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Päätoimittajalta

Hyvät ystävät!
Syksy on edennyt ja olemme saaneet
heittää hyvästit kesälle. Uusia, joka
vuosi toistuvia vuodenaikoja, on mukava aina vastaanottaa. Myös meidän
viime juhannuksemme oli erikoinen,
koska myös viime joulun sää oli samanlainen kuin juhannuksen.
Yhdistyksemme Tallinnan matka peruuntui tältä syksyltä vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ensi keväänä ehkä
järjestämme kuitenkin uuden matkan ja
ilmoitamme siitä Vaunupostissa ja nettisivuilla ajoissa, jotta jokainen halukas
pääsee mukaan.
Messut sujuivat hyvin tänäkin vuonna
ja hyvä on tietää, että Caravan 2015 pidetään Lahden Messukeskuksessa 18.20.9.2015, joten voimme merkitä sen
jo kalentereihimme.
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Vakuutukset tulee olla kunnossa, jos poistatte talveksi liikenteestä asuntoauton tai
vaunun. Muistakaa pitää vaununne lukittuna, myös aisa, jotta vaunuvarkaudet
torjuttaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Kaskovakuutus kannattaa olla voimassa koko ajan, esimerkiksi myrskyvahinkojen sattuessa.
Lähdemme syystreffeille naamiaisiin ja
pikkujouluihin kyllä, mutta onneksi tässä on vielä viikonloppuja, joilla voimme
vierailla lähialueiden SFC-alueilla ja tapahtumissa. Me olemme saaneet mukavia ystäviä näissä tapahtumissa.
Tammikuussa on meillä jälleen varattuna
messubussi, joka vie halukkaat matkamessuille, jossa on caravanosasto, Helsingin messukeskukseen.
			Eila 78111-1

Puheenjohtajalta

Tervehdys!
Messujen huuma on jälleen ohi ja saimme majoittaa 580 vierailevaa yksikköä
sataman tuntumaan ja Lahden messukeskuksen alueelle. Viikonloppu oli kiireinen ja haluan kiittää kaikkia antamastaan
työpanoksesta yhdistykselle. Ehdimme
kiireen keskellä käydä tarkistelemassa
messujen antia vaimoni kanssa. Ihmisiä
oli saapunut paljon paikalle ja näytteilleasettelijat olivat tehneet hienoa työtä
messuhallissa. Yhdistyksellämme oli oma
pieni messuosasto messuilla, jolla esiteltiin Artjärven caravanaluettamme. Reippaat messutyöntekijämme pääsivät ESS:n
haastateltaviksi.
Pelitreffeillä miteltiin jälleen mölkyn ja
petanquen mestaruuksista. Valitettavasti
emme päässeet itse paikalle, mutta toivon
että mukana olleilla oli rattoisaa pelien
parissa.
Kesällä järjestettiin suuri tapahtuma Porissa. FICC-rally on järjestetty nyt 81 kertaa. Liikkuvia karavaanareita oli paikalle saapunut 28 maasta ja kotimaastakin
osanottajia oli löytynyt runsaasti.

Syystreffien aikaan pidämme myös joka
vuotisen syyskokouksen kello 10 sunnuntaiaamuna. Kokouksessa päätetään tulevat hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
Syystreffien aikaan järjestämme myös
hauskat naamiaiset, joihin saa pukeutua
vapaalla teemalla! Toivon, että saamme
paljon kekseliäitä asuja ja paljon osanottajia. Odotan myös hienoja valoasetelmia,
joista parhaat tietenkin palkitaan.
Pikkujoulut ovat myös lähestymässä.
Saamme jälleen nauttia mukavista hetkistä musiikin, ruoan ja ystävien seurassa,
joten toivon, että kaikki ottavat pikkujouluihin osaa!
				Mikko
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FICC-2014,
The Best Ever
Eli FICC-Ralli Porissa, Paras Kaikista!
Näinhän tuon tapahtuman mainoslause
kuului. Paras kaikista ainakin meille ensikertalaisille.
Otimme siis tämän kesän pääkohteeksi Porin Kirjurinluodon, johon odotettiin tuhatta
matkailuyksikköä. Tuosta kuitenkin jäätiin
melkoisen kauaksi, sillä tuo lukumäärä jokseenkin puolittui. Mukana kuitenkin olimme!
Lahdesta oli mukana ainakin seitsemän yksikköä.
Pääsimme kuin pääsimmekin ajoissa Poriin,
vaikka auton rikkoutumisen vuoksi menetimmekin muutaman päivän lomastamme.
Tulipahan tutustuttua paremmin Kokkolan
nähtävyyksiin. Leiriytyminen Kirjurinluodolle tapahtui sujuvasti, vaikka tuntui siltä, että
kaikki pyrkivät samaan aikaan alueelle. Kaikille osallistujille oli varattu 100 neliömetrin
tontti, joten tilaa riitti.
Avajaismarssi suoritettiin kulkueena Kirjurinluodolta Porin keskustaa sivuten takaisin
Kirjurinluodolle. Kuten kaikki muistavat, oli
leirin ajanjaksolle osunut varsinainen helleputki. Eikä avajaispäiväkään tehnyt poikkeusta. Siis runsaasti vettä mukaan ja kantamaan yhdistyksemme lippua tuossa kulkueessa. Kaikki selvisivät marssista kunnialla, niin
vanhemmat kuin nuoremmatkin.
Avajaisia seuranneille leiripäiville oli järjestetty monenlaista ohjelmaa. Kuka lähti vaikkapa tutustumaan bussilla Raumaan tai kuka
lähti seilaamaan purjeveneellä. Itse leirialu6

eellekin oli järjestetty monipuolista ohjelmaa
ja kisailuja. Oli leikkimielisiä kilpailuja, esimerkiksi akankantoa, rautakangen ja kännykän heittoa sekä polkuautokisailua. Ohjelmatorilla oli myös pitsinnypläystä ja hauskan
näköinen pitsitanssi.Yhtenä päivänä myös
Caramba-team esitteli taitojaan.
Oma lukunsa oli sitten Mölkyn joukkuemaailmanmestaruuskilpailut. Edellisenä päivänä
annettiin ulkomaisille vieraille mahdollisuus
tutustua tämän hienon lajin salaisuuksiin ja
sääntöihin. Ainakin englantilaiset ja sveitsiläiset käyttivät tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Kilpailu käytiin nelihenkisin joukkuein ja
voittohan tuli tänne Lahden seudulle, sillä
ensimmäisen maailmanmestaruuden nappasi
Team Helin/Leppänen. Joukkueessa heittivät Maija ja Erkki Helin sekä Ulla ja Timo
Leppänen. Oikein suuret onnittelut heille.
Tästä voitosta palkinnoksi saatua Mölkkypeliä pääsee ihailemaan Vuorenmäen kodassa
kattoon nostettuna! Toiseksi tuli KiljoTeam,
myös Suomesta ja kolmanneksi sveitsiläisten
joukkue.
Meille hauskimmat ja mieleenpainuvimmat
tapahtumat olivat eri maiden tarjoamat ”kadut”, joilla mm, saksalaiset, englantilaiset ja
italialaiset sekä korealaiset tarjosivat leiriläisille omia herkkujaan. Tarjoilla oli makkaroita, juustoa, leipiä, marmelaadia, olutta, viiniä
ja jotain vahvempaakin... Erilaisia makeita
suupaloja siirtyi tuulensuojaan vatsaa täyttämään.

Pitkässä päydässä yli 200 pöytää

Pitsinnypläystanssi

Toinen mukava tapahtuma oli Pitkäpöytä, johon osallistui yli 200 pöytää. Mukana olivat
tietysti suomalaiset, mutta riviin olivat tulleet
myös ruotsalaiset, tanskalaiset, saksalaiset,
venäläiset sekä tietenkin italialaiset ja englantilaiset. Kaikkiaan leirillä oli edustettuna 28
kansallisuutta.
Loistava helteinen sää suosi koko leirin ajan.
Paitsi kun oli suomalaisten isäntien vuoro
järjestää Suuriltamat Porin raviradalla, niin
taivas repesi ukkoskuuroineen. Vettä satoi
niin paljon, että yksi iltamateltoista jouduttiin
sulkemaan turvallisuuden vuoksi. Taisi mennä monelta nahkakengät piloille. Suuriltamat
menivät siis osittain pieleen, mutta kokonaisuutena Porin FICC-rally onnistui kuitenkin
mainiosti. Vapaahtoiset tekivat pitkiä työpäiviä meidän asiakkaiden hyväksi. Koskaanhan
näinkin iso tapahtuma ei mene aivan käsikirjoituksen mukaan, mutta huumorilla ja iloisella mielellä asioista selvittiin.
Osalle leiriläisistä ovat nämä Rallyt vuoden
kohokohta. Toiset ovat aloittaneet FICCuransa jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten ja
ne kiinnostavat yhä edelleen. On muodostunut pitkäaikaisia ystävyyssuhteita ja näitä ystäviä käydään tapaamassa muutenkin.
Niin, oliko tämän Rally paras kaikista? No,
ainakin meille. Olihan se ensimmäinen FICC
Rallymme. Milloin seuraavan vuoro, aina kun
ei työnantajakaan ole suopea antamaan lomaa
kyseiseen ajankohtaan.
		
		
Eila ja Kari Koivunen

Kiinalaisilla kirjaimilla rekisterinumero tässä asuntoautossa

Englantilaisten street herkkuja monenlaisia

FICC Mölkyn maailmanmestarit Team
Helin/Leppänen! Onnea heille!
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KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY
• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk
HAKAKATU 4 15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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LAHTI, Ansiokatu 6, puh. 03 875 110
HEINOLA, Vuohkalliontie 3, puh. 03 7156 200
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matkan
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rrella olevat
master-pisteet netistä!

Peruuta turvallisesti!

Tarjoushinta
139 € sis. alv + pk
(erikseen 164.00)

Matkailuauton peruutuskamerasetti
Säästä pakettina 25 euroa! Erityisesti matkailuautoihin suunniteltu laadukas kokonaisuus,
jossa on peruutuskamera, peiliin kiinnitettävä LCD-peilinäyttö ja johtosarja edullisena pakettina.
Peruutuskameran ominaisuudet
Kotelon materiaali: Valettu runko Zinc Alloy (roiskevedenpitävä) · Väri: Musta · Kuvasensori: 1/4
tuuman CCD · Laaja katselukulma: 135 astetta · Resoluutio: 420TV linjaa · Linssi: 3.6mm · Minimi
valaistus: 0,5 LUX · Värijärjestelmä: PAL · Kokonaispikselit: 628x582 (PAL) · Valkotasapaino:
Automaattinen · Videoliitäntä: RCA · Manuaalinen suuntauksen säätö: Pysty ylös/alas 45 astetta ·
Vesitiiviys: IP67 · Kohdistusruudukko: KYLLÄ (0,5-1,75 metriä takaisin) · Kuvausetäisyys: jopa 5
metriä · Virtalähde: 11V-32V DC · Käyttölämpötila: -10~50 C · Mitat (mm): 40 x 30 x 30 · Kaapelin
pituus: 8 metriä
Näytön ominaisuudet
Kuvasuhde: 4:3 · Koko: 7 tuumaa · Resoluutio: 480x234 pikseliä · Toiminnot: kosketusnäytöltä tai
kaukosäätimellä: Päälle/pois, kirkkaus, kontrasti, kuvan kääntö ylös/alas ja peilikuva, sisääntulon
valinta · Liitännät: Video RCA x 2 · Toimii peilinä jos ei kuvaa · Käyttöjännite: DC9-15V ·
Virrankulutus: 7 W Max · Mitat: 105x250x25mm (LxWxD) · Paino: 0,6 Kg · Käyttölämpötila: -20°C +65°C. Näyttöön voidaan kytkeä myös lisäksi toinen kuvalähde, esim. DVD tai GPS-navigointilaite ·
Kuva siirtyy automaattisesti peruutusnäkymään kun peruutusvalo kytkeytyy päälle (herätejohto
kytkettävä · Kaksi RCA-videosisääntuloa · Mukana kaukosäädin · Yleissopiva kaikkiin taustapeileihin
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Viilaajankatu 5, Saksala, Lahti
Netistä:
www.jammaa.com/autopaketit
Puhelimitse: 010 3961801
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Laila Husulan muistolle
Yhdistyksemme kunniajäsen, pitkäaikainen aktiivi on
poissa.
Lallu, jolla lempinimellä Lailan tunsimme, toimi lähes kaikissa
luottamustehtävissä yhdistyksemme hyväksi sihteerinä,
rahastonhoitajana sekä pitkäaikaisena tilintarkastajana.
Lämmöllä Lailaa muistellen
SFC Lahden Seutu ry:n hallitus

”Hetket

hiljaiset jälkeesi jäävät,
		
kullaten muistojen kirkkaimmat päivät”
								Eino Leino
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HÄMYJEN KARAOKEKISAT
22.-24 ELOKUUTA 2014
Säätieto lupaili kaunista keliä viikonlopuksi ja niinpä suunnitelmissa oli Hämyjen karaokekilpailut Iitin Leininrannassa.
Olimme varanneet paikat jo hyvissä ajoin,
kun jo jokainen viikonloppu oli ollut pitkin kesää täynnä. Perjantaina saavuimme
alueelle ja niinhän aurinko paistoi, niinkuin oli luvattu. Pitkin iltaa paikalle saapui väkeä ja kaikki halukkaat eivät mahtuneet kun taas oli alue täysi. Illan ohjelmaan
kuului saunat ja yllätys yllätys, karaokelaulantaa. Useita laulajia kävi avaamassa
ääntään lauantain kilpailua varten. Joukossa oli hyvä-äänisiä laulajia, jotka lauleli omaksi ilokseen eivätkä osallistuneet
kilpailuihin lainkaan.
Lauantaiaamu valkeni ja oli aika aloitella
äänienavausta päivän koitosta varten. Väkeä saapui vielä lisää ja osa tuli vain kilpailuihin ja lähti sen jälkeen kotiin. Kaikki eivät mahtuneet Radantorppaan vaan ulkona
oli myös suuri joukko eri yhdistysten kannattajia. Paikalla olivat myös viime vuoden voittajat miesten ja naisten sarjoista.
Molemmat lauloivat voittokappaleensa ennen kilpailun alkua. Kaikilla yhdistyksillä ei ollut edustusta ja näin ollen kilpailut
saatyiin vietyä loppuun suht’ ajoissa.Parhaat selvisi kuitenkin ulkopuolisten tuomareiden päätöksellä ja taisipa olla melkoisen vaikeaa päättää, sillä hyviä laulajia
oli monta.
Nuortensarjan voitti Kanta-Hämeen yhdistyksen Carita Wallin, naisten voittajaksi
selviytyi Leena Oksanen Pirkanmaan Maisansalosta ja miesten voiton vei KaakkoisHämeen Leininrannasta Veikko Vuorialho.
Onnea voittajille! Kaikki mitalistit saivat

hienot pokaalit upeista suorituksistaan.
Sunnuntainakin aurinko meitä helli, mutta
ei auttanut kun kotiin piti lähteä. Mukavan
iloinen viikonloppu oli jälleen takana ja
vietetty hyvässä seurassa. Kiitokset kaikille mukana olleille.
Sehän olisi 2015 Lahden Seuru ry:n vuoro
järjestää kilpailut Artjärven Vuorenmäellä ja silloin meilläkin on luultavasti vahva
edustus.
				Juuso

Miesten I Veikko Vuorialho ja II Keijo
Salokorpi, Nuorten I Carita Wallin ja Naisten I Leena Oksanen ja II Mervi Niinijärvi

Radantorpassa yleisö kuunteli keskittyneesti karaoke-esiintyjiä

Kuvat ja teksti: Juha Hartman
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PELAILTIIN

		

Kuvat ja teksti Kari Koivunen

Pelitreffit 29.-31.8.2014 Vuorenmäki

Koronaa pelaamassa Juha, Kari, Voitto, Antti ja Joonas

Yhdistyksemme mestaruudet pelailtiin
jälleen kerran Vuorenmäellä elokuun
lopulla. Paikalle oli saapunut 31 yksikön verran pelailijoita nauttimaan mukavasta loppukesän säästä.
Olipa jälleen aika ratkaista paremmuus
niin petankin kuin mölkynkin kohdalla.
Perjantai-ilta kuluikin vaihtaessa kuulumisia ja kokemuksia kuluneelta kesältä
ja koronaakin päästiin pelaamaan, kiitos
Minnan ja Karin.
Lauantaiaamuna aloittelimme pelailut petankin paripelin parissa. Alkukilpailut pelattiin pari paria vastaan aina kahdeksaan
pisteeseen saakka. Hävinnyt pari putosi jatkosta. Näin päästiin semifinaaleihin
melkoisen ripeästi. Pronssiottelussa oli
vastakkain Päivi ja Martti Kokkinen sekä
Ebba ja Hannu Luomala. Niinhän siinä kävi, että Luomalat pääsivät pokkaamaan itsellensä pronssipokaalin selvin numeroin.
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Finaaliin selvisi samat parit kuin edellisenäkin vuonna. Tosin vuotta aiemmin finaalissa pelasi kolme paria tämän vuoden
kahden sijaan. Tällä kerralla keikahtivat
mestaruuden nurinperin kun edelliskerran
kolmoset voittivat tänä vuonna. Voiton veivät Uolevi Heikkilä parinaan Kimmo Suomalainen ja hopealle tulivat Eila ja Kari
Koivunen.
Ruokatauon jälkeen ruvettiin puuhastelemaan mölkynpeluun parissa. Mölkkykisa
pelattiin henkilökohtaisena kilpailuna. Tänä vuonna finaalitkin pelattiin ”mies miestä” vastaan eli sekä pronssi- että kultaottelussa heitti kummassakin vain kaksi henkilöä. Pronssin vei mukanaan Matti Pekkala voittaen ottelussa Seppo Vallin. Kultakamppailussa olivat vastakkain Juha Helin
ja Uolevi Heikkilä. Näin saatiin kisoissa
tuplamestari, kun Uolevi Heikkilä saavutti
kultaa sekä mölkyssä että petankissa. Onnittelut kaikille voittajille.

Lapsetkin pelailivat omat kisansa mölkkypalikoiden kera. Lasten sarjan voitti Samu ja nuorten sarjan voittajaksi nousi Eero
Helin veljensä Jaakon saavuttaessa hopeaa. Kolmanneksi tuli Joonas Jääskeläinen.

Jaakko II, Eero I, Joonas III
lasten mölkyssä
Kimmon tyylinäyte

Uolevin heitto

Kari ja Eila II, Kimmo ja Uolevi I sekä Ebba ja Hantta III
petankikisassa

Eilan hauska heitto

Ebban heittotyyli

Mölkkypalikat kovilla

Aikuisten mölkkymestarit: Jussi II,
Uolevi I ja Matti III
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Tullaan tutuiksi 11

Erkki ja Maija Helin 35079 ja 35079-1

Sanonta, parempi myöhään kun ei milloinkaan, pitänee tässä meidän tapauksessa varmaankin paikkansa. No, me ollaan Maija ja Eki, passeissa kylläkin lukee Maija-Liisa ja Erkki.
Karavaanareita ollaan oltu ”mahottoman” kauan. Enää ei oikein muista, miksi
meistä tuli matkailuvaunun vetäjiä. Yksi
alkusysäys saattoi olla kokemus Koljonvirran leirialueelta, vettä satoi ihan tolkuttomastoi, iso huvilateltta märkä ja matkaa haluttiin jatkaa.
Teltta kasaan ja vettä valuvana Opel Kadetin takaluukkuun.
Matka jatkui Kuusamoon ja Juuman leirialueelle. Majoituttiin pieneen mökkiin,
jossa olo tuntui mukavalta, ei satanut. Iltamyöhällä kuitenkin
huomattiin, että ei olla
mökin ainuita asukkaita, mökkiä asusti myös
joukko hevosmuurahaisia.
Ostettiin ensimmäinen vaunu ”Hoppi” ja
liityttiin melko heti jäseniksi Lahden yhdistykseen. Tarkkaan ottaen 19.9.1986
eli jo viime vuosituhannella. Yhdistyksen treffeille ja tapaamisiin osallistuttiin
melko heti uusina karavaanareina, opittiin vaunuelämää ja tutustuttiin saman
harrastuksen parissa oleviin perheisiin.
Tuossa omassa kulkimessa oli omat tutut tavarat käytössä, eikä toistaiseksi ole
muurahaisiakaan sängyssä näkynyt.

Alkuvuosina matkailtiin kotimaassa,
vaunu toimi myös tukikohtana kun taloa rakennettiin. Seuraavakin vaunu oli
”Hoppi”, sillä jo Norjaan uskaltauduttiin. Seuraavat kaksi vaunu olivat ”Kaabeja ja toisella ajettiin ensimmäiseen
FICC-ralliin Saksaan vuonna 2000. Via
Balticaa pitkin köröteltiin.
Erilaisia tehtäviä yhdistyksessä on vuosien varrella ollut vuoden 1993 jälkeen,
jolloin tulin valituksi johtokuntaan,
sillä nimellä kutsuttiin nykyistä hallitusta. Maija aloitti
naistoimikunnassa.
Siitä se siis alkoi, yhteensä neljä
vuotta puheenjohtajana enkä noita
hallitusvuosia ole
laskenut. Tällä hetkellä myös hallituksessa.
Karavaanareiden
yhteistapaamisia
on ollut Caravanmessujen yhteydessä vuodesta 2001 ja
mukana on oltu puuhastelemassa alusta
asti. Tuttuja on kertynyt läheltä ja kaukaa siksi tämä ”toivomus” tullaan tutuksi kirjoituksesta tuli esitetyksi melko
myöhään, mutta haitanneeko tuo?
Tämmöisillä taustoilla ja historialla jatketaan.
Karavaaniterveisin Maija ja Eki

LAHDEN CARAVAN 2014 MESSUT
Kuvasatoa

Messuosastomme syksyn väreissä. Riitta ja Maiju rakentamassa Eilan kanssa
messuosastoa

Laskeva aurinko Vesijärven Satamassa. Tätä on
hyvä ihailla asuntoauton ikkunasta tai veneestä.

Nostalgiaosastolta löytyi tämä kaunotar. Fiat 600 ja pienen pieni asuntovaunu 60-luvulta

Knaus oli suunnitellut aivan uudenlaisen vaununsisustuksen. Irtotuolit baaritiskillä, joka toimi
ruokapöytänä.

Tämäkin vaunu-autoyhdistelmnä herätti
monen messuvieraan muistot -tuollainen
meilläkin oli...
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Reimo
rakentaa tilaautoon
irroitettavanvuodekeittiön

n

Ilmasolateltta. Ei siis painavia metalliputkia ja telttakankaita eri pusseissa

Tästä kuvakulmasta näyttävät turvavälit hieman lyhyiltä...

Lahdessa syyskuun kahdennenkymmenennen päivän tienoilla
pidettävät Caravanmessut sujuivat
tänä vuonna kauniissa syyssäässä
ja auringonpaisteessa. Aamuisin
pääsimme ihailemaan sumua ja
usvaa Pikku-Veskun ja Vesijärven
yllä.
Karavaanaritapaamiseen saatiin
tänä vuonna majoitettua noin 500
yksikköä. Lokki oli jälleen vierailijoiden ja toimitsijoiden ruokapaikkana ja iltaisin siellä oli
orkesteritanssit. Koko messuviikonloppuna kävijöitä messuilla oli
n. 16 000, eli saman verran kuin
viime vuonna.
			Eila

Tehtaan edustaja näyttää kuinka ilmasolat
pumpataan täyteen ja teltta nousee ylös

Lauantai-iltana Lahti Energia esitti jälleen
kauniin vesiurkuesityksen pimenevässä illassa

Kuvat: Kari ja Eila Koivunen
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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.
• NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA HIMMENTIMET

KORJAAMOTOIMINTAA JO YLI 30 VUODEN AJAN
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ

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

Valtuutettu huolto:
SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY
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Harri Husula
SF-C 6730

		

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

•11 KG

SAMMUTTIMEN TARKASTUS

NESTEKAASUTÄYTTÖ, ALUMIINI

9,00 €
29,90 €

ALENNUKSET CARAVANKORTTIA
NÄYTTÄMÄLLÄ!

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2014 LOPPUUN.

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT

19

Syystreffit 31.10.-2.11.2014
Artjärven Vuorenmäellä
Tule viettämään mukavaa syksyistä viikonloppua, ohjelmassa
muunmuassa:
		-Naamiaiset
-Kylpypalju ja saunomista
			
-Valoteosten arviointi
		
-Orkesteritanssit Tremolos-yhtyeen tahdissa

						

							

Treffihinta

50 €

Lisätietoja:
Mikko Keinänen, puh.0400-485477
HUOM! Lauantaina n. klo 9.30 KOTILEIPOMO Piiraspakari saapuu
alueellemme myymään tuoreita leivonnaisia sekä pikkusuolaista.
Myös pankkikortti käy.

SYYSKOKOUS
2.11.2014 klo 10
VUORENMÄELLÄ
Maamiesseuran talolla
Salmelantie 202A

Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen 4 §:n
mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat, sekä
valitaan puheenjohtaja yhdistykselle.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus
alkaa klo. 9.30

TERVETULOA !
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2015 uutuusmallit
nyt meillä. Tervetuloa tutustumaan!

a
Hyvä valikoim
malleja
Adrian uutuus
meiltä heti
toimitukseen!

Ostamme siistejä ja vähänajettuja
matkailuautoja sekä hyväkuntoisia
matkailuvaunuja
Tarvittaessa lunastamme mahdollisen loppuvelan, vaihdamme
kalliimpaan tai halvempaan – tai ostamme vaunusi tai autosi
käteisellä. Auton tai vaunun näyttö ja luovutus onnistuu aina
sinua lähinnä olevassa toimipisteessämme. Ota yhteyttä meihin.

Suurvalikoima käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja

Sakari Lilleberg
Adria-tuotevastaava
040 487 9271

Mika Hiltunen
automyyjä,
myös matk.autot
040 487 9280

Mika Ojala
myyntipäällikkö
040 773 6729

Lahti, Tupalankatu 7,
puh. 0207 881 310
ma-pe 10-18, la 10-15
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%).
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)

Tutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi
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Pikkujoulut
Artjärven Vuorenmäellä
28.-30.11.2014
Maamiesseuran naisten loihtimaa jouluruokaa
Orkesteritanssit VSOP:n tahtiin
Glögitarjoilu ja piparia
Askartelua

Vuoden karavaanari

Treffiarpojen arvonta
Taitoajomerkkien jako
Joulupukki

Tule mukaan!

Treffimaksu 60 €

Ilmoittautumiset 21.11.2014 mennessä Kirsi Kotro-Raappanalle
sähköpostilla osoitteeseen kianko@dnainternet.fi tai tekstiviestillä
numeroon 044 5177252
Huoneita vapaana Maamiesseurantalon yläkerrassa.
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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
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
Heinäkuu 2014						
149845-1
149845-0
149870-0
149711-0
149458-0
150000-0
149394-0
095680-0
149532-0
149928-1
149347-0
149337-0
149796-0
149276-1
149514-0
149929-0
149746-0
149605-1
149605-0
131077-0
149639-0
149471-0
149502-1
149502-0
078941-0
149993-0
108116-1
149604-0
149928-0
149596-0
146993-0
149484-0
085655-0
149581-0
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Anttilainen Juha		
Vääksy
Anttilainen Outi		
Vääksy
Hanhijärvi Hannu		
Hollola
Helviö Laura			Pennala		
Hämäläinen Jarno		
Villähde
Kaarre Tero			Lahti		
Kallio Jouko			Artjärvi		
Karjunen Keijo		
Lahti		
Karppinen Ilkka		
Mäntsälä
Karppinen Marko		
Lahti		
Kestikievari Lauri		
Kärkölä
Koskela Kimmo		
Lappila
Laaksonen Jarkko		
Hämeenkoski		
Lindgren Pekka		
Lahti		
Luusua Voitto			Lahti		
Marjomaa Mauno		
Nastola
Niemelä-Tuupainen Heidi
Heinola		
Nokelainen Marja-Liisa
Virenoja		
Nokelainen Matti		
Virenoja		
Ojala Esko			Pietilä		
Palvanen Simo		
Lusi		
Pulkkanen Olli		
Lahti		
Pöyry Antero			Heinola		
Pöyry Sari			Heinola		
Rissanen Aulis			Heinola Kk		
Roitonen Vladimir		
Lahti		
Räsänen Maire		
Lahti		
Sjöblom Petri			Lahti		
Sorvisto-Karppinen Eija
Lahti		
Teräväinen Niko		
Vääksy		
Tomming Pauli		 Myrskylä		
Ursin Tuula			Kukkila		
Virtanen Jarmo		
Kangasala		
Ylenius Pasi			Kalliola

UUDET JÄSENET
Elokuu 2014
150219-0
081155-0
088942-0
150131-0
150233-0
150233-1
117048-0
150265-0
150118-0
124002-0
146808-1
100534-0
032859-0
150150-0
150191-0
150267-0

Järvelä Antti		
Koivisto Paavo
Kosola Heli		
Lainpelto Matti
Lehtinen Jaana
Lehtinen Marko
Lindberg Juha		
Louneva Jarmo
Lännenpää Satu
Löfman Teuvo		
Meriluoto Katja
Poutanen Marja
Pylväinen Hannu
Pylväläinen Reijo
Raunio Sami		
Tuoriniemi Jarmo

Lahti
Orimattila
Lahti
Lahti
Paimela
Paimela
Lahti
Lahti
Hollola kk
Heinola
Hollola kk
Lahti
Heinola
Lahti
Kärkölä
Lahti

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!
Lahden yhdistyksen jäsenelle Tero Kaarteelle osui jäsennumero
150000 heinäkuussa.
Kuvassa SF-Caravan
Liiton puheenjohtaja
Juha Hämäläinen ojentaa numerolaatan Tero
Kaarteelle.
Onnea Tero!
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Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi
Alue on niinsanottu omatoimialue.
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita, johon merkitään
vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Leiriytymismaksut voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on:
			313130-1190503
Kausipaikka vuodelle 2014		
- treffeillä ohjelmamaksu 					
- kausipaikan haltijalle sähkömaksu mittarin mukaan
		
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön
-oman yhdistyksen jäsenille
				
- muille		
				
Tilaussauna (1 tunti )				
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle

350 euroa
20 euroa		

10
15
10
1

euroa
euroa
euroa
euro

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Avainta voi tiedustella puhelinnumeroista:
Luomala Hannu 040-7330202 tai Kokkinen Martti 040-525 0140.
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

Johtoja lainataan Vuorenmäellä

Alueellamme on käytössä standardin mukaiset pyöreät pistokkeet.
Jos sinulla ei vielä ole näinhin käyvää caravanjohtoa, on yhdistyksellämme kaksi
kappaletta caravan-johtoja lainattavaksi.

26

27

Tervetuloa kaupoille
Jyväskylään!

Uutuuks
ia,
esittelyajoneuv
oj
vaihdok a,
keja!

Luotettavaa kauppaa lähes 40 vuotta! Palvelemme myös kesälauantaisin.
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

Verkkokauppa 24h • yli 2500 tuotetta suoraan varastosta • kauppa.jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan
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Huollamme myös
matkailuautot!
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
03-8235 142
03-8235 143
03-8235 144

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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CARAVAN- JA MATKAMESSUT 2015
Helsingin Messukeskuksessa
Lauantaina 17.1.2015
Tule mukaan katsomaan mitä
suunnitelmia ensi vuodeksi kannattaa tehdä.
50 ensimmäistä mahtuu mukaan
Hinta 15 euroa/henkilö
Hinta sisältää matkat ja pääsylipun
Lähtö: Linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 9.00
Ilmoittautumiset: Yhd.kotisivujen ilmoittautumislomakkeella,
			
Tekstiviestillä: 0400 485477
			
Sähköpostilla: mikko.mersu@gmail.com
JUHLAMITALI ERKILLE
Erkki Helin sai toukokuussa liiton 50-v juhlavuoden mitalin ansioituneesta
toiminnasta SF-Caravan Lahden
Seutu ry:ssä. Mitali luovutettiin
Erkille Hämeenlinnassa

Ansiomitali läheltä tarkasteltuna
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Erkki Helin asuntoautonsa edustalla esittelemässä ansiomitaliaan

		
		

Treffit ja tapaamiset 2014
SFC Lahden Seutu ry
Syystreffit
Syyskokous		
Pikkujoulutreffit

31.10.-2.11.2014

Vuorenmäki, Artjärvi

2.11.2014

Vuorenmäki, Artjärvi

28.-30.11.2014

Vuorenmäki, Artjärvi

SF-Caravan ry:n 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat:
15.3-30.10.2014 Auto edessä-Mökki takana Juhlavuoden näyttely,
				Mobilia, Kangasala
15.-16.11.2014

Caravan Gaala, Silja Europa
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