailtiin agilityssa, totte
le
vaisuudessa sekä rally-tokossa.
Lisäksi järjestettiin koirille Ki
va
Koirakansalainen –testiä. Tapahtu
maan osallistui kaikkiaan noin 500
koiraa ohjaajineen.
Alueellamme majoittui viikonlopun
aikana noin 30 yksikköä, joista nel
jä oli telttaa. Olimme tapahtuman
suunnittelussa mukana koiraseuran
kanssa ja molemmat markkinoimme
majoittumisvaihtoehtoa.
Majoit
tujien määrä tuplaantui kahden
vuo
den takaisesta edellisestä ta
pah
tumasta.
Paljon
kuulimme
kiitoksia sekä kommentteja, että
ensi ker
ral
la tulemme taas ja
tuomme kaverimmekin. On siis
odotettavaa, että kun koiraseura
seuraavan kerran Ärinät järjestää,
yksikkömäärä meillä kasvaa.
Melkein kaikilla asiakkaillamme o
li
mu
ka
naan koira ja useimmissa yk
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Täälläkö se kadonnut on, wuh????

si
köissä monta koiraa, joten ilois
ta vils
ket
tä ja elämää riitti per
jantaista aina maanantaille asti.
Koirakansalaiset omistajineen käyt
täytyivät hienosti alueella, sillä
yhtään siivoamatonta kakkakasaa tai
häiriötilannetta me isännät emme
tavanneet koko viikonlopun aikana.
Lauantai-iltana koimme upeita het
kiä kun hälytysringissä mukana
olevat pelastuskoirat harjoittelivat
henkilöetsintää alueellamme ja ur
hei
lukentän läheisyydessä. Nämä
koirat ovat pelastaneet ja tulevat
pelastamaan
monta
eksynyttä
marjastajaa, muistisairasta vanhus
ta sekä muita hädänalaisia ihmisiä.
Harjoittelu erilaisissa olosuhteissa
on niille todella tärkeää. Kiipesin
piiloon alueen teräskontin katolle
ja viereisessä kodassa paistettiin
urakalla makkaraa. Herkullisen häi
ritsevistä tuoksuista huolimatta
tai
tava labradorinnoutaja minut
sieltä kontin katolta löysi ja ilmai
si ohjaajalleen nousemalla kont
tia vasten takajaloilleen jarapsut

Vasemmalla taitava Tokoi-radansuorittaja. Alhaalla vasemalla palastuskoira lähdössä ja alakuvassa etsijä työssäään

tamalla kontin seinää. Hatunnoston
arvoinen suoritus ahneelle koiralle!
		

Sirpa Kärkkäinen

Asiakkaan arvio viikonlopusta:

kaa matkaa tuli todella haikea fiilis.
Ehdottomasti palataan uudestaan.
Paik
ka on ihan ehdottomasti oma
suosikki!
Saana Kuukka, Hamina

Olimme Vuorenmäen leirintäalueella
majoittumassa 21-23.7. Paikka oli
upea. Kun saavuimme alueelle, mukava
ja reipas henkilökunta ohjeisti meil
le oikean paikan. Saimme myös muita
vinkkejä.
Kisasimme viikonloppuna Artjärven
Ärinöissä, ja koirat oli huomioitu
mielestäni erittäin hyvin. Alueena
Vuorenmäki oli erittäin mieluisa ja
kaunis. Jo heti paikalle saavuttaessa
oli ensivaikutelma todella hyvä. Lei
rintäalue oli mukavan kokoinen, siisti
ja viihtyisä. Myös leirintäalueen tilat
olivat todella mukavat ja siistit.
Kun kisailut oli kisattu, ja oli aika jat

Huilaustauko pallopelissä
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Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Leiriytymismaksut voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			
FI28 3131 3001 1905 03
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen jäsenille				
12,50 €
-SFC-liiton muille jäsenille
			
15 €
- muille, liittoon kuulumattomille 			
20 €
Tilaussauna (1 tunti )				
10 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
1 €
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk						
90 €
Kausipaikka 1.5-31.8.2017					
350 €
		
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta:
Ari Mynttinen .p. 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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Treffit ja tapaamiset 2017

SFC Lahden Seutu ry
Pikkujoulut

24.-26.11.2017 Vuorenmäki,

Matka- ja Caravanmessumatka 20.1.2018

Artjärvi
Helsinki

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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J.Rinta-Joupilta nopeaan toimitukseen
HÄIK ÄIS

EVÄN

UPEA

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Ainutlaatuiset CORAL PLATINUM ja MATRIX PLATINUM tyylikkäällä täyshopeakorilla.
Varastostamme nopeaan toimitukseen esimerkiksi Adria CORAL S 670 SL PLATINUM 78.000€ ja Adria MATRIX M 670 SC PLATINUM 78.810€.

Vain parasta
– juuri sinun
matkailusi
tarpeisiin

Rahoituskorko
ainoastaan

0,99%

Täysin korotonta* ja
kulutonta maksuaikaa

6 kuukautta

*) Edellyttää osamaksusopimusta, max laina-aika 72 kk, joista asiakkaan halutessa 6 ensimmäistä korottomia ja kuluttomia. Palvelun tarjoaa Danske Finance Oy, Kaupintie 3, 00075 DANSKE BANK. 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.

Suuri valikoima eri pohjaratkaisuja
varastostamme heti toimitukseen.

LAHTI, TUPALANKATU 7, p. 0207 881310

Sakari
Lilleberg
040 487 9271

Mika
Ojala
040 773 6729

Mika
Hiltunen
040 487 9280

Mikko
Räsänen
040 825 8677

Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

