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4/2019

Lehdessä mm.
-Rocktreffit ja
Hämykaraokekarsinnat
-Retkeilyautolla
Eurooppaan 2019
-Pelitreffit

Hallitus
Olemme myös facebookissa.
Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry
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Vaunuposti 4/2019

35. vuosikerta. Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
Seuraava ilmestyy
Nro 1. Vko 7

Aineistovko
3/2020

Lehteen 1/20 tulevan materiaalin tulee
olla perillä viimeistään 19.1.2020.
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.
Ilmoitushinnat vuonna 2019
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 220 mm 180 €
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Valmiin mainoksen tai ilmoituksen voit
lähettää:
Päätoimittaja ja taittaja Marko Aronen
044 9605047
markoarone@gmail.com
SFC 160599
Lehtitoimikunta:
Marko Aronen, Tuula Heinonen ja
Päivi Kulmala
Käy kotisivuillamme
www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

Etusivun kuva: Marko Aronen
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Puheenjohtajalta

Heippa!

Niin se rupeaa taas kesä olemaan
takana päin ja valmistaudutaan talven
tuloon.
Monelle karavaanarille tuo tarkoittaa
jonkinlaista taukoa mukavaan harrastukseen, kun kalusto laitetaan talviteloille.
Toivotaan lyhyttä ja leutoa talvea.
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Jäsenmäärämme on kasvanut hienosti
tämän vuoden aikana ja tällä hetkellä se
on 1724 kpl, tervetuloa joukkoon myös
uudet jäsenet.
Kulunut kesä on ollut vauhdikas ja
matkustelu caravankalustolla on itsellä
jäänyt hiukan vähemmäksi monenlaisten asioiden vuoksi.
Tätä kirjoittaessa syystreffit/kokous lähestyy ja kauden päättää suositut pikkujoulut jouluherkkuineen. Muista ilmoittautua ennakkoon ruokailun takia.

Messut saatiin jälleen hienosti hoidettua ja tyytyväisiä asiakkaita oli lähes 50
yksikköä enemmän, kun viime vuonna,
yht. 564.
Kiitos kaikille asiakkaille, jotka meillä
vieraili sekä tietysti ahkerat talkoolaiset,
jotka tämän kaiken mahdollisti.
Ensi vuonna caravanmessut viettää
20-vuotista taivaltaan ja se on pitkä
aika.
Aikanaan, kun Helinin Erkki laittoi
tämän asian alulle, niin olikohan silloin
vielä haaveissa, että Lahdessa järjestetään Suomen suurimmat caravanmessut.
Tämä on kyllä hieno asia, että ollaan
oltu mukana tekemässä tätä suurtapahtumaa vuodesta toiseen.
Ensi vuoden ohjelmaahan on jo osittain
suunniteltu ja vuoden ensimmäinen yhteinen juttu on jo tammikuussa matkamessut. Siitä enemmän lehden sivuilla.
Yhdistyksen suosittu kevään bussimatka ei tänä vuonna ennakkoon ilmoitettuun Ahvenanmaalle suuntaudu aikatauluongelmien vuoksi.

Talvipäivät osuvat vielä kevään ohjelmaan, jonka jälkeen laitetaan kaikki
paukut yhdistyksen 50-vuotis juhliin/
liittokokoustreffeihin.
Ennakkoon on jo varmistunut 50-vuotis juhliin/liittokokoustreffeille esiintymään
mm. Kake Randelin, Turo`s Hevi Gee,
Pekka Vaattovaara sekä Samppa Valo
band.
Ohjelmaa on jokaiselle päivälle keskiviikosta alkaen. Tule mukaan juhlimaan
kanssamme.
Tervetuloa yhdistyksen toimintaan
mukaan.
Mukavaa loppuvuotta sekä rauhaisaa
joulun aikaa kaikille sekä kiitos kaikille
yhteistyökumppaneille.

T. Juha 127140

Tarjouksia olen pyytänyt ja osan jo
saanutkin. Matkamme suuntautuu
näillä näkymin jälleen tuonne Viron
suuntaan.
Matkan varaustiedot löytyy yhdistyksen
nettisivuilta. www.sfclahdenseutu.fi
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Päätoimittajalta

Heips
Ensimmäinen vuosi päätoimittajan
pestiä takana ja voin sanoa sen, että
antoisaa on ollut. Toki eihän tämä ole
koko ajan mennyt kuin Strömsöössä.
Haasteita on ollut, kuten sen jo tiedostinkin ennen aloittamista.
Materiaalia on ollut helppo haalia, kun
toiminta on ollut hyvinkin aktiivista
alueellamme. Tietenkin täytyy myöntää
se, että paljon on joutunut karsimaan
pois, koska tila rajattua ja silloin joutuu
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käyttämään priorisointia. Tähänkin lehteen alun perin oli tarkoitus laittaa juttu
Caravan messuista, mutta tilanpuutteen
vuoksi jouduin siirtämään sen ensivuoden ensimmäiseen lehteen.
Suurena apuna minulle on ollut aktiiviset kirjoittajat, jotka ovat pyyteettömästi
lähettäneet juttujaan minulle, siitä ISO
KIITOS teille. Laittakaa edelleenkin
juttuja tulemaan minulle, niin voimme jakaa niitä kanssakaravaanareille
talvipäivien iloiksi ja tulevan kauden
odotteluksi.

Ensi vuosi tuo tullessaan aktiivisen
karavaanikesän, joka starttaa yhdistyksemme 50-vuotis juhlilla Jokimaan
ravikeskuksessa. Tapahtumasta tulemme tiedottamaan useasti jokaisella
foorumilla, missä olemme mukana.
Tehkäämme tuostakin tapahtumasta
ikimuistoinen ja sydämellinen, koska
kerran me täytämme 50-vuotta.

Suuri kiitos ja kumarrus tästä ensimmäisestä Vaunuposti-vuodesta, kun
olette jaksaneet tukea ja kannustaa
minua. Tästä on hyvä jatkaa uudelle
vuodelle 2020.
Marko 160599

Perinteiset pikkujoulut
22.-24.11.2019
Vuorenmäki
Hinta 70€
Hinta sisältää perinteisen joulupöydän, ohjelmat, majoituksen + lataussähkön. (hintaan ei sisälly yöpyminen maamiesseurantalolla)

Perjantaina tanssimusiikkia orkesterin tahdissa.
Lauantaina perinteinen joulupöytä, muistamiset ja palkitsemiset,
joulupukki jne…
Ruokailun takia ennakkoilmoittautuminen viimeistään 15.11 mennessä
Aila Laaksonen p. 0505560996 tai aila.laaksonen1@hotmail.fi
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Tullaan tutuksi

Retkeilyä ja karavaanailua
Liisa ja Tenho Nurminen
Aloitimme telttailulla 4-henkisenä
perheenä lasten ollessa vielä pieniä.
Matkat kohdistuivat Pohjois-Suomeen,
Norjaan, sekä myös Venäjälle. Vuosi oli
1977, kun ensimmäisen kerran kävimme Hammerfestissä.
Telttailua jatkui aina vuoteen -82 asti,
jolloin rakensimme ensimmäisen omavalmiste matkailuauton Fiat 238, jossa
oli tilaa neljälle henkilölle.
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Fiatilla matkailimme vuosien ajan, milloin enemmän,
milloin vähemmän ja ajoittain karavaanailu oli jäädä kokonaan työelämän
muuttumisen vuoksi.
Muistimme mukaan vuonna 1996 karavaanailumme sai uutta potkua, kun liityimme Lahden Caravan yhdistykseen,
tällöin lapset olivat jo lähteneet omille
teilleen ja autoksi tuli Ford Transit,
jota seurasivat Fiat Frankia, Fiat Dethlefs j.n.e kukin omalla vuorollaan. Nyt
kulkineena on A-luokan auto Adria.
Leiriydyimme useasti Artjärvellä urheilukentän sora-alueella, johon Lahden
yhdistyksen jäseniä kokoontui.

Mieleeni on jäänyt ensimmäiset peltoalueen raivaustalkoot, jossa olimme
mukana, myös kunnan sauna lämpisi. Leiriydyimme myös monet kerrat
Mäntymotellin Caravan-alueella, jossa
lahtelaisilla oli käyttösopimus.
Tämän jälkeen matkailu on jatkunut
monimuotoisesti mm. kausipaikka
Länsi-Päijänteen yhdistyksen Myllymäkelässä ja monivuotinen oleskelu
ACF-Caravan Finland alueella Jämsänkoskella.

van alue on saanut paljon uutta ilmettä
siitä, kun viimeksi noin 20 vuotta sitten
leiriydyimme. Jatkossakin on hienoa
käydä tapaamassa vanhoja tuttuja ja tutustua nuorempiinkin karavaanareihin.
Tapaamisiin Artjärvellä toivottelevat
Liisa ja Tenho 80774

Vuosi 2019 toi taas Artjärven alueelle,
Hämy-karaoke karsintakilpailun myötä
heinäkuussa, jossa Liisa voitti karsinnan
ja edusti Lahtea naisten sarjassa. Cara-

Matkamessut/Helsinki la 18.1.2020
Hinta 15€/hlö sisältää pääsylipun ja bussimatkan meno/paluu.
Ilmoittaudu sähköpostilla: juhahartman@live.fi tai tekstiviestillä
0509171156
Puhelinvarauksia ei oteta vastaan.
Lähtö PH-Caravanin (Hakakatu 4) pihasta klo 8.50 ja Marolankatu/turistipysäkki n klo 9.00
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Rocktreffit ja Hämykaraokekarsinta

Yhdistyksemme historian
ensimmäiset Rocktreffit
pidettiin 12.-14. heinäkuuta.
Tapahtumaviikonvaihteen
aloitimme Hämykaraokekarsinnoilla, jossa valitsimme
edustajamme laulamaan itse
finaaliin, joka pidettiin SFCKangaslammella, Nastolassa
elokuun puolessa välissä.
Tänä vuonna karsintoihin oli
ilmoittautunut sankka joukko
lahjakkaita laulajia. Onneksi
tuomaroinnista vastasi rautainen tiimi, eli Leila Lellu Järvenpää ja Maria Pihlajamaa
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Nuorten sarjan ykköseksi, edustamaan
yhdistystämme valittiin Netta Vahtera.

Miesten sarjan voittajaksi laului itsensä
Veikko Jääskeläinen

Faniyleisö tunnelmassa mukana.

Naisten sarjan voittajaksi valikoitui
edustamaan Liisa Nurminen

Jatkuu...
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Rocktreffit ja Hämykaraokekarsinta

Itse Rocktreffit käynnistyivät lauantaina
13. heinäkuuta, paikalla oli neljä innokasta bändiä ja jokainen soitti todella
hienosti. Tarjolla oli jokaiselle maulle
sopivaa musiikkia laidasta laitaan.

Hämykaraoke finaalin tulokset

Keli oli koko viikonvaihteen mitä parhain ja yleisö sai sitä, mitä olivat tulleet
hakemaan. Tästä on hyvä jatkaa jatkojalostamaan hienoa tapahtumaa, jossa
musiikki on pääosassa.

Miehet: 1. Leo Nevalainen, Kerava
2. Ari Ritari, Kanta-Häme
3. Pekka Hilden, Kaakkois-Häme

Naiset: 1. Marika Järvensivu, Ydin-Häme
2. Tarja Kamila, Pirkanmaa
3. Janina Koskinen, Pirkanmaa

Nuoret: 1. Netta Vahtera, Lahden Seutu
2. Miikka Vuorinen, Ydin-Häme
3. Vilma Mannila, Pirkanmaa
Lapset: 1. Noora Koponen, Kerava
2. Nenna Leppänen, Pirkanmaa
3. Konsta Laakkonen, Pirkanmaa

Kuvat ja teksti: Marko Aronen
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Onnea voittajille!!!!

Jokimaan ravikeskus, Jokimaankatu 6, Lahti

Retkeilyautolla Euroopassa 2019
Katowicen jälkeen siirryimmekin jo
Tšekkeihin, Dvůr Králové-nimiselle
paikkakunnalle, missä sijaitsee Safari
Park Dvůr Králové (31€/yö). Leirintäalue sijaitsee eläintarhan, sekä safaripuiston yhteydessä. Erittäin siisti alue.
Leirinnän hintaan kuului rajaton pääsy
eläintarhaan leirinnän ajan. Alueella
uima-allas ja poreallas, pieni baari ja
baarista näkymä eläintarhan kirahviaitaukseen. Noin 2 kilometriä kävelymatkaa kaupoille ja alueen ulkopuolella
huoltoasema. Eläintarhan yhteydessä
olevassa hotellissa ravintola.

Juhannus alkoi lähestymään. Olimme
sopineet jo keväällä, että tapaamme
ystäviä Prahassa juhannuksena, ja
olimme tehneet varauksia koko porukalle Camping Sokoliin, Prahaan (30€/
yö). Sokoliin ajelimme torstaina ennen
juhannusta, ja olimmekin paikalla jo
hyvissä ajoin, koska ajomatka ei ollut
pitkä, sekä Tšekin tiet ainakin idästä
päin tullessa hyväkuntoisia. Etelästä päin saapuneet kaverit eivät olleet
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samaa mieltä, koska olivat tulleet
muutamaa kymmentä kilometriä useita
tunteja tietöiden vuoksi. Sokolissa
olikin varaus kunnossa, ja saimme heti
käyttöön kaksi matkailuautopaikkaa,
sekä yhden vuokramökin. Alueella
siistit pesutilat, uima-allas ja ravintola.
Respassa minimarket, kävelymatkan
päässä muutama kauppa. Junalla pääsi
kätevästi Prahan keskustaan ja respasta
sai ostettua junaliput valmiiksi. Päivän
lippu maksoi 4,20€. Leirintäalueelta
kuljetus juna-asemalle ilmaiseksi.
Sokolissa vietimmekin hyvällä porukalla koko juhannuksen sunnuntaihin asti.
Lauantaina kävimme koko porukalla
katselemassa Prahan nähtävyyksiä.
Väkimäärä oli keskustassa hirvittävä…
Sunnuntaina osa ryhmästä lähti lentäen
takaisin Suomeen, ja kaksi autokuntaa
lähti jatkamaan lomaa.

Seuraavana kohteena olikin sitten jo
Saksa. Ensimmäisenä ajeltiin Dresdeniin, mistä oli jo etukäteen katseltu
ostospaikkoja, missä pitäisi lomarahoja
käydä tuhlailemassa. Leirintäalueeksi
valikoitui keskustan tuntumassa sijaitseva CBM-Camping, Mockritzin

kaupunginosassa (30€/yö). Alueella
minimarket, uima-allas ja ravintola.
Bussilla pääsi kätevästi keskustaan ja
lipun sai ostettua respasta. Me otimme
päivälipun viidelle hengelle
hintaan 15€. Bussilla mentiin rautatieasemalle, josta alkoi kävelykatu.
Kävelykadun varrella paljon kauppoja
ja kuppiloita. Dresdenin keskustassa
olikin mukavan rauhallista liikkua
ruuhkaisen Prahan jälkeen.

Saksassa jatkoimme vielä lomailua käymällä huvittelemassa esim. Lyypekin
Hansa-Parkissa, sekä meille perinteisessä vierailukohteessa Karls ErlebnisDorfissa Rostockissa. Karls ErlebnisDorf “mansikka-teemapuistoja” löytyy
useita Saksasta ja suosittelemme sellaisessa käymään tutustumassa. Sisäänpääsy on ilmainen.
Lyypekissä majoituimme perinteisellä
Camping Schönböckenillä (28€/yö), ja
Rostockissa kivalla pikku stellplatzilla,
Ferienhof Dubberke nimeltään (14,50€/
yö). Kyseinen stellplatz oli omakotitalon
takapihalla, jota vanha herrasmies piti.
Yhteistä kieltä meillä ei löytynyt, mutta

toimeen tultiin. Tämän jälkeen päätimmekin opiskella seuraavalle reissulle
hieman enemmän saksan kieltä.
Sääennusteissa oli luvattu muutamalle tulevalle päivälle tukalaa hellettä, ja
päätimme vielä lähteä Rostockista jonnekkin rantapaikkaan ennen Ruotsiin
lähtöä. Päädyimme Zwei Seen Campingille (35€/yö) , noin 100 kilometriä Rostockista etelään. Kyseessä iso leirintäalue
Zislow-nimisellä paikkakunnalla, järven
rannalla. Alueella minimarket,
ravintola, grillikioski ja polkuveneiden
yms. vuokrauspiste. Täällä ei turisteihin
törmännyt, koska alueella oli paljon
kausipaikkalaisia, ja kaikki muutkin
matkailijat pelkkiä saksalaisia. Siistit
pesutilat ja siisti uimaranta. Järvi on matala, joten sai kahlata melko pitkälle, että
pystyi kunnolla uida. Vesi oli puhdasta
ja lämmintä. Kuumimpana päivänä oli
38 °C lämpöä, joten uimaranta oli kyllä
tarpeen. Siellä oli mukava viettää viimeiset päivät Saksassa.
Suuntana alkoi olemaan jo pohjoinen,
ja Rostockin satamasta menimme TTLinen laivalla Ruotsin Trelleborgiin.
Laivana oli Huckleberry Finn, ja matka
kesti noin 6 tuntia. Laiva ehkä parhaat
päivänsä nähnyt, mutta tuolle matkalle
aivan riittävä. Ruotsin läpi ajoimmekin
samana päivänä, ja saavuimme Kapellskär Campingiin illalla. Jäljellä oli
enää laivamatka Suomeen Finnlinesilla
linjalla Kapellskär-Naantali, ja laivana
Finnfellow. Tuo Finnlinesin linja sisältää
kaksi ruokailua aamulähdöllä, ja on siten erittäin kilpailukykyinen hinnaltaan.
Tämä oli ensimmäinen reissumme Via
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Retkeilyautolla Euroopassa 2019
Seuraavaa pidempää reissuamme emme
ole vielä suunnitelleet, mutta eiköhän
sekin jonnekkin päin Manner-Eurooppaa suuntaudu.
Voit seurata matkojamme Facebookin
ryhmässä: “Retkeilyautolla Euroopassa
2019”. Sieltä löytyy juttuja myös edellisiltä reissuiltamme.
Balticaa pitkin Puolaan, ja etukäteen
varsinkin Baltian ja Puolan liikenteestä kauhutarinoita lukeneena voimme
todeta, että liikenne ei noilla seuduilla
ollut sen ihmeellisempää kuin täällä kotonakaan. Pitää vain varautua enemmän
siihen, että vastaan voi tulla vierekkäin
se pari autoa. Kannattaa muistaa katsella taustapeiliin, ja antaa ohittelijoille
tilaa ajelemalla reilusti tien oikeassa
reunassa. Liikenteestä sen verran, että
Puolan liikenne on “huomaavaisempaa”
verrattuna esimerkiksi Tsekkeihin.

Vuorenmäellä nähdään!
Pasi, Minna, Linda & Sara

Artjärvipäivät 20.7.2019
Artjärvipäivät huipentui lauantaille, jolloin urheilukentälle oli
saapunut jos minkälaista myyjää kaupustelemaan tuotteitaan
innokkaille ostajille. Sieltä löytyi
vaikka mitä, niin ruumiin ravintoa, kuin tavaranpaljoutta.
Lisäksi alueella oli monenmoisia
arvontakojuja, kilpailupaikkoja
ja tietenkin voimamies/nainen
kilpailutkin.
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Lahden karavaanareita edusti tänäkin vuonna Jouni Väkiparta. Sijoitus
tiukassa, mutta tasaväkisessä kilpailussa tänä kesänä oli neljäs, eli voittajana
voimme häntä onnitella.
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VIKAMUISTINLUKU
MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
AUTOSÄHKÖKORJAUKSET
KATSASTUKSET
PAKOKAASUMITTAUKSET
ÖLJYNVAIHDOT
JARRUTESTIT
ILMASTOINTIHUOLTO
FORTE- JA BG-KÄSITTELYT
EBERSPÄCHER- JA WEBASTOLÄMMITTIMET
➢ PYÖRÄNKULMIEN MITTAUS/SÄÄDÖT
➢ SIJAISAUTO
➢ MYÖS MATKAILUAUTOJEN HUOLLOT JA
KORJAUKSET
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

KARAVAANIKORTTIA ESITTÄMÄLLÄ -10%
ALENNUS TARVIKEOSISTA
HUOLLON/KORJAUKSEN YHTEYDESSÄ!

LAHDEN AUTOTEKNIIKKA
AUKEANKATU 8
15610 LAHTI
lahden.autotekniikka@gmail.com
050 448 7848
045 647 3337
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Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea!
150-200 matkailuajoneuvon valikoima

Suomen suurin 40
ajoneuvon sisätilanäyttely

Kattava huolto ja varaosapalvelu.
Myös valtuutettu
Fiat-huolto ja Fiat Original varaosat

30 alan
ammattilaista

Suomen suurin tarvike-, varaosa- ja
lisävarustevalikoima myymälässämme

Myynti

kauppa.jyvascaravan.fi

0400 407 066 myynti@jyvascaravan.fi

VERKKOKAUPPA

Meillä yli 150 ajoneuvoa!

Jälkimarkkinointi

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

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15.
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan

Myyjät

Verkkokauppa 24h

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

Pelitreffit

SF-Caravan Lahden Seutu ry:n pelitreffit ajoittuivat tänä vuonna 30.0801.09.2019 viikonloppuun.
Hyvissä ajoin olin putsannut
”Betankki”-kuulat hämähäkinseiteistä
ja Mölkky-laatikkokin oli edellisen pelin jälkeen kursittu kasaan muutamalla
lisäruuvilla. Motto treffeille lähtöön oli:
Lahjattomat harjoittelee. Vankkuri oli
varustettu viikolla jo valmiiksi, jotta
siirtyminen Artjärvelle kävisi joutuisasti. Perjantaina ajeltiin kaikessa rauhassa
Vuorenmäkeen iltapäivällä. Ylläri oli se,
että paikalla oli jo porukkaa yli parikymmentä yksikköä. Sisäänkirjautuminen kävi sutjakkaasti, koska ”respassa”
työskenteli Helinin Eki ja Rinteen Juha.
Olin jo Ekille etukäteen luvannut, että
voin jelppiä Isäntiä niiden pelihommien järjestelyissä. Ponnari- Kari oli yksi
Isännistä, mutta ei sitten kiireiltään
ollut vielä paikalle ehtinyt. Mukavahan
sinne oli Vankkurinsa ja leirinsä pystyttää, kun neuvojia riitti ”eestä ja takkaa”.
Siinä iltapäivällä oli myös sadetta saatu
ympäri Päijät-Hämettä, mutta suuremmilta sateilta oli Artjärvi säästynyt.
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Trerffiohjelmaan oli myös perjantaille merkitty saunavuorot miehille ja
naisille. Lupauduin Saunamajuriksi.
Ohjeena: +50 C kun mittarissa, kilistele
kelloa, jotta Daamit voivat alkaa saunomisen. Yllätys saunanlämmittämisessä
oli se, että puut oli kuivia. Jees. Kertaraapaasulla syttyi pata ja kiuas.
Perjantai ehtoona kokoontui Caravan –
väki niin etukatoksiin, kuin Kotaankin
murkinoitaan nauttimaan ja peli strategiotaan suunnittelemaan.
Koitti lauantai aamu ja tunnelma alkoi
kohoamaan. Samalla myös ilman
lämpötila. Pirummoinen sumu oli ollut
yöllä ja aamusella. Lentoliikennettäkin
haitannut Vantaan kentällä. Järjestelytoimikunta laittoi pelikentät vaatimusten mukaiseen kuntoon. Arvottiin
”Betankki” kisaan parikilpailu pelaajat.
Valmisteluihin kuului melkein jokaiselle oma tuoli tai jakkara. Ilman ollessa
todella lämmin, toi jokainen oman
tarpeensa mukaan juomaa nautittavaksi. Vesi tuntui olleen kovassa suosiossa,
vaikka kyllä siellä muutama Olut-tölkkikin oli saattanut sekaantua vesipullojen sekaan.
Kisaa käytiin rennolla otteella, ei otsa
kurtussa, vaan monella tuntui olevan
mottona: Mikään ei oo tärkeämpää
kuin voitto, rökälevoitto ja jatkoon
pääsy. Kymmeneltä kun pelit aloitettiin,
niin ”Betankki ” kun saatiin ratkottua,
niin jatkettiin Mölkyllä. Siinä pelien
tuoksinnassa saivat pelaajat sankoilta
kannustajajoukoilta, jotka jakkaroillaan
istuen jakoivat auliisti ohjeita ja näkemyksiään pelien etenemisestä.

Itselleni oli annettu tehtäväksi ”Päämittamiehen” työ. Muutaman kerran piti
käydä mittaamassa ”Betankin” kuulien
etäisyys Snadiin. Ei huono homma
ollenkaan.
Mynttisen Arilla oli käytössä Lentokopteri Drone, mikä nousee sinne korkeuksiin ja näyttää kuvaa ja pörisee ilmojen
halki pienten ohjainvipujen varassa. Oli
hieno saada lintuperspektiivistä kuvaa
ja näkymää pelialueesta. Myöhemmin
iltapäivällä pelien jo tauottua, liiti Merikotka ylväästi alueen yli.

Tikkaakin heitettiin Kodan nurkalla.
Tarkkuutta löytyi niin Naisissa kuin
Miehissäkin.
Tulokset olivat ihan kunnollista luokkaa. Paljastui myös se, että joukossam-

me on monitaitoisia osaajia.
Treffin yksi tosi tärkeä asia on muonitus. Nytkin homma hoitui todella
maittavalla keitto ruoalla.
Santsi lautasenkin sai ilman mitään
suurempia puheita, ja kolmaskin kattaus sujui , kunhan osasi
koiranpentu- katseen sujuvasti.

Siinä porukoiden kanssa rupatellessa
todettiin sekin, että pelitreffit kokoaa
koko paikalle saapuneen joukon tiiviisti yhteen pitkäksi ajaksi. Kannustus ja
kilpailuhenkisyys kuuluvat tämmöiseen
tapahtumaan olennaisena osana. Siinä
samalla saa vaihdettua kuulumisia ja
kertoa matkailukokemuksia kuluneelta
kaudelta.
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Pelitreffit
Saunominen, pelien jälkipuinti on
oleellinen osa myös tätä tapahtumaa.
Siinä löylyjen ja vilvoittelun ohella on
mukava viilistellä sitä, että jos se ja se
asia olisi onnistunut, niin…
Kaikki kuitenkin olivat reilulla ja reippaalla mielellä, vaikka tappion karvasta
kalkkia oli aika moni saanut tuta.
Arpajaiset, tuo Treffien suola, oli taas
saanut kovan suosion. 500 arpaa, loppuunmyyty.
Jännitys kohosi huippuunsa, kun sunnuntaina heti kympiltä alkoi arpajaisten
voittojen arvonta.
On se ihme homma, että aika moni
arpa osui samalle henkilölle. Rouva
Fortuna oli silloin suosiollinen.
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Kilpailujen palkintojen jako oli juhlava
tilaisuus. Lapset, Naiset ja miehet saivat
kuhunkin lajiin ja sarjaan kuluvat pystit
ja palkinnot.
Kaikki pääsivät vielä valokuvaankin,
jotta jälkipolville jää dokumentaatiota
2019 vuoden pelitreffeistä.

Treffeistä jäi hyvä mielikuva hyvin
hoidetusta, suunnitelmallisesti tehdystä
yhteisestä tapahtumasta.
Mukana oli myös runsaasti lapsia, jotka
toivottavasti ovat tulevaisuuden Karavaanareita.
Nämä muistikuvat tallensi
Jorma Siren
114188

Mölkky lapset:
1. Lenni Tähtinen
2. Anssi Siivonen
Mölkky, 38 osallistujaa:
1. Jasmin Rinne
2. Antti Kotomaa
3. Ebba Luomala
Tikka, naiset, 14 osallistujaa:
1. Päivi Nieminen-Velasco 110 pist.
2. Merja Jansson 89 pist.
3. Minna Kotomaa 67 pist.

Petanque parikilpailu, 16 joukkuetta:
1. Kotomaa Minna ja Antti
2. Helin Maija ja Erkki
3. Rinne Jasmin ja Juha
Tikka, miehet. 22 osallistujaa:
1. Juha Rinne 120 pist.
2. Antti Kotomaa 109 pist.
3. Mika Hämäläinen 102 pist.
Viikonlopun paras tulos, kiertopalkinto:
Mika Hämäläinen 34 pist.
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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 2019 LOPPUUN.

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2015 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT

Vasarakatu
Vasarakatu44
15700
15700Lahti
Lahti

PESULINJA KUKONKOIVUSSA
Kukonkuja 1 Hollola
Asuntoautot ja - vaunut
Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot
Tekstiilipesuri
SOITA JA VARAA AIKA 044 5104428

TALVISÄILYTYSTÄ ASUNTOVAUNUILLE JA MATKAILUAUTOILLE
Peruslämmin säilytyshalli, jossa ovikorkeus 3,5m. Kiinteistössä elektroninen murtohälytys (Securitas)
Hinta 42€/m²
Ajalle: 1.10.2019-30.4.2020
Paikka: Vipusenkatu 1, 15230 Lahti
Yhteydenotot: Kiinteistö Oy Lahden Vipusenkatu 1, puh: 0400 710 179

Nopeaa Palvelua ammattitaidolla!
ir-sahkotyo.fi/ilpo.ronkko@ir-sahkotyo.fi
Soita jos tarvitset sähköasentajaa 044-2901621
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Auktorisoitu tilitoimisto
AJ-Tili Oy
Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla
Pyydä tarjous:
WWW.AJTILI.FI
P. 040-7523 775
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Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue. Avoinna 1.5.-31.10 välisen ajan.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Leiriytymismaksut maksetaan yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			
FI28 3131 3001 1905 03
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen jäsenille					
11 €
-SFC-liiton muille jäsenille					
16,5 €
- muille, liittoon kuulumattomille 			
22 €
Tilaussauna (1 tunti )				
10 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
1€
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk						
Kausipaikka 1.5-31.10.2020					
		
Hinnat sisältävät arvonlisäveron

90 €
350 €

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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SFC Lahden Seutu ry:n seuraavat tapahtumat

22.-24.11.2019 		Pikkujoulut
18.1.2020			Matkamessut, Helsinki
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Autokauppa, jossa on jiitä.

Jii niin kuin joka lähtöön ja
jokaiselle matkaajalle juuri se
oikeanlainen matkailuajoneuvo alle!

Kuvan
ADRIA
matkailuauto: Matrix Plus 670 SL Alde

Edustamme näitä merkkejä

Matkailuautomyynti:

020 7881 311

J. RINTA-JOUPPI OY
Tupalankatu 7, Lahti

PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \ la 10 – 15

