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SEURAA:
KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja Itä-Hämeen JÄRJESTÖPALSTAA
Ja netin käyttäjät KOTISIVUJAMME

www.sfclahdenseutu.fi

Jos vaikka hallitus haluaa tiedottaa SINULLE jotain, sillä ainahan voi ilmetä
jotain uutta kivaa lehden ilmestymiskertojen välillä.
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Ilmoitushinnat
Aukeama
1/1 sivu
½ sivu
¼ sivu
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70 €
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150 €

Päätoimittaja:
Ulla Seppänen
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No:4 44/2011

40/2011

Jäsenet:
Erkki Helin
Kari Koivunen
Timo Leppänen
Riikka Siren
		
Lehteen 1/12 tulevan materiaalin tulee olla perillä.2012 mennessä.
Sähköpostiosoitteeseen: ulla.seppanen@pp.phnet.fi tai
Osoitteeseen: Ulla Seppänen, Satulakatu 6 E 73, 15830 LAHTI
Gsm: 0400- 714 268
Painopaikka:



Treffit ja tapaamiset 2011
28. - 30.10

Syystreffit
Vuorenmäki, Artjärvi

25. - 27.11

Pikkujoulutreffit
Vuorenmäki, Artjärvvi

28.11

Syyskokous klo: 18.00
Wanha Herra

Kannen kuvat Eila ja Kari

Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta 2012



Puheenjohtajan palsta
Jälleen alkaa yksi matkailukesä lähestyä
loppuaan, mutta sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että karavaanimatkailu loppuisi.
Onhan meitä karavaanareita kuitenkin melkoinen joukko, jotka jatkavat hienoa harrastustamme ympäri vuoden liikkuen tai
kausipaikoilla viihtyen.
Valtiovalta ei kuitenkaan tunnu meitä karavaanareita juurikaan noteeraavan muuta
kuin negatiivisessa mielessä. Paljon puhuttu matkailuautojen päästövero on siitä oiva
esimerkki. Liittomme on lähestynyt päättäjiä useillakin kirjelmillä ja lausunnoilla ja
yrittänyt näin saada neuvotteluyhteyttä aikaiseksi. Viimeisin kirjelmä lähti päättäjille vain muutama viikko sitten. Tästä kertoi
liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen matkailuautoilijoiden syyspäivillä Hartolassa
Krouvin leirialueella syyskuun lopulla. Ja
emmehän me vaunuilijatkaan jää osattomaksi, kun lukee niistä polttoainehintojen
korotuksista, joita meille on uudessa budjetissa tulossa.
Kaikesta huolimatta paljon positiivista on
tänäkin vuonna tapahtunut ja tapahtuu.
Esimerkiksi Artjärven alueemme kasvattaa suosiotaan koko ajan. Tapahtumia on
lisätty ja porukkakin on käynyt mukavasti
koko kesän. Olemmekin hallituksessa varovasti alkaneet miettiä tulevan kesän kohdalle ajatusta, että löytyisikö joukostamme
innokkaita karavaanareita niin paljon, että
ensi kesänä voisimme luvata, että paikalla
olisi aina joku omaa väkeä. Aikaväli olisi
esimerkiksi kesäkuun puolivälistä elokuun
puoliväliin. Myöskin muutama kesäkausipaikka olisi mahdollista järjestää halukkaille. Palaamme asiaan syyskokouksessa,
seuraavissa lehdissä ja nettisivuillamme.
Jos olette mukana ajatuksessamme ottakaa
rohkeasti yhteyttä.


Messutapaaminen onnistui jälleen kerran
mainiosti. Kisapuiston kentän menetyskään
ei aiheuttanut niin paljon ongelmia kuin
pelättiin. Uusi alue Löytynmäki eli koirien
koulutuskenttä vanhan raviradan kupeessa
täyttyi hyvin. Ainoa ongelma oli vesipisteen puute ja jyrkähkö mäki messuille kulkiessa, mutta paikkahan oli erittäin rauhallinen. Jälleen kerran erittäin suuri kiitos koko talkooporukalle ja ”Emerituspäällikkö”
Ekille, kyllä me osataan .
Ajotaitotreffit on toinen Lahden yhdistyksen ”näyte”. Tällä tarkoitan sitä, että yhdistyksemme on jo vuosia tehnyt aktiivista
työtä ajoharjoittelun ja merkkisuoritusten
saralla. Jo parin vuoden päästä siitä, kun
liiton puitteissa merkkisuorituksia alettiin
ajaa alkoi toiminta myöskin Lahdessa ja on
jatkunut katkeamatta vuosittaisena treffinä.
Merkkisuoritusten määrässä olemme aivan
kärkisijoilla yhdistysten joukossa. Merkkien suoritus ei kuitenkaan ole itsetarkoitus,
vaan tilaisuus päästä kokeilemaan miten se
ajoneuvo käyttäytyy ja oppia uusia niksejä kokeneempien neuvojien avulla. Tämän
vuoden ajotaitotreffi oli mielestäni siitä oiva esimerkki, sillä kentällä oli useita ajajia
nimenomaan vaunuyhdistelmällä, jotka eivät olleet koskaan vetäneet saati peruuttaneet matkailuvaunua. Tästä saimme kehuja
myöskin liiton kouluttajalta Lauri Niemiseltä, joka oli paikalla ja lupasi tulla jälleen
vuoden päästä uudelleen.
Sitten vaan tervetuloa syyskokoukseen ja
loppuvuoden tapaamisiin. Seuratkaa kotisivujamme.
Pikkujoulua odotellessa Timppa
ps. seuraavan jutun kirjoittelenkin jo
”eläkepappana”.

Syystreffit
Vuorenmäki, Artjärvi

28. - 30.10.2011
Syysiltojen nautintoja valojen merkeissä.

Parhaat valot palkitaan
Tanssit Maamiesseurantalolla

Hinta 35 euroa

Lisätietoja: Erkki Helin 0400-35 1439
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Kannustusta Hämyjen Karaokekisoissa.
Palkintopalleille ei yhdistyksemme edustajat yltäneet,
yritystä kyllä riitti.


Tervetuloa tutustumaan 2012 uutuuksiin!

Lisää uusia matkailuautoja
netissä: www.jyvascaravan.fi
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15
tai sopimuksen mukaan.
Joulukuussa LAUANTAISIN suljettu!
P. 0400 407 066. Sorastajantie 6, Jyväskylä.
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Kaasulaitehuollot
Lämmittimien korjaukset (truma, primus, alde) myös varaosat
Kaasulaitteiden koeponnistukset 30 euroa auto/vaunu
Kosteusmittaus todistuksella 40 euroa auto/vaunu
Kosteuskorjaukset
Vakuutusyhtiöiden kolarityöt
Uudisvarustelua
Jarruremontit (jarruosien varaosamyynti)
Varaosat erimerkkisiin autoihin ja vaunuihin
Tarvikemyyntiä
Käytettyjen vaunujen myyntiä
Valtuutettu Hobby, Adria, Chausson, Challenger takuuhuollot/
tiiveystarkastukset
11 kg:n kaasupullon täyttö 22 euroa
Ulkotalvisäilytyspaikka 100 euroa/ talvi
Myös palvelut kausipaikkalaisille paikanpäällä
Tavarantoimitukset Lahteen ilman kuluja
Verkkokauppa osoitteessa mlcaravan.fi
ML Caravan Oy (Marko Laitinen)
Kauniaistentie 5B
16300 ORIMATTILA
0400-369983 www.mlcaravan.fi



Pikkujoulut
25. - 27.11.2011
Vuorenmäki, Artjärvi
Perjantaina glögitarjoilu ja Eikan karaoke Maamiesseuran talolla.
Lauantaina lasten askartelua ja kuusen koristelu sekä saunominen.
Illalla puheet ja ansiomerkkien jako sekä nautimme jouluaterian,
jonka Maamiesseuran naiset järjestävät jälleen.
Joulupukkikin vierailee iltasella ja tuo lapsille nimetyt paketit.
Lopuksi tanssimme Olli Mäkelän orkesterin tahdittamana.
Sunnuntaina on vielä arpajaiset
Sitova ilmoittautuminen Ulla Leppäselle viimeistään 16.11.2011, joko
puhelimitse numeroon 044-550 4330 tai sähköpostilla osoitteeseen
ulla-maija.leppanen@phnet.fi
Pikkujoulumaksu on 60 euroa sisältäen ruokailun, ohjelmat sekä
valosähkön.
Tervetuloa mukaan juhlatunnelmaan.



Pelitreffit
Vuorenmäki, Artjärvi

19. - 21.8.2011

P

erjantaina 19.8. kokoontui SF-Caravan Lahden Seudun yhdistyksen
alueelle Artjärvelle 28 vaunukuntaa
pelitreffeille. Pelitreffit ovat nimensä mukaisesti karavaanareiden tapa mitellä mölkyn ja petanguen mestaruudesta. Aikuisille, nuorille (yli 13-vuotiaille) ja lapsille on

10

omat sarjansa mölkyssä ja petanquessa.
Mölkky kisattiin yksilökilpailuna. Petanquessa aikuisten sarjassa kisattiin kahden
hengen joukkueina ja lapset mittelivät toisiaan vastaan yksilöpeleissä. Perjantaina
alkoivat ankarat harjoittelut mölkyssä ja
petanquessa.

L

auantaina aamu alkoi sarastaa aurinkoisena, mutta tuulisena. Väki kokoontui
aloittelemaan mölkyn karsintaa kello 10.
Osanottajia oli sen verran paljon, etttä aikuiset piti jakaa kahdeksaksi eri ryhmäksi
ja lapsiakin oli kahteen eri ryhmään, joissa
kisattiin jatkopaikoista finaaleihin. Finaalit
aikuisten osalta käytiin iltapäivällä. Nuoret kisasivat suoraan voitosta. Nuorilla oli
jännittävä kilpailu, jossa voittajaksi selvisi ylivoimaisesti Jasmin Rinne. Hopeasta
ja pronssista käytiin tiukka mittelö, jossa
Joni Hartman nappasi hopean ja pronssia
otti Paavo Helin. Lasten finaali käytiin kovassa sivutuulessa ja kilpailun voitti Janina
Keinänen, toiseksi tuli Mico Keinänen ja
kolmanneksi suoriutui Tino Aalto. Onneksi
olkoon kovalle kolmikolle.

Lasten mölkyn mestarit: keskellä
1.Janina Keinänen: oik. 2.Mico
Keinänen ja vas. 3.Tino Aalto

A

Nuorten mölkyn mestarit: keskellä
1.Jasmin Rinne; vas. 2.Joni Hartman
ja oik. 3.Paavo Helin

ikuiset jatkoivat mittelöitä hurjassa
tuulessa ja pikkuhiljaa alkoivat jyvät
karsiutua akanoista. Mestari ratkesi iltapäivän finaalissa. Tasaisen kilpailun voittajaksi selviytyi Juha Raappana, toiseksi
tuli Kimmo Suomalainen ja pronssille Reijo Tietäväinen. Päivän edetessä alkoi kova
kamppailu petanquen mestaruudesta. Aikuiset aloittivat karsintapelit ja heidän ratkottua finalistit, oli lasten vuoro. Petanque
oli uusi laji lapsille, joten mittelöt aloitettiin
kertomalla lapsille säännöt ja valittiin tuomarit. Lasten paras oli Roni Semeri, hopeaa otti Jaakko Helin ja pronssi jaettiin Eero
Helinin ja Janina Keinäsen kesken. Aikuiset mittelivät alkuillasta mestaruudesta. Petanquen mestareiksi tulivat Reijo Tietäväinen ja Maiju Laatinen, hopeaa ottivat Jonna
ja Mikko Keinänen ja pronssia Kari Laaksonen ja Mariann Laine. Onneksi olkoon
vielä kerran kaikille voittajille ja kiitokset
myös kaikille ottelijoille.

Janinan tyylinäyte mölkyssä
11

Petanquen mestarit: keskellä 1.Maiju Laatinen ja Reijo Tietäväinen; Vas. 2.Jonna
ja Mikko (puuttuu kuvasta) Keinänen;; Oik.3. Mariann Laine ja Kari Laaksonen

P

erinteisesti treffien aikana myytiin arpoja ja arpajaiset suoritettiin sunnuntaina palkintojenjaon yhteydessä. Pääpalkintona on tällä kertaa S-ryhmän 60euron lahjakortti. Muita palkintoja on pilvin pimein
kuten hatiahuivi, tuulilasinpesunestettä,
vaaleanpunainen kauluspaita ja kaikkea
tuiki tarpeellista kuten veitsisarjoja, infralämmitin, mölkky- ja kyykkäpelit, kotiparturisetti yms.

S

unnuntaina oli hieman pilvisempi sää
kuin lauantaina. Aurinko kuitenkin
kurkisteli pilven lomasta ja lämpö helli arpajaisiin ja palkintojenjakoon osallistujia.
Pääpalkinnon arpajaisissa pokkasi itselleen
Jorma Siren. Kaikki mukava loppuu aikanaan ja edessä oli kotiin lähtö. Kaunis ilma
helli kotimatkalaisia ja alue tyhjeni pikkuhiljaa.
Hyvää syksyä kaikille ja ajelkaahan varovasti.
Tuija 130873
12

Lasten petanquen mestarit: Toinen
vas.1. Roni Semeri; toinen oik. 2.
Jaakko Helin; vas. 3. Janina Keinänen
ja oik. 3. Eero Helin

Mölkyn mestarit:
kesk. 1. Juha Raappana;
oik. 2. Kimmo Suomalainen;
vas. 3. Reijo Tietäväinen

Tyylinäytteitä....

...peleistä.

Kuvat: Kari ja Eila
13

77th FICC Rally Praha
Tämän vuoden rallyn pitopaikaksi oli valittu Praha ja tapahtuma-aika oli 5-14.elokuuta.
Leirialue sijaitsi Prahan itäpuolella, suuren
messukeskuksen vieressä, osittain hiekka-,
osittain nurmikentällä. Matka Prahan keskustaan oli helppo, olimmehan aivan metroaseman läheisyydessä.
Päivittäin oli mahdollista osallistua erilaisiin opastettuihin retkiin tai omatoimiseen
tutustumiseen Prahan nähtävyyksiin ja niitähän riittää.
Tapahtuman yhteydessä FICC piti yleiskokouksen jossa valittiin uusi hallitus.

Eero Ollilan jättäessä hallituspaikkansa,
Suomesta oli ehdokkaana Minna Joensuu,
mutta hän ei tullut tällä kertaa valituksi. Sama kokous myönsi Suomelle FICC Rallyn
vuodelle 2014, joka on päätetty pitää Porissa.
Prahan rallyyn oli tullut paikalle 584 yksikköä (eli vähemmän kuin meillä messuilla),
henkilömäärä n. 1265. Suomalaisia oli 49
yksikköä (105 henkilöä). Lahtelaisia 6 yksikköä.
Kaiken kaikkiaan aika Prahassa kului nopeasti ja nähtävää riitti.

FICC- avajaiset marssitaan kesähelteellä Prahassa.
14

Suomi-illan kattausta.
Aloitettiin iltaa aurinkoisessa
säässä, illan lopetti kesken
valtava ukkoskuuro

”Missä ollaan?”
On kotiinlähdön
aika ja papat
suunnittelevat
valmiiksi reittiä.

Teksti Timpan ja
kuvat Ekin

15

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET

Heinäkuu 2011
8726			
32197			
55189			
99992			
100602			
131563			
137817			
137859			
137879			
137900			
137989			
138002			
138026			
138040			
138058			
138062			
138116			
138145			
138154			
138191			
138212			
138238			
138311			
138331			
138370			
138372			
138457			

Haarala Hannu		
Janatuinen Erkki		
Rautio Kyösti		
Vainionpää Mika		
Bomb-Nieminen Tuija
Kalpio Harri		
Ovaska Marja		
Frilander Timo		
Siltala Kim		
Tereschatoff-Mäkelä Lilli
Kämppi Veini		
Leinonen Tero		
Mäkipää Katja		
Kokkoniemi Veli-Matti
Helenius-Pekki Kirsikka
Johansson Jarmo		
Gren Veli		
Lavonen Esa		
Pajukangas Mikko
Karinen Kalle		
Kokkonen Minna		
Lampela Kullervo
Saastamoinen Seppo
Heinonen Jyrki		
Järvi Jukka		
Kuuva Petri		
Lumislahti Jouko		

Vääksy
Forssa
Heinola kk
Lahti
Orimattila
Heinola
Orimattila
Lahti
Lahti
Heinola
Pertunmaa
Hämeenkoski
Lahti
Lahti
Orimattila
Hollola
Orimattila
Hollola
Vääksy
Heinola
Villähde
Heinola
Järvelä
Hollola
Lahti
Villähde
Heinola

Kivistö Jouko		
Wirtanen Tauno		
Oksanen Rauno		
Virtanen Pertti		
Heikkilä Anjamarja

Lahti
Vääksy
Lahti
Heinola
Lahti

Elokuu 2011
28777			
52689			
56413			
92018			
92763 - 1 rinnakkaisjäsen
16

133170 - 1 rinnakkaisjäsen
138626			
138632			
138649			
	138651			
138651 - 1 rinnakkaisjäsen
138663			
138690			
	138715			
138730			
	138737			
138763			
138770			
	138793			
138827			
	138850			
138869			

Nieminen Paula		
Vuorikoski Jorma
Minkkinen Eero		
Pitkänen Marko		
Uotila Leena		
Auranen Esa		
Laurila Petteri		
Tanttu Jaana		
Kokkinen Eino		
Nissinen Jukka		
Haukkavuori Seppo
Pohjantähti Heidi		
Pihlajamäki Seppo
Kellberg Lassi		
Järvinen Matti		
Volanen Eero		
Tikkanen Tarmo		

Lahti
Lahti
Heinola
Heinola
Kukkila
Kukkila
Nastola
Villähde
Kutajärvi
Nastola
Lahti
Lahti
Nastola
Kukkila
Luhtikylä
Lahti
Mäntsälä

Piiroinen Keijo		
Väissi Pekka		
Grip-Hujala Merja
Haarala Timo		
Rinne Terhi		
Rinkinen Pentti		
Kellokoski Martti		
Niemelä Tiina		
Silvennoinen Matti
Mattila Jaana		
Partanen Jouko		
Kyyrönen Arto		
Lahti Pasi		
Saukko Markku		

Pennala
Lahti
Orimattila
Vesivehmaa
Lahti
Lahti
Eräjärvi
Lahti
Heinola
Sysmä
Orimattila
Lahti
Hartola
Lahti

Syyskuu 2011
6898			
13799			
50462			
93509			
129520 - 1 rinnakkaisjäsen
131006			
134391			
138921			
139018			
139057			
139059			
	139066			
139068			
139070			

TERVETULOA YHDISTYKSEMME
TOIMINTAAN MUKAAN!
17

MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

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

KORJAAMOTOIMINTAAJO 29 VUODENAJAN
TEHDÄÄN MÖS KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN

HUOLTO: puh. 0400-600 006
www.lahticaravanhuolto.fi

			
Valtuutettu 			
SOLIFER - POLAR - HUOLTO
KABE - ADRIA - HUOLTO
18

Harri Husula
SF-C 6730

Messuhulinaa
16. - 18.9.2011

L

ahdessa oli menoa ja meininkiä
Caravan-messu viikonloppuna.
Ei riittänyt, että Lahden kaduilla kurvaili satoja matkailuautoja,
vaan ihmisiä riitti niin Kalamarkkinoille
kuin Muotitapahtumaan Lahden keskustassa ja olipa vielä yleisurheilukisat stadionilla. Lauantai-iltana oli vieläpä Pelicansin
ottelu jäähallilla, jossa oma joukkueemme
kuritti Jokereita. Lisäksi oli vielä normaalit
viikonlopun hulinat tämän kaiken päälle.
Messuvieraittemme saapuminen Lahteen
on aikaistunut vuosi vuodelta. Nytkin Teivaan satamaan ensimmäiset yöpyjät tulivat paikalle jo alkuviikosta ja keskiviikkona alueella oli jo kymmeniä yöpyjiä.
Onneksi meillä on toiminnassa aktiivisia
oloneuvoksia, jotka voivat itsekin saapua
päivystämään hyvissä ajoin. Torstai-iltana rupesimme paikoittamaan vieraitamme
jo muillekin alueille ja aluesähköistykset
olivat torstai-iltana jo varsin hyvällä tolalla. Ainoastaan välillä kovatkin sadekuurot
haittasivat ulkotyöskentelyä.
Tänä vuonna oli alueissamme tapahtunut
merkittävä muutos, sillä nyt emme saaneet
käyttöömme Kisapuiston pesäpallokenttää.
Olivat näet menneet rakentamaan kentälle
hiekkatekonurmen ja ajoneuvokalustolla ei
kentälle ollut asiaa. Tilalle olimme saaneet
Löytynmäen koirakoulutusalueen, joka sijaitsi vanhan raviradan kupeessa. Matka
messuille sieltä ei ollut pitkä, mutta takaisin tullessa lenkkipolkujen mäet pistivät

kunnon koetukselle. Kyseinen kenttä ei aivan korvannut kapasiteettinsa puolesta pesäpallokenttää ja jouduimmekin ottamaan
käyttöön myös Kyösti Kallion kadun, johon saimme sijoitettua kuutisenkymmentä
yksikköä.
Vieraita alueillemme saapui jo lähestulkoon vakiintunut määrä eli noin 700 yksikköä kurvaili kassamme kautta. Kaikki
halukkaat saatiin tänäkin vuonna majoitettua ja Teivaanmäkikin teki tänä vuonna
jälleen uuden ennätyksen eli mäelle majoittui peräti 138 yksikköä. Messuilla kävi
noin 17000 vierailijaa ja tämä luku vastaa
edellisten vuosien määrää. Päällimmäiseksi
puheenaiheeksi näillä messuilla nousi hallituksen kaavailema ajoneuvoveron nosto
matkailuautoille, joka tulisi voimaan ensi
syyskuun alussa. Toivottavasti ei, sillä veron nosto vaikuttaisi varmasti rajusti matkailuajoneuvojen myyntiin.
Caravanmessut jatkavat Lahdessa tulevinakin vuosina ja messuhallin laajennuskin
valmistunee seuraaville messuille. Tapaamisemme sujui varsin mainiosti ilman suurempia kommelluksia ja jopa sähköt pelasivat melko mukavasti. Osaltaan sähköjen
riittävyyteen on annettava kiitosta myös
vieraillemme, jotka ymmärsivät nämä leiriolosuhteet. Eli, tapaammehan jälleen vuoden kuluttua samoissa merkeissä.
Kari 78111
19

Lokin ranta , Pikku-Vesijärven
ranta ja Kyösti Kallion katu
toimivat majoitus paikkoina.

Messuosastomme
20

Messuilla oli nähtävänä monenlaisia
matkailuautoja ja -vaunuja.
Illalla sai laittaa jalalla koreasti
ravintola Lokissa.
Kuvat Essi Salminen ja
Kari Koivunen
21

SF-Caravan
Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
28.11.2011 klo.18.00
Ravintola Wanha Herra
Laaksokatu 17 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n
mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat.
Kahvitarjoilu alkaa klo. 18.00
Tervetuloa !

22

Unto Niemisen muistolle
Yhdistyksemme monivuotinen aktiivijäsen on poissa.
Unto toimi yhdistyksemme hallituksessa monia vuosia,
oli myös jäseniä palveleva, auliisti apua ja neuvoja antava
matkailuautoasiamies vuosien ajan.
Unton tiedot varsinkin ulkomaan matkailusta olivat lähipiirimme
laajimmat. Moni saikin Unton avulla ja myötävaikutuksella
uskallusta myös matkailuun ulkomaille.
Muistamme Unton aina innokkaana betanque ja mölkkypeli
miehenä, joka useinkin varmalla ja rauhallisella tyylillään tuli ja
otti voiton pelissä itselleen.

Lämmöllä Untoa muistellen
SF-C Lahden Seutu ry Hallitus

”Hetket hiljaiset jälkeesi jäävät, kullaten muistojen kirkkaimmat päivät.”

							

Eino Leino
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Rosvopaistia ja Ajotaitoa
30.9 - 2 .10.2011
Vuorenmäki, Artjärvi

O

lisiko voinut toivoa parempaa
säätä Ajotaitotreffeillemme,
kuin nyt saimme. Ehkä hiukan,
sillä tuuli tuiversi melkoisella voimalla lähes koko viikonlopun ajan.
Vasta lauantai-iltana tuuli laantui. Hieman
kerrospukeutumista, niin ajotaitokentälläkin tarkeni vallan mainiosti. 35 yksikköä
saapui Vuorenmäelle, kuka ajamaan ajotaitomerkkejä ja kuka nauttimaan muusta
ohjelmasta ja yhdessäolosta.
Perjantaina saunonnan jälkeen pidettiin
pienimuotoinen sisäpetankkiturnaus. Tässä pelissä pelataan pehmeillä nahkapalloilla, joten Maamiesseuran uusittu lautalattia
ei saanut kolhun kolhua. Erinäisten kiemuroiden jälkeen miesten voittajaksi leivottiin
Uolevi Heikkilä, joka sai pallot kulkemaan
maalia kohden parhaiten. Toiseksi tuli Joni
Hartman ja naisissa pallot tottelivat parhaiten Kirsi Kotroa.
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Kurvailua
Lauantai valkeni aurinkoisena, mutta tuulisena. Urheilukentälle olimme rakentaneet
kaksi erilaista rataa, toinen vaunuyhdistelmille ja toinen matkailuautoille. Paikalle
olimme saaneet Liiton ajotaitotoiminnan
vetäjän Lauri Niemisen, joka toi mukanaan
nelivetoisen ja automaattivaihteisen Subaru Outbackin. Tällä autolla saivat kaikki
halukkaat ajaa ajotaitosuorituksen. Toisella
radalla pyöriteltiin lainaksi saatua matkailuautoa. Kaikki ajoneuvot olivat jatkuvassa käytössä, mukaan luettuna yhdistykselle
hankkimamme polkuauto peräkärryineen.
Kahden päivän kurvailujen jälkeen oli
plakkarissa yhteensä 32 merkkisuoritusta,
jossa on lisäystä viime vuoteen verrattuna
kolme suoritusta. Lisäksi lapsille tehdyllä
ajotaitoradalla ajeltiin myös ahkerasti.

Kaikki saivat suorittaa
ajotaitomerkkinsä samalla
vaunu/autokalustolla.
Lapsilla oli oma
ajotaitorata.
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Tietotaitoa
Ajoihin osallistumattomille olimme järjestäneet kyselypolkukierroksen, johon kaikki
halukkaat saivat osallistua. Tavoitteena oli
sellaiset kysymykset, joihin ei Internetistä
löytyisikään vastauksia. Esimerkiksi, että
kuinka paljon tilattiin sähkökaapeleita Caravan 2011 messuille ja kuinka monen sillan ali joutuisi ajamaan matkalla Heinolasta Lahden Renkomäkeen. Vastaukset em.
kysymyksiin ovat 2130 metriä kaapeleita
ja siltoja on 23. Voittajan nimi oli tälläkin
kerralla Heikkilä eli Maija ja Uolevi osatessaan vastata oikein kahdeksaan kysymykseen.

Herkkuja pöytään

salaattia, patonkia sekä tietysti maukasta
ja mureata lihaa. Pitkäpöytä oli nimensä
veroinen, kun pöydät oli laitettu jonoon.
Mikä oli siinä nauttiessa ateriasta auringon
lämmittäessä selkämystä.

Yksi viikonlopun kohokohdista, joillekin
ehkä tärkein, oli rosvopaistiateria. Jo perjantai-iltana aloimme lämmittää paistimonttua, jotta tämä suuri määrä lihaa varmasti kypsyisi. Aamulla paistinyytit monttuun, hiillokset ja tulet montun päälle ja nyt
vain odottamaan. Iltapäivällä oli pöytä katettuna kaikkine lisukkeineen, oli perunoita, vihreätä salaattia, punajuuri- ja italian26

Rosvopaistia......
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Kiitos ja kumarrus
Vielä muutama sananen kiitoksia. Ensinnäkin suuret kiitokset matkailuauton lainaajalle Arto Sinisalolle luovuttaessaan autonsa käyttöömme. Kiitokset myös Jyväs-Caravanille, jolta saimme lainaksi ajotaitokokeissa käytetyn Hobby-vaunun. Kiitoksia
myös Lauri Niemiselle, joka toi mukanaan
ajokokeissa käytetyn Subarun ja ratamateriaalin ja lopuksi lämpimät kiitokset lihan
paistajille, Mikolle ja Jussille. Toivottavasti tapaamme vuoden kuluttua yhtä aurinkoisissa ja maukkaissa merkeissä suorittamassa merkkejä.
Kari 78111

Ohjelmaan kuului myös perinteiset arpajaiset.

Rosvopaistikuvat Juha Hartman ja muut Kari Koivunen
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CARAVAN- ja
MATKAMESSUT 2012
Helsingin Messukeskus

21.1.2012

Lähde mukaan messuille.
50 ensimmäistä mahtuu mukaan.
Hinta 15 euroa
Lähtö linja-autoaseman
turistipysäkiltä klo: 9.00
Ilmoittautumiset:
Ulla Leppänen
044-5504330
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HALLITUS 2011

Puheenjohtaja
Timo Leppänen

Sirkku Hedlund

Kari Koivunen

Erkki Helin

Pentti Reuhkala

Kari Virtanen
30

Sihteeri, Rahastonhoitaja
Ulla Leppänen

Mikko Keinänen

Tarja Takala

Miko Ylärakkola

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY
PUH.JOHT.
Timo Leppänen

12791

2011

044-270 0072 timo.leppanen@kailin.fi

VARA.PUH.JOHT.
Mikko Keinänen 83077

0400-485477 mikko.keinanen@elisanet.fi

JÄSENET
Sirkku Hedlund
Erkki Helin
Kari Koivunen
Pentti Reuhkala
Tarja Takala
Kari Virtanen
Miko Ylärakkola

044-2988669		
0400-351439
044- 5532166
0400-150680
040-5848755
040-5791942
050-5141781

70178
35079
78111
87347-1
91351
117028
98274

h.hedlund@phnet.fi
erkkihelin@suomi24.fi
koivunen.kari@phnet.fi
pentti@reuhkala.eu
tarja.takala@phnet.fi
karivirtanen@luukku.com
miko.ylarakkola@luukku.com

SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA JA JÄSENKIRJURI
Ulla Leppänen
12791-1 044-5504330 ulla-maija.leppanen@phnet.fi
AJOTAITOTOIMIKUNTA
Kari Koivunen
78111
044-5532166 koivunen.kari@phnet.fi
Juha Helin, Mikko Keinänen, Timo Leppänen, Lauri Tarnanen
LEIRITOIMIKUNTA
Hannu Luomala
84128
040-7330202 hannu.luomala@luukku.com
Juha Hartman, Juha Hokkanen, Martti Kokkinen, Kari Virtanen
OHJELMATOIMIKUNTA
Tarja Takala
91351
040-5848755 tarja.takala@phnet.fi
Juha Aitta-aho, Sirkku ja Helge Hedlund, Tuija Semeri
MATKAILUAUTOASIAMIES
Arvo Vartiainen
76195
0400-717495 arvo.vartiainen@pp.sonera.net
MATKAILUASIAHENKILÖ KOTI- JA ULKOMAA
Juha Helin
111743
050-4200252 juha@helin.org
TEKNINEN ASIAMIES
Harri Husula
6730

0400-600006

NUORISOYHDYSHENKILÖ
Riikka Siren
135001
050-5697645 riikkis91@gmail.com
KOTISIVUT			

www.sfclahdenseutu.fi
31

