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Päätoimittaja

Moi taas!
Tässä lehdessä on syyskokous kutsu ja se
oli syynä, että lehti ilmestyi näin nopeasti
edellisestä. Suurella joukolla syystreffeille
ja sitten Sunnuntaina 3.11 valitsemaan hallitukseen jäseniä.
Olisin enemmän kuin tyytyväinen, että
hallitukseen saataisiin henkilöitä jotka
myös tekevät ja osallistuvat yhdistyksen
toimintaan eikä pelkästään muiden arvosteluun ja tekemisiin.
Syksy alkaa jo näyttämään merkkejään ja
pikkuhiljaa myös yöpakkaset tulevat kuvaan. Muista vaihtaa renkaat ajoissa ja kun
kuljet kävellen tai polkupyörällä, niin valot
sekä heijastimet kuntoon.
Vaikka syksyä kohti ollaan menossa ja ulkona kelit pimenee mutta eihän vielä kannata katkaista mukavaa caravankautta.
Toivotaan että lumisateet ei alkaisi vielä
vähään aikaan, sillä samalla alkaa myös
pakkaset.
Muista tyhjentää vedet talveksi ja puhalla
hanat paineilmalla näin ei tule suuria vahinkoja.
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Muistathan edelleen että käyttäessäsi yhteistyökumppaneitamme.
ESITTÄMÄLLÄ CARAVANKORTIN
SAAT SOVITUN ALENNUKSEN. Tämän vuoden aiemmissa lehdissä näkyvät
kaikki yhteistyökumppanit.
Tänä vuonna varkaat ovat käyneet kaksi
kertaa vierailemassa Vuorenmäellä. Nyt
valvontaa tehostetaan kameravalvonnalla
ja näin toivotaan, että varkaat jättäisivät
alueemme rauhaan.
Ajotaitotreffeille olimme saaneet jälleen
lainaksi kalustoa jäseniltämme ja siitä suuret kiitokset SINISALON ARTOLLE matkailuautosta sekä KEINÄSEN MIKOLLE
vaunun lainasta. Vetoauton lainasi LÄNSIAUTO/LAHTI ja Nissan Qashqailla hoitui
mallikkaasti vaunusuoritukset radalla.
Ensi vuonna olisi hyvä kehitellä uusia treffejä ja tapahtumia, näin saataisiin ehkä uusia ihmisiä käymään Vuorenmäellä.

Mukavaa syksyn jatkoa ja iloista caravanmieltä
T. Juuso 127140

Puheenjohtajan palsta

Hei kaikki reissaajat!

Kesä on ollut antoisa ja kelitkin ovat suo-

sineet, nyt on aika kääntää kaasupullon
hanaa isommalle ja alkaa nauttia Suomen
kauniista syksystä kaikkine väreineen.
Upeaa aikaahan tämä kesä meille caravaanareille oli, toivottavasti kaikki saivat
reissata sydämensä kyllyydestä ja pelitreffitkin sujuivat mainiosti saunasta ja paljustakin saatiin nauttia.

Paljon oli osanottajia ja suuri kiitos siitä,
sekä Päijät-Hämeen Caravan Oy:lle joka
tarjosi meille varsin runsaan ja mieluisan
lounaan! Mölkky ja petanque pelitkin saatin lopulta ratkottua. Onnea voittajille!
Pelitreffien aikaan myös aurinko paistoi ja
ulkona tarkeni ihan t-paitasillaan.

Messuilla olikin ilmat vähän sateiset ja

viilenneet, mutta onneksi osastolla ja alueilla porukkaa riitti. Olen erittäin iloinen
kaikkien antamasta panoksesta messuilla,
niin alueella kuin osastollakin. Erkki Helinin haastattelua oli myös kiinnostava katsella ja ilo kuulla kuinka mainiot vastaukset tämä sanarikas mies löysikään.

Toivotan kaikki tervetulleiksi Syystref-

feille, joille toivoisin paljon osanottajia.
Tulkaa ihmeessä katsomaan toimintaamme avoiminmielin. Syystreffeillä pidetään
myös sääntömääräinen kokous. Tervetuloa
paikalle!

Pikkujouluaika alkaa pian lähestyä ja sitä
juhlitaankin isoin joukoin Maamiesseuran
talolla, pääsemme myös nauttimaan äitien
tekemää jouluruokaa. Lapsien ja vanhempienkin iloksi paikalla tulee Korvatunturilta pyörähtämään joulupukki, eli vielä on
aikaa olla kilttinä!
Hyvää tulevaa syksyä ja nauttikaa matkailusta!
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Hämyjen karaokefinaali
			
24.8. 2013
Maisansalo/Tampere
Hämyt-lyhenne tulee sanoista Hämeen yhteistominta - alueen yhteistyötoimikunta.
Hämyihinhän kuuluu nykyisin kahdeksan
yhdistystä ja ensi vuonna mukana on SFCaravan Ydin-Häme ry. Nämä hämyjen
väliset karaokekisat on järjestetty jo useampana vuonna.
Jokainen yhdistys on järjestanyt karsinnat
parhaansa mukaan. Joka vuosi ei kaikilla ole mahdollista treffien sekä muiden tapahtumien myötä järjestää karsintaa, mutta
jos on jo hyviä laulajia joukossa, niin ei
välttämättä aina sitä tarvitse tehdäkkään.

Tänä vuonna meillä ei karsintoja järjestetty tapahtumien päällekkäisyyksien vuoksi.
Kaksi edustajaa kuitenkin paikalla oli ja
menestys oli myös erittäin hyvä.
Nämä kaksi edustajaa toivat Lahden seudulle myös parhaat pokaalit. Lasten sarjassa mukana ollut Miisa Vehviläinen ei kuulunut hämyihin ja tämän takia voittaja oli
Viivi Väkiparta. Onnea voittajille!

Jari Koivula ja Viivi Väkiparta
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Teksti: Juha Hartman
Kuva: Kirsi Naakka

KARAOKEFINAALIN LOPPUTULOKSET
LAPSET: 1. MIISA VEHVILÄINEN, SFC Keski-Uusimaa
2. VIIVI VÄKIPARTA, SFC Lahden Seutu KIERTOPALKINTO
NUORET: 1. JERE PAAVILAINEN, SFC Pirkanmaa
NAISET: 1. TAINA AALTONEN, SFC Kanta-Häme
2. SARI KOUHIA, SFC Pirkanmaa
3. ANNELI TOIVOLA, SFC Pirkanmaa
MIEHET: 1. JARI KOIVULA, SFC Lahden Seutu
2. MANNE TENHOLA, SFC Kanta-Häme
3. JARMO RANTANEN, SFC Pirkanmaa
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SYYSTREFFIT
01.11 - 03.11.2013
VUORENMÄELLÄ !
(Salmelantie 178, Artjärvi)

PARHAAT VALOT PALKITAAN !
NAAMIAIS-TANSSIT LAUANTAINA KARAOKEN TAHTIIN !
LUONTOPOLKU !
ARPAJAISET !
SUNNUNTAINA YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS !
Treffimaksu 35 €

TERVETULOA ARTJÄRVELLE !
PS. Muutokset mahdollisia

8

SF-Caravan
Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
3.11.2013
klo. 10.00 alkaen
Salmelantie 178

Vuorenmäki/Artjärvi

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n
mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat.
Jäsenkorttien tarkastus sekä
kahvitarjoilu alkaa klo. 9.30

Tervetuloa !
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PIKKUJOULUT
29.11.2013 - 01.12.2013
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ !

Perjantaina glögitarjoilua ja karaokea.
Lauantaina lapset askartelevat joulukoristeita, saunomista.
Illalla puheita, ajotaitomerkkien jakoa, treffiarpojen arvonta,
vuoden karavaanarin ja syyskokouksessa valitun uuden hallituksen
esittely.
Nautimme Maamiesseuran naisten loihtiman jouluaterian.
Joulupukki tulee myös paikalle tuoden lapsille
nimetyt paketit.
Loppuillasta orkesteritanssit !
Sunnuntaina vielä arpajaiset talolla.
Treffimaksu 60 € sisältäen ruokailun, ohjelman ja valosähkön.

Sitovat ilmoittautumiset Kirsi Kotrolle
viimeistään perjantaihin 22.11.2013 mennessä
tekstiviestillä numeroon 044 5177 252 tai
sähköpostilla osoitteeseen
kianko@dnainternet.net
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PAIKKOJA AVOINNA

		

VAUNUPOSTI ETSII

		
		
		

PÄÄTOIMITTAJAA
Vaunuposti on 4x vuodessa ilmestyvä jäsenlehti
Painosmäärä on 1700 kpl

				Tehtäviisi kuuluu:
Lehden taitto, toimitus painoon, osa teksteistä sekä kuvista, mainostajien
yhteydenotot ja lehden kehittäminen.
Saat valita oman ”tiimisi” avustamaan lehden teossa.
Lehden teko tapahtuu Adobe InDesign CS5 ohjelmalla.
Ohjelma on valmiina yhdistyksen kannettavalla tietokoneella.
Jos kiinnostuit ota yhteyttä viimeistään 31.12-2013 niin kerron miellelläni
lisää.
Juha Hartman 0509171156
juhahartman@live.fi
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET
UUDET JÄSENET
Elokuu 2013
049481-0 Inkala Asko
Lahti
105247-0 Halmela Heli
Orimattila
113614-0 Luonela Janne
Asikkala
146388-0 Pulkkinen Eero Heinola
146455-0 Saarenpää Ville-Pekka Lahti
146463-0 Nissinen Katja
Asikkala
146467-0 Sorsa Pertti
Villähde
146519-0 Mihailow Päivi Lahti
146531-0 Snickeri Jouko Lahti
146532-0 Vironen Jari
Orimattila
146672-0 Lehtonen Kari
Lahti
146695-0 Hietanen Vesa
Lahti

Syyskuu 2013
015574-0
035919-0
110293-0
128323-0
132486-0
145299-1
146801-0
146803-0
146808-0
146813-0
146814-0
146817-0
146820-0
146822-0

Tienaho Jorma
Vinnikka Kari
Vanhapiha Marko
Villanen Hannu
Lehtiheimo Joni
Partanen Markku
Rautalainen Kalle
Kaartinen Miika
Nieminen Kalevi
Nousiainen Sami
Virtanen Keijo
Kokko Tapani
Laakso Lasse
Aro Timo

Lempäälä
Lahti
Haarajoki
Vantaa
Lahti
Hollola
Lahti
Hollola
Lahti
Lahti
Lahti
Orimattila
Lahti
Lahti

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!
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Juttusarja osa 7

Tullaan tutuiksi !

Perheeseemme kuuluu Minna, Pasi, 3-vuotias Linda, sekä mäyräkoira Sara.
Asumme Kirkkonummella, joten SFC Lahden seutu ei ole lähin jäsenyhdistyksemme.
SFC Lahden seutuun liityimme vuoden 2013 alusta, koska Minnan sisko Anne, ja hänen miehensä
Henry Ahonen siihen jo kuuluivat.

Karavaanarielämä on juuri meidän juttumme, koska olemme matkailuhenkisiä, ja tahdomme nähdä
jatkuvasti uusia paikkoja.
Kokemusta meillä on sekä vaatimattomista puskaparkeista, että Euroopan suurista monitoimialueista upeine vesipuistoineen ja muine aktiviteetteineen.

Meistä tuli karavaanareita vuonna 2010. Liityimme
välittömästi SF-Caravanin jäseniksi, ja saimme jäsennumeroksi 131795.

Meidän mielestämme matkailuvaunut sekä autot
ovatkin tarkoitettu aktiiviseen liikkumiseen, eikä
kausipaikoilla seisottamiseen.

Ensimmäisen matkailuvaunumme, Poksi-merkkisen, ostimme 2010 keväällä, juuri ennen Lindan
syntymää. Sillä kiertelimmekin ensimmäisen vuoden aikana melkein 10000 km ympäri Suomea.
Poksi oli meillä vuoden, jonka jälkeen vaihdoimme
sen matkailuautoon.

Ilman tätä harrastusta emme todennäköisesti olisi nähneet niitä kaikkia mielenkiintoisia paikkoja,
joissa olemme näiden vuosien aikana käyneet.

Sillä kävimmekin mm. kesällä 2012 Euroopan reissun, mihin kuului Saksa, Hollanti, Belgia, Luxemburg. Tietenkin tuhansia kilometrejä kului myös
Suomen maanteillä.
Tämän vuoden keväällä palasimme jälleen vaunuilijoiksi, ja vaihdoimme automme uuteen pieneen
Hobbyyn, jolla onkin kätevä lähteä valloittamaan
uusia alueita koti- ja ulkomailla.

Matkakuume on tälläkin hetkellä kova, ja olemmekin jo suunnittelemassa ensi kesäksi uutta Euroopan reissua.

Kiitämme SFC Lahden seudun väkeä lämpimästä
vastaanotosta yhdistykseen, ja toivotamme kaikille
paljon turvallisia kilometrejä!
Terveisin Ruotsalaiset, 131795.
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kalle
euroMasterin
Matkalle
euroMasterin
atkalle
euroMasterin
alle
euroMasterin
tta!
kautta!
autta!
ta!

Meiltä saat turvalliset ja Meiltä
kestävät
renkaat
pitkillekin
reissuille,
saat
turvalliset
ja kestävät
renkaat pitkillekin
myös vetoautoihin.
Tervetuloa
tutustumaan!
reissuille,
myös
vetoautoihin.
Tervetuloa
tutustumaan!
Meiltä saat turvalliset ja kestävät renkaat pitkillekin reissuille,
Meiltä saat turvalliset
ja
kestävät
renkaat
pitkillekin
reissuille,
myös vetoautoihin. Tervetuloa tutustumaan!
myös
vetoautoihin.
Tervetuloa tutustumaan!
aMping
s matkailuautoihin
ja
-vaunuihin
Matkailuautoihin ja
n agilis caMping
ulos
-vaunuihin tarkoitettu
ng
nen rengas matkailuautoihin
ja -vaunuihin
turvallinen,
kestävä ja
kailuautoihin
ja -vaunuihin
kilometritulos
engas pehmeälle ja
monipuolinen rengas,
ävä
alle
puolinen rengas
ja
jolla pehmeälle
ajaa pitkään

pehmeälle
ja
le ajoalustalle
ntistä taloudellisempi,
in
agilis
estävämpi!
,: polttoainesäästö
joka on entistä taloudellisempi,
taloudellisempi,
sempi
Taloudellinen ja
töikä * ja kestävämpi!
ämpi!
udellisempi:
polttoainesäästö
turvallinen rengas,
hyempi jarrutusmatka
oainesäästö
dempi käyttöikä
joka* kestää pitkään
*allisempi: lyhyempi jarrutusmatka
ä suoja iskuvaurioita vastaan
pi
älläjarrutusmatka
tiellä *
Agilis
61/81/101
-renkaaseen
ävämpi:
hyvä suoja
iskuvaurioita vastaan
anaiskuvaurioita
vastaan
Michelin Agilis 61/81/101 -renkaaseen

/81/101 -renkaaseen

LAHTI, Ansiokatu 6, puh. 03 875 110
HEINOLA, Vuohkalliontie 3, puh. 03 7156 200

n varrella olevat
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pisteet
netistä!
matkan
varrella olevat
rrella olevat
master-pisteet netistä!

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.
• NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA HIMMENTIMET

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

Harri Husula
SF-C 6730

		

Pelitreffit 23.-25.8 Vuorenmäki
Elokuun lopun aurinkoinen viikonloppu
kokosi karavaanariväen vuoden tärkeimpään kilpailutapahtumaan eli selvittämään
sen, kuka on yhdistyksen mestari petanquessa ja mölkyssä.
Ennen perjantain saunavuoroja järjesti
Kimmo meille pallonheittokisan. Pehmeitä palloja piti saada vaatetankoon ripustettuihin erikokoisiin sankoihin. Sangot oli
pisteytetty. Pienimpään sankoon saadusta pallosta sai jopa 60 pistettä / pallo. Tasaisen pallonheittokisan voitti 12 vuotias
Salla Vainionpää.
Saunojia hellittiin jo perjantaina kylpytynnyrillä, joka oli saatu lainaksi viikonloppua varten. Kiitos tästä Leifille ja Juusolle. Kylpytynnyri osoittautui molempina
saunapäivinä suosituksi. Saattaa olla, että
se nähdään vielä uudestaan muillakin treffeillämme.
Lauantaina aloitettiin pelaaminen klo
10.00. Aikuisten petanqueen oli ilmoittautunut kaikkiaan 25 paria. Tiukkojen ja pitkien alkukarsintojen jälkeen vihdoin noin
klo 16.00 aikaan saatiin selville finalistit,
jotka olivat Kari ja Eila Koivunen, Erkki
ja Maija Helin, Kiti & Risto sekä Uolevi
Heikkilä ja Kimmo Suomalainen.
Petanguen alkupelien jälkeen oli ruokatauko. Päijät-Hämeen Caravan Oy / Henry Ahonen ja yhdistys yhdessä tarjosivat
maukkaan rosvopaistilounaan kaikille
paikalla olleille. Lihaa riitti niin paljon,
että allekirjoittaneenkin aamupalapöydässä sunnuntaina saatiin vielä lihaa leivän
päälle. Kiitos Henkka !
16

Ruokailun jälkeen jo melko pikaisesti alkoikin aikuisten mölkyn karsinta. Tähän
kisaan oli ilmoittautunut kaikkiaan 61 heittäjää. Todella suuresta osallistujamäärästä
huolimatta alkukarsinnat menivät nopeasti
läpi ja saatiin karsittua viisi finalistia, jotka olivat Marja Rinne, Pekka Päivinen, Mika Vainionpää, Martti Kokkinen ja Jorma
Karlsson.
Lasten ja nuorten mölkyt ja petanguet saatiin vietyä läpi lauantaipäivän aikana. Aikuisten finaalit siirrettiin sunnuntaiaamulle,
koska ohjelmaan isännät tekivät sellaisen
muutoksen, että arpajaiset olivatkin jo lauantai-iltana. Kaikki 600 arpaa saatiin myytyä nopeasti, joten arpajaisten aikaistamiselle ei ollut estettä. Ja saunoakin piti vielä
ehtiä. Arpajaisten pääpalkinnon S-ryhmän
60 euron lahjakortin kuittasi itselleen Leif
Malin.

Kylpypalju kovassa käytössä

Seuraavassa mitalitaulukot lasten ja nuorten sarjoissa, joissa muistettiin lohdutuspalkinnolla myös neljänneksi tulleita:
Petangue/lapset 5-10 v				
Petangue/nuoret 11-15 v
1.
Aada Pyykönen				
1. Vilma Sirviö
2.
Roni Semeri					2. Salla Vainionpää
3.
Anna Sirviö					
3. Mona Pyykkönen
4.
Kalle Sirviö					
4. Janina Keinänen
Mölkky/lapset 5-10 v					
Mölkky/nuoret 11-15 v
1.
Roni Semeri					
1. Mona Pyykkönen
2.
Tiia Aalto					2. Vilma Sirviö
3.
Anna Sirviö					
3. Jaakko Helin
4.
Emma Sirviö					4. Aada Pyykkönen

Merkkisuorittajia

Petangue/nuoret 11-15 v

8.5.2013 Vuorenmäki

Petangue/lapset 5-10 v
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Sunnuntaina klo 9.30 alkoi aikuisten petanquen finaali. Katsojiakin oli paikalla
runsaasti.
Tiukan ja reilun 2 tunnin kuulien heittämisen jälkeen selvään voittoon kuitenkin
heittivät Kari ja Eila Koivunen. Toiseksi
tulivat Erkki ja Maija Helin ja kolmanneksi Uolevi Heikkilä ja Kimmo Suomalainen.
Heti petanquen finaalin perään aloitettiin
mölkyn finaali. Noin ½ tunnin keilojen
kaatamisen jälkeen mestariksi heitti Pekka Päivinen, toiseksi tuli Jorma Karlsson
ja kolmanneksi Marja Rinne.

18

Näin oli taas saatu vietyä läpi mukava viikonloppu mukavien ystävien kanssa. Ja
pitää vielä kiittää kaikkia paikalla olleita,
koska meitä oli saapunut paikalle kaiken
kaikkiaan 42 yksikköä.
Kiitos ja nähdään taas ensi vuonna samoissa merkeissä.

Teksti: Kikka
Kuvat: Tuija Semeri ja Kari Koivunen

CARAVAN- JA
MATKAMESSUT 2014
Helsingin Messukeskuksessa
Lauantaina 18.1.2014
			
Tule mukaan katsomaan mitä
suunnitelmia ensivuodeksi kannattaa tehdä.

50 ensimmäistä mahtuu mukaan
Hinta 15 euroa/henkilö
Hinta sisältää matkat ja pääsylipun
Lähtö: Linja-autoaseman turistipysäkiltä

klo 9.00

		
			Ilmoittautumiset:
Tekstiviestillä: 044 5177 252
Sähköpostilla: kianko@dnainternet.net
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Sagadin kartano vierailukohteena
Sagadin kartano sijaitsee Lahemaalla
Länsi-Virossa. Sen kauniit punatiiliset
katot ja valkeaksi kalkitut seinät kutsuvat uteliasta katsomaan.
Sagadin kartanon historia yltää yli viidensadan vuoden taakse. Saksalaisella täsmällisyydellä rakennettu kartano ja sen ympäristö ovat kaunista katseltavaa. Kartanonherrat vaihtuivat useastikin, mutta kartano
säilyi kauniina paikallaan. Vain kuuden kilometrin päässä on Viron pohjoisrannikko
romanttisine hiekkarantoineen ja siirtolohkareineen. Kalastajakylät löytyvät myös
läheltä.
Kartanon puisto
Itse Sagadin kartano sijaitsee luonnonsuojelualueella. Sen puistokäytävät ja tiet ovat
kunnostettu. Puutarha kokonaisuudessaan
on kaunista katseltavaa lampineen ja isoine
puineen. Kuistilla seisoessasi saat juuri sen
tunnelman, miltä tuntui kartanonisännän
tai -emännän siinä seisoskella. Puistosta
löytyivät niin valtavat tammet kuin pajutkin. Isoja olivat myös vaahterat. Alueella
on myös mielenkiintoinen kasvihuone, jonne entisaikojen apulaiset kantoivat kukkineet kukat melko hämärästä kartanosta taas
virkistymään valoon. Siinä on ollut kaiken
muun työn lisäksi paljon työtä. Kukkimisen jälleen alettua, kasvit kannettiin kartanoon koristamaan pöytiä ja oleskelutiloja.
Entisajan loistoa
Kartano sisältä on myös mielenkiintoinen.
Aloittaessasi kierrostasi kartanossa, sinun
kannattaa ottaa pääoven vasemmalla puolella olevasta huoneesta suomenkielinen
opaskansio mukaan. Kansioita löytyy monella kielellä.
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Kartano on rakennettu niin, että eteisestä näet viimeisimpäänkin huoneeseen, jos
ovet ovat avoinna. Vieras kuulemma näki
kartanon vaurauden heti sisään tullessaan.
Kartanokierroksella huomaa myös hyvin,
miten palvelusväen kulkureitit olivat suunniteltu niin, etteivät he joutuneet herrasväen puolelle esim. puita kantaessaan. Ainoa
harmittava asia on se, että kartanon keittiö
on muutettu vanhojen aseiden näyttelytilaksi. Kyllä aseetkin olivat mielenkiintoisia.
Looduskool eli luontokoulu
Sagadin kartanon omistaa valtion metsähallitus eli Riigimetsa Majandamise Keskus. Kartano on nykyisin luonto-, opetus-,
kulttuuri- ja matkailukeskus. Niinpä alueelta löytyvät kartanomuseon lisäksi metsämuseo, luontokoulu, ravintola, hotelli ja
hostelli. Luontokoulussa pääsi mikroskoopilla katsomaan mm. kärpäsen silmiä tai
sudenkorennon siiven rakennetta. Kuulimme myös, että isot etanat ovat ongelma
kartanon alueella ja Eestissä. Kotiloista on
myös haittaa heilläkin.
Me karavaanareina yövyimme läheisellä
Lepispean leirintäalueella Vösussa vaunullamme ja kävimme henkilöautolla tutustumassa kartanoon. Virossa löytyy noin 80
kartanoa katsottavaksi, joten valinnanvaraa löytyy. Katso lisätietoa suomenkielellä
www.visitestonia.com/fi

Eila ja Kari 78111

21

		

Veikko Tupasela 3.11.1933-16.8.2013

Vuorenmäen karavaanialueemme vuokraisäntä Veikko Tupasela on kuollut.
Veikko olisi täyttänyt 80 vuotta 3.11.tänä vuonna.
Veikon poismeno tuli meille suurena yllätyksenä, sillä hän ei koskaan puhunut sairaudestaan.
Tulemme muistamaan Veikon aina hyväntuulisena ja positiivisena henkilönä, joka oli aidosti kiinnostunut alueemme tapahtumista ja kehittämisestä.
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SF-Caravan Lahden Seutu ry.

CARAVAN SUURMYYMÄLÄ
KESKELLÄ SUOMEA!

VARASTOSSA OLEVIIN UUSIIN
matkailuautoihin
veloituksetta talvirenkaat peltivanteilla,
markiisi ja 2DIN
multimediaradio

matkailuvaunuihin
veloituksetta
pussimarkiisi ja
vaununsiirtolaite.

Edun arvo 2500 €-4200 € riippuen ajoneuvosta.

Edun arvo 1850 €-3400 €.
Tarjous ei koske Poksi-vaunuja.

Tarjoukset voimassa uusiin tilaussopimuksiin 18.9-19.10.2013 välisenä aikana. Tarjousta ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Kysy rahoitustarjoustamme!

Luotettavaa kauppaa lähes 40 vuotta!

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15

Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035
Huolto: 0400 407 055
Vuokraus: 0400 620 445
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Huollamme myös
matka-autot!
Tarjoamme Caravan kortin omaaville
henkilöille 10% lisäalennuksen
huollossa käytettävistä varaosista.

Käyttämillämme alkuperäistä vastaaville
osille myönnämme 2v. varaosatakuun.

www.automaalahti.ﬁ
Automaa Lahti
Ford-huolto
monimerkkihuolto
varaosat

Saksalankatu 28
010 7656 630
010 7656 680
010 7656 660

Automyynti palvelee ma-pe 9-19, la klo 10-15
Huolto ma-pe 7.30-18
Varaosat ma-pe 7.30-18, la 10-15
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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 2013		
- jäsenkortin haltijalle vuorokausimaksu sisältää valosähkön
- treffeillä normaali treffimaksu				
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön -oman yhd. jäsenille
					
- muille		
Tilaussauna ( 1 tunti )				
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle

200 euroa
3 euroa

10
15
10
1

euroa
euroa
euroa
euro

Aluemaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella:
Keinäsen Mikolta 0400-485477
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
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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

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.

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

Painosmäärä: 1700 kpl
Lehden
ilmestymisvko:t

Aineiston
jättövko:t

160 €
95 €		
70 €
50 €
150 €
Päätoimittaja: Juha Hartman

Lehtitoimikunta:
Sinikka Hokkanen Kari Koivunen
		
Lehteen 1/14 tulevan materiaalin tulee olla perillä 2.- 2014 mennessä.
Sähköpostiosoitteeseen: juhahartman@live.fi tai
Osoitteeseen: Juha Hartman Sokeritopankatu 31, 15610 LAHTI
Matkapuhelin: 050-9171156
Kansikuva: Teivaanmäki/ Pasi Ruotsalainen
Painopaikka:		
30

		
		

Treffit ja tapaamiset 2013

Syystreffit 				

1.-3.11.2013

Vuorenmäki, Artjärvi

Syyskokous 				

3.11.2013

Vuorenmäki, Artjärvi

Pikkujoulu 				

29.11.-1.12.2013

Vuorenmäki, Artjärvi

LÄMPIMÄT KIITOKSET KAIKILLE KARAVAANAREILLE SEKÄ
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE VUODESTA 2013
RAUHALLISTA JOULUA JA ILOISTA UUTTA VUOTTA 2014
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