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Päätoimittaja
Tämän vuoden aikana on koitettu löytää

		Hei taas!

Niinhän se alkaa kesä jälleen olla takana-

päin. Kovin kaunis ei varmaan keli ollut
monen mielestä.Vettä on tullut ajoittain
reippaasti ja tietysti se on vaikuttanut monen karavaanarin reissuihin. Nyt on myöskin se aika vuodesta kun on erittäin pimeää. Muistathan käyttää heijastinta, niin
sinut on helppo huomata jo ajoissa ja vältytään monelta harmilta. Heijastin toimii
hyvänä henkivakuutuksena ja on erittäin
edullinen.

Turvallisuus tulee huomioida myös kun
yöpakkaset alkavat, niin renkaat ja ennen
kaikkea niiden kunto tulisi tarkastaa. Rengaspaineet on myös osa turvallisuutta.
Huomioithan myös että talvirenkaat tulee
vaihtaa joulukuun alusta ja niillä pitäisi
ajella helmikuun loppuun.

Kellot on käännetty talviaikaan ja lumi
varmasti sataa tänäkin talvena. Osa matkailijoista laittaa kaluston ”talviteloille”
odottelemaan uutta matkailukesää.

uusia yhteistyökumppaneita ja niistä on
aiemmissa lehdissä myös mainokset. Kun
käytätte yhteityökumppaneidemme tarjouksia/alennuksia, niin muistathan näyttää aina karavaanikorttia silloin myös
saat sovitun alennuksen. Uusia yhteistyökumppaneita etsimme lisää, niin kaikilla
jäsenillämme on mahdollista saada alennuksia.

Olen saanut olla vuoden päätoimittaja ja
saanut kehittää lehteämme. Suurin kiitos
on tullut lehden koon muutoksesta. Lehden teko on monipuolista ja haastavaa puuhaa, näin ollen olen harkinnut luopua tästä
tehtävästä jo ensimmäisen vuoden jälkeen.
Tällä hetkellä taitaa olla yhtä aikaa liian
monta rautaa tulessa ja siksi ajattelin aikapulaan vedoten jättää lehden päätoimittajan tehtävän uudelle henkilölle, jolla aikaa
olisi puuhata ja kehittää hyvää lehteämme
eteenpäin.
Toivon että te karavaanariystävät ymmärrätte ja siksi haluan sen tässä teille ilmoittaa.

Kiitos jos olen onnistunut tässä tehtävässä.
Parhaani olen ainakin yrittänyt.
Haluaisin edelleen olla kehittämässä hyvää lehteämme mutta se ei ole tällä kertaa
mahdollista. Toki ainahan voi olla, että tapahtuu jotain uutta ja palaset loksahtelee
kohdille ja virtaa sekä aikaa löytyy.
Kiitokset kuluneesta ja antoisasta vuodesta
sekä rauhallista joulun aikaa ja aurinkoista
matkailuvuotta 2013
		t.Juuso 127140
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Puheenjohtajan palsta
Treffejä ja tapaamisia on ollut entiseen

Lienee turha kehua, että kesä olisi ollut

aurinkoinen. Sadetta on kyllä saatu ihan
riittävästi myös aurinkoisella Artjärvellä.
Olen tänä kesänä viettänyt siellä aikaani
harvinaisen paljon, eikä ole ruohikoita tarvinut kastella. Alueella on tänä kesänä tapahtunut paljon. Toukokuun talkoissa rakennettiin puuvarasto ja roskakatos, sekä
portti alueelle. Lisäksi tehtiin tasoitustöitä,
paranneltiin nurmikon kuntoa, sekä tasoiteltiin sisäänajoteitä. Myöhemmin kesällä saatiin vielä terassi kodan viereen, invavessan luiska ja uudet komeat jakkarat
saunan terassille, sekä saunan pesu- ja pukuhuoneen ilmanpoistoimuri.

Tänä kesänähän oli tavoitteena koko ke-

sän kattava päivystys aluella ja tämä myös
onnistui. Vieraita kävi jonkin verran, mutta koska alueemme ei ole missään yleisissä
luetteloissa, ei ruuhkaa luonnollisesti syntynyt. Saimme kuitenkin paljon kiitosta ja
kehuja vierailtamme, joten voimme varmaankin jatkossa odottaa kävijöiden määrän lisääntyvän. Kaiken kaikkiaan kokeilu
oli mielestäni onnistunut ja saanee jatkoa
tulevana kesänä.

tapaan ja uutena syyskuun Hyväntekeväisyystreffit. Osanottaja määrä oli pettymys,
mutta rahamäärä, jonka treffi tuotti lahjoitettavaksi Päijät-Hämeen keskussairaalan
lastenosastolle oli kiitettävä, eli 2500 euroa. Viikko hyväntekeväisyystreffin jälkeen oli vuorossa jokavuotinen suururakkamme eli Caravan-messut ja nekin saatiin taas kerran ilman suurempia ongelmia
hoidettua.

Tätä kirjoittaessani

on tulossa ajotaitoviikonloppu rosvopaisteineen. Sen jälkeen
vielä syystreffit ja pikkujoulut.
Unohtaa ei sovi myöskään yhdistyksemme
syyskokousta marraskuun lopulla (26.11)
ravintola Vanhassa Herrassa. Vuorossahan
on henkilövalinnat hallituksen erovuoroisten paikoille sekä puheenjohtajan valinta
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Toivoisinkin tähän löytyvän hyviä uusia ehdokkaita, sillä olisin valmis jo luovuttamaan
puheenjohtajuuden nuorempiin käsiin,
olenhan hoitanut”hommaa” jo vuodesta
2004 alkaen.

Kaikenkaikkiaan kesä on ollut sateista
huolimatta tapahtumarikas ja mielenkiintoinen. Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille, päivystäjille ja muille mukana olleille. Jatkamme samaan malliin yhteisen
harrastuksemme parissa, kehittääksemme
sitä edelleen yhä houkuttelevammaksi ja
viihtyisämmäksi.
Hyvää syksyä toivotellen, treffaillaan ja
tapaillaan
Timppa
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SF-Caravan
Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
26.11.2012
klo. 18.00 alkaen

Ravintola Wanha Herra
Laaksokatu 17 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n syyskokoukselle
määrätyt asiat kuten mm. talousarvio, toimintasuunnitelma sekä
jäsenvalinnat.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa !
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PIKKUJOULUT
30.11.2012 - 02.12.2012
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ !
Perjantaina glögitarjoilua ja karaokea.
Lauantaina lapset askartelevat joulukoristeita, saunomista.
Illalla puheita, ajotaitomerkkien jakoa, treffiarpojen arvonta,
vuoden karavaanarin ja syyskokouksesssa valitun uuden hallituksen
esittely.
Nautimme Maamiesseuran naisten loihtiman jouluaterian.
Joulupukki tulee myös paikalle tuoden lapsille
nimetyt paketit.
Loppuillasta tanssit VSOP:n tahdittamana.
Sunnuntaina vielä arpajaiset talolla.
Treffimaksu 60 € sisältäen ruokailun, ohjelman ja valosähkön.
Sitovat ilmoittautumiset Ulla Leppäselle
viimeistään perjantaihin 23.11.2012 mennessä
numeroon 044 550 4330 tai sähköpostilla
ulla-maija.leppanen@phnet.fi

7

		

Pelitreffit
17.-19.8.2012

Jälleen kerran oli se kauan odotettu viikonloppu, jolloin karavaanarit saivat ottaa mittaa toisistaan petanque- ja mölkkykisojen
merkeissä. Osa väestä oli saapunut paikalle jo torstaina. Kaiken kaikkiaan paikalla oli 32 yksikköä. Isäntinä toimivat Juhat
Hartman ja Raappana sekä allekirjoittanut.
Perjantaina oli yllätysnumerona leikkimielinen saappaanheittokisa. Naiset ja miehet
kisasivat omissa sarjoissaan ja kukin sai
yrittää kaksi kertaa saappaan heittämistä
mahdollisimman pitkälle. Miesten ylivoimainen voittaja oli Juha Rinne hienolla tuloksella 28,20 metriä ja naisten voittaja oli
Juhan tytär Jasmin tuloksella 17,40 metriä.
Lauantai-aamuna noin klo 10.00 alettiin
pelaamaan petanqueta paripelinä. Osallistujia oli runsaasti ja tiukkojen alkukarsintojen ja loppupelien jälkeen voittajaksi
heittivät Katja ja Juha Helin. Hopeaa saivat Eila ja Kari Koivunen ja pronssille tulivat Riitta ja Seppo Siivonen.
Lasten petanquessa olikin vain neljä osallistujaa ja voittajaksi selviytyi Janina Keinänen. Hopealle heitti Eero Helin ja pronssille Jaakko Helin. Neljäskin osallistuja eli
Mico Keinänen palkittiin lohdutuspalkinnolla.
Sade meinasi lauantain kisailuja häiritä,
mutta onneksemme suurin sadekuuro sattui juuri petanque-pelien jälkeen pidetylle
tauolle.
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Aikuisten mölkkyyn osallistui kaikkiaan
41 kilpailijaa, joka oli todella hienoa. Alkupelien jälkeen finaalissa pelasi neljä pelaajaa, joista voittajaksi heitti Kimmo Suomalainen kirkastaen näin viime vuotisen
sijoituksensa, joka oli siis toinen. Toiseksi
tuli Seija Siren ja kolmanneksi Juha Rinne.
Lasten mölkkyyn oli ilmoittautunut vain 6
pelaajaa. Jaoimme lapset kahteen ryhmään
(8-10 vuotiaat ja yli 12 vuotiaat). Nuorempien ryhmässä pelasikin tasaväkisesti kolme poikaa, jotka tiukan kisan jälkeen saatiin paremmuusjärjestykseen. Voittaja oli
Mico Keinänen, toinen Jaakko Helin pistein 49 ja kolmas Eero Helin pistein 45.

Toisessa lasten ryhmässä olikin sitten kolme tyttöä. Voittajaksi tuli Janina Keinänen, joka oli siis viikonlopun tuplamestari.
Toiseksi tuli Marika Hokkanen ja kolmanneksi Pinja Hokkanen.
Sunnuntai-aamuna ennen arpajaisia jaettiin petanquen ja mölkyn palkinnot. Palkintojen jako ja arpajaiset saatiin vietyä
läpi pienessä tihkusateessa.
Jälleen oli vietetty hieno viikonloppu pelailun merkeissä ja kaikki sujui erinomaisesti. Toivottavasti ensi vuonna paikalle
saapuu vieläkin enemmän innokkaita pelaajia.
Tapaamisiin !
T. Kikka (141388)
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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.

KORJAAMOTOIMINTAA JO 30 VUODEN AJAN
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN
Valtuutettu huolto:

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

SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY
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Harri Husula
SF-C 6730

		

Juttusarja osa 3

Tullaan tutuiksi !

Jorma & Liisa Karlsson

Harrastus matkailun parissa alkoi vuonna 80-luvun lopulla oli suositut silakkatref1970 telttailun merkeissä.
Ensimmäinen vaunu hankittin 1980 ja vaunumme oli Solifer 450. Yhteensä vaunuja meillä on ollut 5 kpl jonka jälkeen siirryimme matkailuautoon Adria, joka meillä on edelleenkin. Pohjoismaisilla Caravanpäivillä olimme -83, ensimmäisellä ns.ulkomaan matkalla. Euroopassa on
käyty useampi kerta mm. Ficc:ssä oltu 2
kertaa.
Kotimaan alueet on koluttu pääsääntöisesti
kaikki ja osa useampaan kertaan.

Lahden seudun toiminnassa olemme olleet mukana siitä lähtien kun ryhdyimme
karavaanareiksi.Toimikunnat on tulleet
tutuiksi niin jäsenkirjurin, puheenjohtajan
ym.ym työt. Nykyisin hommat on jätetty
nuoremmille vaikka harrastuksen parissa
edelleen olemme aktiiviseti mukana. Treffit ja muut tapahtumat olemme käyneet aina, kun vain on ollut mahdollista.Tarkoitus on jatkaa mukavan harrastuksen parissa niin pitkää, kun terveys kestää.

fit, jotka keräsivät jopa 400 vaunukuntaa.
Hobby-päivät järjestettiin kaksi kertaa ja
parhaillaan Mukkulan leirintäalueen ympäristöön oli kerääntynyt reilut 700 yksikköä. Kaikkien treffeille osallistuneiden
kesken arvottiin Hobby asuntovaunu.
Orimattilan raviradalla Lahden yhdistys
järjesti perinteiset Kantrit jossa ahkera talkooväki parkkeerasi matkalaisia.
Nämä kaikki vuodet ovat jättäneet hyvät
muistot ja paljon ystäviä vuosien varrella.

Muutama vuosi sitten liitto muisti Jormaa
kultaisella merkillä sekä Liisaa hopeisella merkillä pitkästä työstä yhdistyksen hyväksi.
Harrastuksemme jatkuu ympärivuotisena
edelleen ja olisikin mukavaa jos uudet jäsenet lähtisivät rohkeasti mukaan toimintaan.
t. Jorma ja Liisa 15844
............. ja meno jatkuu.
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Hyväntekeväisyystreffit Vuorenmäki
				7.- 9.9.2012
KARAVAANARIT LIIKKEELLÄ HYVÄN ASIAN PUOLESTA!

Joukko karavaanareita kokoontui SF-Ca- Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä ker-

ravan Lahden seudun alueelle viettämään
viikonloppua, Hämyjen hyväntekeväisyys
treffitapahtumaan. Hyväntekeväisyys kohteeksi oli tällä kertaa valittu Päijät-Hämeen
Keskussairaalan lastenosasto. Perjantain
huonon sään vuoksi väkeä ei saapunut
odotetun mukaisesti. Yksiköiden vähyyden vuoksi olimme kuitenkin tyytyväisiä
kerättyyn rahasummaan joka oli 2500 €.

taa Lahden yhdistyksen alueella Artjärvellä. Ohjelmassa oli erilaisia kilpailuja,
karaokea sekä orkesteritanssit. Lauantaina
oli myös mahdollista harjoitella alkusammutusta Artjärven palokunnan opastuksella. Kaikki mukana olevat esiintyjät, palomiehet sekä arpajaispalkintojen lahjoittajat osallistuivat mukaan hyväntekeväisyys
hengessä.
Juha Hartman 127140

Tuulta päin perjantaina
12

		Kilpailujen voittajat

Sammutushommissa Martti
Aurinkoa ja pelejä lauantaina

Hyväntekeväisyystreffien arpajaislahjoittajat:

Sale Artjärvi, Artjärven Osuuspankki, Ravintola Pepperoni, Ruskovilla Oy, Finnsementti
Oy, Marjo Alaharju, Hiuskorut.com, Mega-Auto Oy, Autosalpa, Lemminkäinen Oyj, KSupermarket Okeroinen, Elonen Oy, SF-Caravan Kanta-Häme ry, Fennia, Sampopankki
Oyj, Onninen Oy, A-Kuivaus Oy, Berner Pultti Oy, Flaaming, Hämeen Rakennuskone
Oy, Lassila&Tikanoja Oyj, Tenstar Oy, Varaosa Expert Oy, Lahden Autolasikeskus, Pelicans, RTV – Yhtymä Oy, Idefix Oy, HC Systems Oy, A.O. Vuorinen Oy
Lämpimät kiitokset kaikille, jotka teitte tapahtumasta onnistuneen.
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Caravan messut 2012
Suomen

suurin matkailuajoneuvojen ja
tarvikkeiden erikoisnäyttely Lahden Messukeskuksessa 14.-16.9 2012 toi jälleen,
nyt jo kahdennentoista kerran, Lahteen
melkoisen joukon karavaanareita. Messujen kävijämäärä ylitti 17000. SFC Lahden
seutu ry on kuluneina vuosina järjestänyt
Tapaa tuttuja - treffit karavaanikylässä.
Kylä on vuosien mukana kasvanut, alueita on tullut uusia ja joistakin on jouduttu luopumaan. mm. kisapuiston ns. pesäpallokenttä sai päälleen tekonurmen, eikä
enää syksyisiä karavaanareita.

Uutena nyt jo toista vuotta käytössämme

oli Koirien koulutuskenttä, ja aivan uutena kokeilualueena Moottoripyörämuseon
piha-alue Niemessä. Teivaan satama-alue
avattiin tänä vuonna keskiviikkoaamuna
ja alue täyttyi lähes kokonaan jo kyseisenä päivänä. Karavaani ”kylissä” viikonlopun aikana majoittui reilut 600 yksikköä.
Vaikka ”kylät” elävät vain viikonlopun,
pitää huolehtia ympäristöstä ja samalla
asukkaiden viihtymisestä. Se ei ole helppoa.

Joskus ennen

Ja suurempaa

Ja hieman uudempaa
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Lokin ranta ja hyvässä sovussa niin veneet kuin autotkin

Messuvieraita pikkuveskulla ja Linja-auto asemalla
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Ulkoa

ja sisältä

Tilavampaa matkailukalustoa

Näkymät yläilmoista
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Kuuluisuuksia

Lokin rantaa

Suuret kiitokset sen onnistumisesta lan-

keaa tänäkin vuonna Lassila&Tikanojalle
joka mahdollisti lisä wc:t satamaan ja kiitosta saaneet bajamajat käsienpesu laitteineen pakkaavan jäteauton sekä jäteastiat. Ihan kaikki asiakkaat eivät tyytyväisiä olleet ja hyvä niin, jäähän parannettavaa tulevalle vuodelle. Suurelta osin saatu palaute on kuitenkin ollut positiivistä,
on ymmärretty että kysymys on yhdestä
viikonlopusta ja tilapäisesti synnytetyistä
”karavaanikylistä”.

Isot kiitokset kuuluu myös teille talkoolai-

sille, joista suurin osa on ollut mukana kaikki edellisetkin vuodet. Messut jatkuvat jälleen ensi syksynä ja toivottavasti”kylätkin”
kyhätään taas ympäri suomea saapuville karavaanareille.
		

terv Eki 35079

Kuvat: Kari Koivunen & Juha Hartman

Kiitos L&T Lahti Ympäristöpalvelut
Teidän ansiosta saimme kiitosta karavaanikylien tilapäisistä sosiaalitiloista
ja ympäristön huomioonottavasta jätehuollosta.
		

SF-Caravan Lahden Seutu ry
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		Ajotaitoa

ja rosvopaistia

Sataa, sataa, ropisee

Yön tulet

Olisikohan niin, että lähes jokainen tämän
vuotinen treffitarina aloitettaisiin puhumalla sateisesta säästä. Niin tälläkin kerralla, mutta… Perjantai siis valkeni pilvisenä ja sateisena. Sade taukosi välillä,
mutta aivan kuin taikaiskusta tuulen suunta muuttui ja vettä ropisi jälleen. Eli perjantai oli märkä ja tuulinen. Vieraaksemme
oli saapunut niin Kouvolan seudun kuin
Matkailuautoilijoidenkin jäseniä ja näin
ollen treffeille osallistuneiden yksiköiden
määrä nousi mukavasti lähelle kuuttakymmentä.

Perjantai-iltana aloittivat Mikko, Jussi ja
Henkka rosvopaisti montun lämmittämisen. Se osoittautuikin haasteelliseksi märän maan takia. Lihamääräkin oli melkoinen eli liki 60 kiloa. Urhoollisesti pojat
jaksoivat monttua lämmittää lauantaiaamuun saakka, jolloin lihat saivat painua
montun kuumaan syleilyyn. Perjantai-illan
ohjelmaan oli ”pakollisen” saunan lisäksi Tupa-mölkky ja sisäpetankki turnaukset, jotka kisailtiin Talolla. Tupa-mölkky
on pienennetty versio ulkona pelattavasta
Mölkystä ja sisäpetankkia taasen pelataan
pehmeillä palloilla, joten lautalattiaan ei
suinkaan tule kuoppia painavista rautakuulista. Sisäpetankin voittajat olivat: Miehet
/ Juha Hartman ja Naiset/Ebba Luomala.
Lasten tupamölkyssä parhaiten heitti Visa
Väkiparta.
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Taitoajoa vai ajotaitoa

Tupamölkyn tyyliä

Sisäpetanguen tyylinäyte
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Kurvaillaan, kurvaillaan…
Lauantaina päästiin tositoimiin. Oli aika
kurvailla niin isommalla kuin pienemmälläkin kalustolla. Lasten taitoajoradalla kävi kurvailemassa viisi ajajaa eli Jaakko
Helin, Eero Helin, Mico Keinänen, Justus
Hämäläinen ja Tiitus Hämäläinen. Kaikkia
muistettiin pienellä palkinnolla. Isommalla kalustolla kurvailtiin viikonlopun aikana merkkisuorituksen arvoisesti 35 kertaa.
Toki yrityksiä oli enemmänkin, mutta eihän me niitä lasketa…

Tällä kerralla tarvitsi rakentaa vain yksi rata, sillä matkailuautolle tarkoitettu rata oli
muutettu samanlaiseksi kuin vaunuyhdistelmän rata. Vain pysäköintiin tarkoitettu
tila oli lyhyempi ja lisäksi piti matkailuauton keula osata pysäyttää ennen estettä
(keilaa). Vaunuyhdistelmällä jäsenemme
ajoivat kuusi merkkisuoritusta ja matkailuautolla 21 suoritusta. Lisäksi vieraamme
ajoivat kahdeksan suorituksen verran.
Oheisohjelmana lauantaina oli luontopolku. Yleisluontoisiin kysymyksiin vastasi
kahdeksan oikean vastauksen verran viisi
kuponkia ja arvonnan onnekkaimpana olivat Hannele ja Raimo Myllymäki.

		Mitä isot edellä...

Sitä pienet perässä
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Hoh hoijaa...Jokohan se kello käy?

Se on siellä.......vihdoinkin!
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Ja sitten syömään
Rosvopaistiaterian valmistuminen viivästyi jonkin verran juuri tuon kostean maan
vuoksi ja suuren lihamäärän takia. Syömään kuitenkin päästiin ja pitkän pöydän
pituudeksi tuli peräti 38 pöytää. Hieno
suoritus. Lihaa oli riittävästi ja perunoiden
sekä salaatin ja patongin kera annoksesta
tuli riittävä. Suuren kiitokset kokeille!
Illan rientoihin suunnistettiin ”valonäytöksen” kautta. Ajokentällä hieman tutustuttiin auton valojen käyttöön ja tehoon
ja heijastimien näkymiseen. Jälleen kerran ihmeteltiin, kuinka nopeasti tummiin
pukeutunut ihminen katoaa auton valoista
ja kuinka pienellä vaivalla palaamme näkyviin. ELI HEIJASTIN HEILUMAAN!
Näiden ohjeiden saattelemana oli mukava
siirtyä tanssilattialle Talolle. Illan tahdit
meille tarjoili tanssiorkesteri V.S.O.P.

38 pöytää ja 34 metriä Hyvä me!

Ja miten se oikein menikään: Mitä useampi kokki.... Ruoka oli erittäin hyvää!
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Lihamestarit lämpöisissä puuhissa

Kiitoksen sanat
Sunnuntaina ajeltiin kentällä vielä muutaman tunnin ajan. Mikäpä oli ajellessa,
kun sää oli ollut aurinkoinen sekä lauantaina että sunnuntaina. Täytyy vielä antaa kiitokset Mister Ajotaidolle eli Lauri
Niemiselle, joka toi mukanaan tarvittavan
keilapatteriston. Lisäksi Lauri veti valo- ja
heijastinesitykset. Vaunun saimme lainaksi Jyväs-Caravanista, vetoautona käytetyn
auton saimme Subarun maahantuojalta ja
matkailuauton saimme lainaksi jäseneltämme Arto Sinisalolta. Suuret kiitokset
heille kaikille! Otetaan kaikki tämä uusiksi taas ensi vuonna.

Mr. Ajotaito = Lauri Nieminen

Kari Koivunen 78111
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET
UUDET JÄSENET
Elokuu 2012

Heinäkuu 2012
6502
18372
23774
62470
72744
87673
116662
117372
128760
141941
141952
141998
142009
142023
142037
142058
142128
142156
142171
142198
142199
142211
142215
142248
142259
142261
142302
142304
142379
142421
142465
142473
142517
142524
142525
142566
142596

Mujunen Osmo
Huttunen Juho
Koukonen Raimo
Tuominen Seppo
Kemppi Timo
Jaatinen Jouko
Kemppainen Pekka
Ruohisto Jarmo
Sihvola Renni
Purhonen Arto
Salmi Satu
Yrjölä-Elo Hanna
Yrjölä Kari
Korhonen Pasi
Tiirikka Senja
Ventomäki Lasse
Snellman Minna
Fabritius Kari
Palm Markku
Kurki Matti
Haaja Anne
Huhtanen Juha
Mäkelä Ebba
Saarinen Maarit
Laine Pertti
Koliban Ivan
Öljymäki Vuokko
Ranua Hannu
Kirves Jukka
Lahti Harri
Kivelä Ville
Hakala Juha-Matti
Kuuluvainen Petri
Karhu Keijo
Saksanen Reijo
Hätönen Raimo
Pussi Jouko

Lahti
Lahti
Lahti
Orimattila
Lahti
Hollola
Lahti
Lahti
Kausala
Uusikylä
Järvelä
Lahti
Kutajärvi
Lahti
Kurhila
Lahti
Lahti
Mäkelä
Hartola
Vääksy
Espoo
Lahti
Pennala
Nastola
Lusi
Orimattila
Orimattila
Nastola
Lahti
Lahti
Hollola
Pakaa
Lahti
Lahti
Lappila
Järvelä
Lahti

24821 Hokka Pekka
32938 Koski Jukka		
71593-1 Latto Mikko		
79155 Oslanus Petri		
122559-1 Malkavaara Leena
136129 Eronen Jukka		
142727 Ikonen Esa		
142756-1 Salmela Jaana		
142756 Salmela Mika-Petteri
142852 Kirsi Jukka		
142886 Loisa Heikki		
142935 Vilamaa Janne		
142969 Uusivuori Ismo		
142978 Virtanen Tuula		

Heinola
Oitti
Lahti
Heinola
Lahti
Lahti
Orimattila
Lahti
Lahti
Lahti
Hollola
Nastola
Lahti
Lahti

Syyskuu 2012
28500
68095
85413
115292
129249
143016
143048
143050
143061
143069
143073
143075
143081
143203
143205
143208

Manninen Marja-Liisa
Laurell Arto		
Lahtinen Petri		
Nieminen Seppo
Naakka Jari		
Myöhänen Olavi
Vekkeli Janne		
Molander Petri		
Turunen Pia		
Valtonen Ville		
Mika Pohjonen		
Seppälä Heli		
Lehtiniemi Antti
Loikkanen Ari		
Arbelius Marko		
Rusi Minna		

Lahti
Lahti
Järvelä
Lahti
Mäntsälä
Heinola
Lahti
Nastola
Lahti
Orimattila
Lahti
Heinola
Mäntsälä
Lahti
Hollola
Paimela

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!
24

TULE JA TUTUSTU
YLI 200 AJONEUVON VALIKOIMAAN!

Lämpöisissä sisätiloissa
huolto, varaosat, tarvikkeet
sekä 50 ajoneuvon näyttely!

Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15
tai sopimuksen mukaan.
Joulukuussa LAUANTAISIN suljettu.

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035
Huolto: 0400 407 055
Vuokraus: 0400 620 445
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Vuorenmäki
Salmelantie 178, Artjärvi.
Alue on vain omalle jäsenistölle tarkoitettu ns. omatoimialue.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita, johon merkitään
vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Jäsenkortin voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			313130-1190503
Jäsenkortti vuodelle 2012		

200 euroa

-jäsenkortin haltijalle vuorokausimaksu sisältää valosähkön
-ohjelmamaksu treffeille 				

3 euroa
10 euroa

Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön -oman yhd. jäsenille
					
- muille		
Tilaussauna ( 1 tunti )				
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle

10 euroa
15 euroa
10 euroa
1 euro

Aluemaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella Leppäsen Timolta 044-270 0072 tai
Kokkisen Martilta 040-525 0140.
Treffeillä ja tapaamisissa on tapahtumakohtaiset maksut.

			 Johtoja lainataan Vuorenmäellä
Olemme hankkineet kaksi kappaletta caravan-johtoja lainattavaksi niille, joilla ei vielä
ole yhtenäistä johtoa sähköpylväästä auton tai vaunun kylkeen. Jos olet tulossa esim.
treffeille, niin ota etukäteen yhteyttä numeroon 044-553 2166 vaikka tekstiviestillä (Kari)
ja varataan johto sinulle.
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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
Matkailuvaunuvuokraus
Käytettyjen vaunujen myyntiä
Valtuutettu Hobby, Adria, Chausson, Challenger takuuhuollot/
tiiveystarkastukset
Käytettyjen henkilöautojen myynti
Otsonoinnit (hajujen poistot - huoneistot, matkailuajoneuvot,
henkilöautot)
Vaunujen talvisäilytyspaikkoja (ulkosäilytys)
Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat.
Verkkokauppa osoitteessa mlcaravan.fi
ML Caravan Oy (Marko Laitinen)
Kauniaistentie 5B
16300 ORIMATTILA
0400-369983 www.mlcaravan.fi
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Laakkoset Launeella
Täyden palvelun autotaloissamme
- automyynti
- merkkihuolto
- korikorjaamo
- autovuokraamo

- varaosamyynti
- rengasmyynti ja -säilytys
- automaalaamo
- lounaskahvila

Tervetuloa palveltavaksi.

Lahti

		

Audi, Volkswagen

Mazda, Peugeot, Saab,
Seat, Skoda ja Subaru

Autotalo Laakkonen
Ajokatu 261, Lahti
Vaihde 03 8832 200

Veljekset Laakkonen
Aukeankatu 1, Lahti
Vaihde 03 8832 300

MUISTA KÄYTTÄÄ HEIJASTINTA!

		
		POLKUPYÖRÄSSÄ VALOJA MUISTA
		
KÄYTTÄÄ, NIIN SE TIEN SINULLE
			
PERILLE NÄYTTÄÄ. ;-)
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Me huolehdimme kiinteistönhoidosta,
siivouksesta ja tukipalveluista!

Me Lassila & Tikanojan ammattilaiset olemme valmiina pitämään huolta tilojesi toimivuudesta, teknisestä kunnosta ja energiatehokkuudesta. Ympäristömyönteinen siivouspalvelumme huolehtii puolestaan siisteydestä ja viihtyvyydestä. Huolehdimme mielellämme myös kaikista toimintaanne helpottavista
tukipalveluista. Yhdistämällä nämä palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi voit olla
varma siitä, että toimintaympäristösi on aina kunnossa.
Lue lisää palveluistamme www.lassila-tikanoja.fi tai soita 010 636 6540.
Me huolehdimme, jotta sinä voisit olla huoleton.

JÄTEHUOLTO / KIERRÄTYS / VIEMÄRIHUOLTO / SIIVOUS / KIINTEISTÖNHOITO / KIINTEISTÖTEKNIIKKA / YMPÄRISTÖTUOTTEET
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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.

28. VUOSIKERTA
Ilmoitushinnat
Aukeama
1/1 sivu
½ sivu
¼ sivu
Takasivu

Painosmäärä: 1700 kpl
Lehden
ilmestymisvko:t

160 €
No:1 8/2013
95 €		
70 €
50 €
150 €
Päätoimittaja:

Aineiston
jättövko:t
4/2013

Juha Hartman

Lehtitoimikunta: Erkki Helin Kari Koivunen Timo Leppänen
		
Lehteen 1/13 tulevan materiaalin tulee olla perillä 27.1.2013 mennessä.
Sähköpostiosoitteeseen: juhahartman@live.fi tai
Osoitteeseen: Juha Hartman Sokeritopankatu 31 15610 LAHTI
Matkapuhelin: 050-9171156
Kansikuva: Kari Koivunen
Caravanmessut/vesiurkunäytös
Painopaikka:		
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Treffit ja tapaamiset 2012
			26.11 Syyskokous

			Wanha Herra

			30.11 - 2.12 Pikkujoulutreffit
			Vuorenmäki, Artjärvi

LÄMPIMÄT KIITOKSET KAIKILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLE JA KARAVAANAREILLE.
OIKEIN HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUN AIKAA SEKÄ MATKAILURIKASTA VUOTTA 2013
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