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38. vuosikerta. Painosmäärä 1800  kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi

Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 2. Vko 23 18/2021
Nro 3. Vko 35 30/2021
Nro 4. Vko 47 43/2021

Lehteen 2/21 tulevan materiaalin 
tulee olla perillä viimeistään 9.5.2021. 
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2021

Aukeama   300 x 225 mm 192 €
1/1 sivu      145 x 225 mm 114 €
1/2 sivu       145 x 112 mm    84 €
1/4 sivu         112 x 72 mm   60 €
Takasivu     145 x 220 mm 180 €

Valmiin mainoksen tai ilmoituksen voit 
lähettää:
Päätoimittaja ja taittaja Marko Aronen
045 256 1802
markoarone@gmail.com
SFC 160599

Lehtitoimikunta:
Marko Aronen, Tuula Heinonen 

Käy kotisivuillamme
www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja 
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

Kannen kuva: Perhe Kaartti
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Hallitus
Olemme myös facebookissa. 

Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry

Juha Hartman
Puheenjohtaja
050 9171156
juhahartman@live.fi
SFC 127140

Juha Rinne
045 78768384 
juha@juharinne.fi
SFC 129520

Kari Koivunen
044 5532166
kari.koivunen@live.fi
SFC 78111

Hannu Anttonen
Varapuheenjohtaja
040 508 6498
hannuanttonen2@gmail.com
SFC 69857

Aimo Vahtera
050 5223096
aimo.vahtera@hotmail.com
SFC 20130

Aila Salonen, sihteeri
044 3684095
ailasalonen2@gmail.com
SFC  166536

Sari Kakko, taloudenhoitaja
0405757913
caravanlahti.talous@gmail.com

Henry Ahonen
040 5446374
ahonen.henry@gmail.com
SFC 129405
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Puheenjohtajalta

Heippa!

 

Vuosi on kulunut ensimmäisestä koro-
natartunnasta Kiinassa. Kyllä on ollut 
pitkäkestoinen ja sitkeä tuo virus. Toi-
votaan todella, että vihdoin päästäisiin 
viettämään ihan normaalia elämää.

Onneksi kuitenkin on ollut palveluita 
tarjolla ja on voinut toimia lähes kuten 
ennenkin. Suomi on pysynyt auki, vaikka 
rajoituksiakin on ollut monenlaisia.

Tämä meidän harrastus on kuitenkin 
ollut sellainen, että päästään kotinurkis-

ta leireilemään milloin vaan ja sehän tässä 
harrastuksessa onkin mukavaa (VAPAUS).

Aina silloin tällöin irtiotto arjesta on var-
maan paikallaan kaikille. Hotelli vkl, retki 
leirintäalueelle tai vaikkapa ihan vaan ulos 
kävelylle.

No joka tapauksessa jouduimme jo peru-
maan talvipäivät ja toivoa sopii, että tuo 
olisi ainut tapahtumien peruutus tälle 
vuodelle. Valitettavasti emme tälle keväälle 
mene myöskään suositulle bussimatkalle 
Viroon.
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Caravanmessut ja MXGP on jo aloitettu, 
ainakin palaverien osalta. Katsotaan, jos 
meillä onni kävisi niiden suhteen ja pää-
sisimme järjestämään nämä tapahtumat 
Eli jos joku ei tiedä, niin yhdistyksemme 
on järjestämässä leirintämajoitusta näissä 
tapahtumissa.

Fossiiliset polttoaineet ovat olleet viime-
aikoina taas enemmän esillä ja kyllä tuo 
haastava juttu on kaiken kaikkiaan, saada 
päästöt laskuun. Ehkä meidän pieni 
Suomi ei siihen yksin pysty, niin että 
maailma pelastuu, mutta jos jokainen 
tekisi edes vähän, niin sekin olisi jo jo-
tain. Valitettavasti noille todella suurille 
maille, joilla päästöt ovatkin aivan omaa 
luokkaansa, emme voi mitään, mutta 
toivotaan, että hekin huomioisivat nämä 
päästöasiat paremmin.

 

 
Liittohallitusasiaa:

 

Muutama kokous on voitu järjestää kun 
noudatamme ehdottomasti koronara-
joituksia. Kaikki on uutta ja pikkuhil-
jaa pääsee paremmin kiinni näihinkin 
hommiin.

Mehän olemme jäsenistön valitsemia 
luottamushenkilöitä ja yritämme hoitaa 
asioita niin yhdistysten kuin jäsenten 
eduksi.

Edellisessä kokouksessa pohdimme mm. 
tulevia suuntaviivoja, koulutusasiaa sekä 
talousarviota ja toimintasuunnitelmaa.

Tätä kirjoittaessa helmikuu on jo alka-
nut ja lunta on tullut tälle talvelle ihan 
riittävästi. Ajatellaan positiivisesti, ei ole 
yhtään hyttystä ja ensi kuun jälkeen on jo 
huhtikuu.

 
Mukavia matkailuhetkiä kaikille ja koite-
taan pysyä terveenä.
                                                                                                                                     
Juha           127140                                                                                   



6   Vaunuposti 1/2021

Päätoimittajalta

ENNÄTYSMÄÄRÄ UUSIA JÄSENIÄ

Viime kesä toi karavaanariyhdistyksiin 
ennätysmäärän uusia jäseniä, oliko syynä 
sitten pandemia, joka on vuoden pitänyt 
meitä otteessaan, vai onko harrastuksen 
luonne alkanut kiinnostamaan suurta 
yleisöä, kun ulkomaanmatkailu on ollut 
pannassa. Itse luulen, että harrastus it-
sessään on alkanut kiinnostamaan suurta 
joukkoa ja sitä kautta he ovat löytäneet 
karavaanariyhdistykset. 

On tämä hienoo hommaa, voin itsekin 
sanoa, vaikka karavaanailuvuosia ei ole 

vielä kuin neljä. Uusia kavereita tullut 
roppakaupalla ja ystävyyksiä solmittu 
myöskin.

Itseltäni viime kesä meni penkin alle 
fyysisten rajoitteiden takia ja saimme 
kartutettua noin kaksikymmentä leirin-
tävuorokautta, mikä on meiltä todella 
huonosti. Aina ei voi voittaa, ei edes joka 
kerta, sanoo sanontakin.

Tulevana kesänä tulemme kiertelemään 
enemmän muillakin alueilla, joten 
pidämme välivuoden kausipaikkalaisuu-
desta ja keskitymme itse harrastukseen.
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LUONNOSTA LEIRINTÄALUEILLE

Monet retkeilijät, jotka ovat patikoineet 
satunnaisesti luonnossa, ovat siirtyneet 
joko vaunuilemaan tai asuntoautoile-
maan. Joka tapauksessa he ovat siirtyneet 
karavaanailun saralle.

Kun siirtymä retkeilystä karavaanailuun 
on tapahtunut, niin useat karavaanarit 
löytävät itsensä leirintäalueilta. Toki 
vaatimustasot sielultaan retkeilijöille, 
ovat vaatimattomia verrattuna useaan 
karavaanariin. Toisille riittää rauhallinen 
paikka peseytymis mahdollisuuksineen 
ja plussana kemssantyhjennyspaikka. 
Usealle leirintäalueesta pitää löytyä kaik-
ki ja vähän lisääkin vielä.

MONINAISIA HARRASTUKSIA

Olemme huomannet sen, että meillä 
karavaanareilla on monenlaisia harras-
tuksia, ja tässä lehdessä tutustumme 
ensimmäiseen sellaiseen.

 Haastankin teidät kaikki jakamaan      
 harrastuksenne meille kaikille tarinan   
 muodossa. Voitte kertoa ajatuskartan  
 muodossa, jos tuntuu siltä, että kirjoitta-    
 minen ei luonnistu ja kuviakin kannat- 
 taa laittaa, koska ne kertovat enemmän  
 kuin tuhat sanaa.
 Laittakaa tekstit/kuvat osoitteeseen: 
 markoarone@gmail.com

 Marko  160599
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HÄMYRALLI 2021
Kilpailuaika on 1.1.2021 – 31.12.2021. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on 

kerätä seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia 
yövytystä yöstä. Hämyalueet koostuvat:

SF-C Forssan 
seutu ry:

SFC Majamäki Haapasillantie 64, Tammela

SF-C Kerava ry: SFC Kangaslampi Alhaistentie 77, Nastola
SF-C Kanta-Hä-
me ry:

SFC Tilkunpelto Mulkolantie 330, Hämeenlinna

SF-C Lahden 
seutu ry:

SFC Vuorenmäki Salmelantie 178, Orimattila

SF-C Pirkanmaa 
ry:

SFC Vankkuri-
männikkö

Lakarintie 178, Virrat

SF-C Pirkanmaa 
ry:

SFC Maisansalo Kuterintie 34, Tampere

SF-C Valkeakos-
ken seutu ry:

SFC Hakalan-
ranta

Hakalanranta 51, Valkeakoski

SF-C Kaakkois-
Häme ry:

SFC Leininranta Siestantie 85, Kausala

SF-C Ydin - 
Häme ry:

SFC Hämeenhel-
mi

Leppäkoskentie 788, Janakkala

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseen yö-
pymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajalle.

Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä 
palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2022 

Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat alueesi Hämyedustajilta.

Aila Salonen  044-3684095
Kari Koivunen       044-5532166
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SF-Caravan Lahden Seutu Ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

Ti 27.4.2021 klo 18.00

Messukeskus, Lahtihallin alakerta,
sisäänkäynti hallin sivustalta 

Salpausselänkatu 7
15110 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4. pykälän mukaan kevätkokoukselle kuuluvat 

asiat.

Jäsenkorttien 
tarkistus alkaa klo 17.30

Lisätietoa Aila Salonen
puh. 044 3684095

TERVETULOA
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info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Meillä yli  100 ajoneuvoa!
Katso ajantasainen 
varastotilanteemme  
www.jyvascaravan.fi

Caravan-varaosat / 
tarvikkeet / lisävarusteet 
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Caravan-huolto 
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja 
varaosat  
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi

JälkimarkkinointiMyynti
0400 407 066  myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi

Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Katse
kesään

2021!

Karavaanarin tarvikkeet
verkkokaupastamme 
kauppa.jyvascaravan.fi

Uudet matkailuautot alk. Uudet matkailuvaunut alk.

Meillä
yli 100

vaihtoehtoa!
Katso

jyvascaravan.fi

VERKKOKAUPPA

Poksi N 126 NTL 
15.590€ + tk
Tummilla ikkunoilla va-
rustettu suosittu ja pe-
rinteinen, mukavasti uu-
distuneena. Pitkittäiset 
erillispedit. Pöytää laske-
malla saadaan poikittaiset 
vuoteet kolmelle.

Sunlight Cliff 540 
49.340€
Fiat Ducato 2.3 JTD 140hv 
2021. 541cm pitkä retkei-
lyauto päivittäiseen ajoon. 
Peruutustutka takana, Va-
lokiskoon kiinnitettävä 
USB-pistorasia, Truma Com-
bi 6E ym.

Nyt on oikea aika aloittaa ensi kesän 
lomareissujen suunnittelu matkailuajoneuvolla!

Caravan-suurmyymälässämme jatkuva näyttely
Meille kannattaa tulla kauempaankin!

Lähes 50 ajoneuvoa ja 7000 tarviketta/varaosaa lämpöisissä sisätiloissa
Mahdollisuus yksityisesittelyyn myös aukioloaikojen ulkopuolella!

Tavoitat meidät puhelimella 0400 407 066 tai myynti@jyvascaravan.fi

Kaikki yli 145 euron 
tilaukset 

verkkokaupastamme 
rahtivapaasti! Huolla matkailu-

ajoneuvosi ennen 
kevään ruuhkaa! 
Meiltä saat myös 

valtuutetut 
-huoltopalvelut, 

varaosat ja 
lisävarusteet.
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PILKKITREFFIT MESSILÄSSÄ 5.-7.3.2021

Tervetuloa mukaan Helsingin yhdistyksen pilkkikisaan 6.3.2021 Messi-
lään.

Ilmoittautuminen kilpailuun on 6.3.2021 klo 9.30 Messilän ravintolan 
takaterassilla.

Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.
Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta.

Liikkuva kahvitarjoilu säävarauksella.
Messilän Sudenpesä / Kota käytössämme perjantaina 5.3.2021

Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta pilkkitreffeille 5.-7.3.2021 
saapuville on 50 €/ vaunu-tai autokunta, sisältää matkailuajoneuvopaikan 

sähköllä ja saunan yleisillä vuoroilla.
Lauantain ja sunnuntain lounasbuffetin saa hintaan 8 €/ henkilö.

Mainitse alueelle saapuessasi osallistuvasi SF-C Helsingin pilkkikisoihin.
Messilän ravintolassa on lauantaina 6.3.2021 tanssit.

Treffien ohjelma nähtävissä lähempänä ajankohtana yhdistyksen koti-
sivuilta www.sfcaravanhelsinki.fi ja Facebook-sivulta SFC Helsinki.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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KISSOJEN KANSSA KUUKAUSI EUROOPASSA 2020

Me ollaan keski-ikäiset ukko ja akka 
Päijät-Hämeestä. Lapsemme on jo muut-
tanut pois pesästä.
Meidän perheeseen kuuluvat kissat Söpö 
13 v. ja Sulo Vilen 9 v. He ovat nykyään 
sisäkissoja ja karavaanareita. Ulkokissa-
na ollut Söpö tuli meille kohta 6 vuotta 
sitten itsenäisyyspäivänä. Sulo puolestaan 
loikkasi elämäämme melkein yhtä yllät-
täen tämän vuoden kesäkuussa. Molem-
mat ovat omia persooniaan. 
Harrastamme reissaamista ja olemme 
tehneet sitä jo vuosikymmeniä. Olemme 
kiertäneet Eurooppaa ja muuta maailmaa 
ympäriinsä. Koiramme Sepon kanssa 
reissattiin henkilöautolla ja muulloin 
mentiin moottoripyörällä. Näillä reissuil-

la olimme aina olleet hotellien ja ravinto-
loiden armoilla ja tämän vuoksi olimme 
monesti miettineet matkailuautoilua, 
mutta Sepolle auton tilat olisivat olleet 
liian pienet. 
Tammikuussa rakas Seppomme lähti 
ikuiselle matkalle, eivätkä reissaamiset 
tulleet vähään aikaan mieleen. Vuoden 
ensimmäinen loma kuitenkin lähestyi 
ja pakkohan sitä oli alkaa miettiä. Ke-
vään aikana koko maailma oli joutu-
nut pandemian valtaan. Korona antoi 
meille potkun lähteä nyt kokeilemaan 
matkailuautoilua, koska mikään muu 
matkailumuoto ei ollut edes mahdollista. 
Pähkäilimme, että matkailuauton avulla 
voisimme jatkossa ottaa Söpön mukaan 
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reissuihin. Olimme tehneet Söpön ja Se-
pon kanssa lyhkäisiä reissuja henkilöau-
tolla – mökeille ja hotelleihin, mutta aina 
harmitti, kun Söpö ei päässyt mukaan 
pitkille matkoille.

Karavaanareiksi

Tuumasta toimeen ja toukokuussa vuok-
rasimme matkailuauton.  Pakkasimme 
Söpön mukaan ja lähdimme kiertele-
mään Suomea. Ensimmäisen vuorokau-
den aikana Söpöstä – meistä kaikista – 
tuli karavaanareita. Liityttiin tietysti heti 
SF-Caravan Lahden seudun jäseniksi. 
Hurahduksesta tuli kallis, koska tietysti 
oli ihan pakko ostaa oma matkailuauto 
jo ennen juhannusta, mutta tätä ennen 
perheeseemme loikkasi Sulo. Sulo saapui 
meille elämänsä ensimmäisessä autokyy-
dissä – entisestä ulkokissasta tuli sisäkis-
sa.

Matkailuautomme on hankittu lemmik-
kejä ajatellen. Meille parhaaksi auto-
malliksi osoittautui Adria Coral. Koska 
matkailemme yleensä eteläisessä Euroo-
passa, auto on kauttaaltaan ilmastoitu. 

Lisäksi auton voi ovilla jakaa kolmeen eri 
tilaan. Ilmastointi on kyllä ihan pakol-
linen, koska vankkurissa sisälämpötila 
on aina huomattavasti korkeampi kuin 
ulkona – lämpiminä päivinä asteet voivat 
nousta hengenvaarallisiksi. Ovilla voim-
me tarvittaessa eristää lemmikit turvalli-
sesti omaan tilaan ilman pakenemisvaa-
raa, kun joudumme välillä tiuhaankin 
käymään auton ulkopuolella ja pitämään 
ulko-ovia auki.

Aloimme totuttaa Suloa matkailuautoon 
siten, että istuimme kotipihassa vank-
kurissa ja nukuimme siinä yöt. Lopulta 
lähdimme tekemään pieniä kotimaan-
matkoja. Onneksi Söpö pystyi näyttä-
mään Sulolle mallia ja reissut alkoivat 
heti sujua hyvin – nykyään ne sujuvat 
loistavasti. Toki molemmat ensimmäisillä 
kerroillaan maukuivat, mutta tottuivat 
pian liikkuvaan kotiin. Matkapahoin-
vointia Söpöllä oli aikoinaan mutkateillä, 
mutta Sulo ei voinut pahoin missään 
vaiheessa. Söpön pahoinvointi loppui 
kokonaan toukokuun reissulla, ensim-
mäisen ajopäivän jälkeen.
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Karavaanarikissat Euroopassa

Kesälomamme oli tänä vuonna lokakuus-
sa ja monestakin syystä olimme lähdössä 
taas meren toiselle puolelle. Hankimme 
kissoille passit jo hyvissä ajoin eli otimme 
yhteyttä paikkakuntamme eläinlääkäriin. 
Tätä tapaamista ennen olimme jo selvit-
täneet kissojen osalta matkailuun liittyvät 
asiat Ruokavirastosta. Lemmikkien osalta 
saattaa olla maakohtaisia vaatimuksia, 
esimerkiksi rokotteiden osalta.

Matkamme alkoi Helsingistä lautalla 
Tallinnaan. Käyttämämme laivayhtiö 
salli lemmikkien jättämisen autoon 
matkan ajaksi eli Söpö ja Sulo viettivät 

turvallisesti kahden tunnin laivamatkan 
vankkurimme makuuosastossa. Tallin-
nasta jatkoimme Itä-Viroon, viettäen 
siellä pidemmän viikonlopun hotellissa. 
Juhlimme siellä yhteistä 50+50 -vuotis-
syntymäpäiväämme. 

Virosta matka jatkui siten, että ajoimme 
Latvian läpi Liettuaan, jossa yövyimme 
Pajiesmeniaissa pariskunnan kotipihalla 
hyvin viehättävällä mini -leirintäalueel-
la. Olimme ainoat asiakkaat. Itse asiassa 
koko päivänä emme nähneet ketään 
muuta karavaanaria. 

Liettuasta on hujauksessa Puolassa. 
Ensimmäisen Puolan yön vietimme ihan 
kivalla leirintäalueella Elk -nimisessä 
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kaupungissa. Koko päivänä emme näh-
neet yhtään karavaanaria. Myös camping 
-alueella olimme ainoat karavaanarit. 
Seuraavana päivänä huristeltiin Malbor-
kiin, jossa vietimme pari päivää. Leirin-
täalue sijaitsi Malborkin linnan kupeessa 
lammen rannalla. Malborkin linna on 
maailman suurin keskiaikainen tiili-lin-
na. Pinta-ala on hulppeat 20 hehtaaria!!! 
Katselimme porukalla nähtävyyksiä ja 
kelikin oli sopivan kesäinen. Malborkista 
jatkoimme matkaa Sopottiin. Matkalla 
tutustuimme Stutthofin keskitysleiriin. 

Sopotissa yövyimme upealla leirintäalu-
eella meren rannalla ja merituuli tuntui 
sopivan kissoillekin. Sopot on upea 
ranta-kohde ja hyvin viehättävän näköi-
nen paikka ainakin meidän silmään.  So-
pottiin olisimme halunneet jäädä useam-
maksi päiväksi, mutta säätiedotus lupaili 
useamman päivän vetistä myrskyä. 
Päätimme nostaa taas kytkintä.

Puolasta matkasimme Saksaan. Saksan 
eka yö oltiin idyllisessä matkaparkis-
sa Berliinin lähistöllä. Tokana päivänä 
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jouduimme navigaattorin uunottamiksi 
ja ajoimme Berliinin keskustan läpi, niin 
että nuppi tutisi. Tietysti ihan ilman ym-
päristömerkkiä. Eihän me sellaista osattu 
ostaa, kun tarkoitus ei ollut mennä ym-
päristövyöhykkeille, mutta näin se mat-
kailu taas avartaa kukkaroa, tällä kertaa 
105 euron verran. Berliinin tuli-helvetin 
jälkeen pääsimme matkaparkkiin Wurtz-
burgin upean kaupungin keskustaan. 
Wurzburgista lähdimme seuraamaan 
kuuluisaa Romantische Strasse -mat-
kailutietä kohti etelää. Seuraava mielen-
kiintoinen kohde meille oli Rothenburg, 
jossa olemme käyneet aikaisemminkin. 
Jäimme kahdeksi yöksi tosi kivalle leirin-

täalueelle heti kaupungin ulkopuolelle 
ja kävimme polkupyörillä tutustumassa 
kaupunkiin. Matka jatkui kohti etelää. 
Seuraavana yönä päädyimme valtavan 
kokoiselle ja kalliille leirintäalueelle 
lähelle Neuschwansteinin linnaa. Seuraa-
vana päivänä ajoimme vain kevyen ajon 
ja päädyttiin ihan vahingossa keskelle ei 
mitään matkaparkkiin Giengen -nimi-
seen paikkaan. Matkaparkin vieressä oli 
kuitenkin keskiaikaisen linnan rauniot 
ja valtava luola, joten eksyminen kan-
natti. Seuraavana päivänä vierailimme 
Dachaun keskitysleirillä ja päädyimme 
yöksi matkaparkkiin ihan kivan hotellin 
pihaan Greding -nimisessä kaupungissa. 
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Pahaksi onneksi moottoritie olikin niin 
lähellä hotellia, että nukkumisesta ei 
meille landepaukuille tullut yhtään mi-
tään. Seuraavana päivänä piipahdimme 
Nurnbergissä pikavisiitillä ja jatkoimme 
matkaa kohti pohjoista yöpyen Forchhei-
missa jonkun sortin saaressa. For-
chheimin kaupunki oli meille uusi, mutta 
ihan mukava tuttavuus, joten päätimme 
jäädä kahdeksi yöksi.
 Toiseksi viimeisen Saksan yön olimme 
Harz-vuorilla, kuulimme susien ulvovan 
ja huuhkajien huhuilevan. Seuraavana 
päivänä osuimme aivan helmee paik-
kaan Wernigerodeen. Emme olleet ikinä 
edes kuulleet kyseisestä kaupungista, 
mutta paikka oli kuin suoraan Harry 
Potter -elokuvista. Yhden leirintäalueella 
vietetyn yön jälkeen vaihdoimme maata 
Tanskaan. Tanskan rajalla meidät pysäy-
tettiin ensimmäisen kerran tällä reissulla. 
Kysyttiin millä asialla olemme tulossa 
Tanskaan ja tarkastettiin passit. Rajanyli-
tyspaikalla oli myös vapaaehtoinen koro-
natesti. Tanska oli ihania hiekkadyynejä, 
raivoavaa merituulta ja heinämättäitä. 
Myrskyt olivat Sulo-kissalle hieman lii-
kaa, mutta pikkuinen Söpö nosti uljaasti 
päätänsä tuulia vasten ja pikkuisella ne-
nällään haisteli maailman tuoksuja. Tans-
kassa vietimme neljä yötä todella kor-
kealaatuisilla leirintäalueilla. Hintaakin 
niillä oli yli 40 euroa/yö, mutta yhtään 
ei harmittanut. Kaikki oli uutta, siistiä ja 
jopa jollain lailla ylellistä. Riben cam-
ping alueella olimme kaksi yötä, koska 
viereinen keskiaikainen Riben kaupunki 
oli niin meidän makuumme. Kotimat-
ka alkoi ajaen Tanskasta siltojen kautta 
Ruotsiin. Matkailuautolla sillat olivatkin 
vähän tyyriimpi vaihtoehto. Molempien 
siltojen ylitys taisi olla yhteensä luok-

kaa 180 euroa. Ennen Ruotsiin menoa 
lemmikeistä on tehtävä ilmoitus Ruotsin 
tullille. Onneksi meillä oli läppäri muka-
na ettei tarvinnut kännykästä tihrustaa 
linkkejä ja ruotsin kielisiä kysymyksiä. 
Ilmoituksessa kysytään mm. passissa 
olevia tietoja ja ilmoituksen tekemättä 
jättäminen on rangaistavaa. Ruotsissa il-
meni pikkuinen ongelma leirintäalueiden 
kanssa eli aivan kuten Suomessa, tätä ai-
kaa vuodesta lähes kaikki ovat jo kiinni. 
Öölannista löydettiin tasan yksi avoinna 
oleva leirialue, eikä siellä ollut henkilö-
kuntaa saati muita asiakkaita. Ilmoittau-
tuminen hoidettiin kännykällä. Muualla 
löysimme avuliaita kausipaikkalaisia ja 
pystyimme turvallisesti jatkamaan ajoa 
aina Kapellskärin satamaan asti. Tällä 
kertaa kissat täytyi siirtää autokannelta 
hyttiin. Ja tälläkään kertaa he eivät tuot-
taneet meille pettymystä: otimme kisso-
jen takia ikkunallisen hytin ja se olikin 
oiva veto, sillä molemmat nauttivat istua 
ison ikkunan edessä ja katsella yöllistä 
merta sekä majakoiden valoja.
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Karavaanarikissojen paluu arkeen

Olimme kotona aamupäivästä ja mitä 
sitten tapahtui: kissat eivät halunneet-
kaan poistua vankkurista, joten vietimme 
vankkurissa, omalla kotipihalla vielä kak-
si yötä ja lopulta kannoimme karanaava-
rikissat väkisin kotiasuntoon. Nyt tuntuu, 
että kissat ovat hieman pitkästyneitä eikä 
kotihommien tekeminen kiinnosta – ei 
kyllä meitäkään - joten uutta reissua jo 
suunnitellaan.

En voi muuta tähän loppuun todeta kuin, 
että tämä myöhäinen kesälomareissu oli 
mahtava ja kissat pärjäsivät reissussa pa-
remmin kuin hyvin. Reissun kustannuk-
set olivat meille kaikista suurin yllätys. 
Aikaisemmat reissut ollaan asuttu ho-
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telleissa ja syöty ravintoloissa. Nyt rahaa 
meni vain murto-osa siitä. 

ON TÄÄ VAAN HIENOO HOMMAA!!

Reissuterveisin,

Jaana, Vesa, Söpö ja Sulo Kaartti

Teimme koko reissun ajan matkastamme 
onnenhetkineen ja vastoinkäymisineen 
matkavideoita.

Tässä linkit meidän reissuvideoihin ja 
-kuviin. Youtubessa kaikenlaisia reis-
sujuttuja ja lisää karavaanarikissoista 
Videoita tulee melkein joka viikko. Toi-
vottavasti pidätte ja ehkäpä saatte jotain 
vinkkejäkin!

Linkki Youtubeen www.youtube.com/c/
VesaKaartti
Linkki Instagramiin www.instagram.
com/kristiina_jk
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Loppukesän 2020 lämmittelyt

Itse pidimme kesän 2020 lopettajaiset 
syyskuussa 2020 Vuorenmäellä. Onnek-
semme siellä ei tarvinut olla yksin, vaan 
vietimme viikonvaihteen miellyttävässä 
seurassa.

Ilma oli viileä, mutta kota tarjosi lämpi-
män paikan keskusteluille ja älykellojen 
ominaisuuksien vertailuille.

Yläkuvassa alkamassa älykellojen 
toimintojen, lähinnä etsi-puhelimeni-
toiminto.

Alakuvassa alkamassa syöntipuuhat.
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Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775
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WAPPUTAPAAMINEN
30.4.-2.5.2021

Tervetuloa vuosikymmenen ensimmäiseen 
Wapputapaamiseen Vuorenmäelle

Tapaamisissa on normaalit vuorokausihinnat
Terveluloa!

Talkoot, Vuorenmäki

28.-30.5.2021

Vuosikymmenen ensimmäiset talkoot
Vuorenmäellä

Tervetuloa!!
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Tullaan tutuksi

Tutustutaan yhdistyksemme uuteen 
aktiiviin, Hannu Anttoseen, jolle soitin 
haastattelupuhelun helmikuisena pakkas 
aamuna. Haastattelua tehdessä, kyselin 
perinteisiä Parolan pakkaslukemia, niitä 
oli -17 astetta.

Puhelimesta vastasi innostunut kara-
vaanari, joka oli viime syksynä valittu 
kahden vuoden pestiin yhdistyksemme 
hallitukseen. Ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa hänet valittiin myös yhdis-
tyksemme varapuheenjohtajaksi. 

Karavaanariharrastuksen Hannu on jo 
aloittanut viime vuosituhannella, aina 
kaksikymmentäkahdeksan vuotta sitten, 
eli 90-luvulla. Karavaanailua aloitettiin 
vaunuilemalla pitkin pikiteitä ja toki 

muuallakin. Nyt tällä hetkellä heillä 
on ensimmäinen asuntoauto, jolla 
hän on puolisonsa kanssa pari vuotta 
ympärivuotisesti reissaillut. 

Yhdistyksien luottamustehtävistäkin 
hän oli löytänyt itsensä monesti ja 
innostusta riittänyt silläkin saralla, 
ennen Lahden Seutuun liittymistä. 
Viitisen vuotta hän on ollut Lahden 
Seudun jäsenenä ja kuten alustuk-
sessa mainitsin, niin nyt on aktiivina 
myös hallitustyöskentelyssä.

Innokkuuden lisäksi Hannu haluaisi 
kehittää Vuorenmäen leirintäaluetta, 
niin rakenteellisesti kuin ohjelmalli-
sesti, toki perinteitä kuinnioittaen. 

Hannu peräänkuuluttaa uhkaroh-
keutta ja uusia ulottuvuuksia alueen 
kehittämisessä. Samalla tulee yllä-

pitää positiivista jäsenmäärän kasvua, 
unohtamatta perusasioita.

Lopuksi Hannu toivoo me-hengen py-
syvän mielissämme ja toiminnassamme, 
sekä runsasta osallistumista yhteisiin 
tapahtumiin. Ottakaa rohkeasti Hannua 
”hihasta”, muistaen koronarajoitukset ja 
tulkaa juttelemaan. Tapahtumissa tava-
taan. 
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Lintubongausta Vähä-Äiniöllä

BirdLife Suomi järjestää vuosittain 
tammikuussa pihapongauspäivän, jolloin 
jokainen lintujen ystävä voi tunnin aika-
na omalla pihallaan laskea ruokinnalla 
käyvien lintujen määrän ja ilmoittaa 
tiedot BirdLife sivuille. 

Tänä vuonna päivät olivat 30.-31.1, joista 
voi valita itselleen sopivimman. Valitsin 
sunnuntain 31.1, koska se tuntui muka-
vammalta ja ruokintapaikka oli täytetty 
jo edellisviikolla hyvin, joten mahdolli-
simman moni oli jo ehtinyt tutustumaan 
kattaukseen. 

Pähkinälauta oli tällä kertaa suosikki, 
auringonkukan siemeniä himoitsivat 
mustarastaat ja talitiaiset. Kilon painoiset 
rasva/siementangot olivat niin täynnä 
pikkuvarpusia, että ihmettelin etteivät 
nokkineet toistensa pyrstösulkia. Siniti-
aisten suosikki näytti olevan maissipallo-
pussit.  Kaiken kaikkiaan 99 lintua kävi 
ruokinnalla jakautuen 9 eri  ”siipiveik-
koon” Eniten oli pikkuvarpusia 64 kpl, 
sinitiaisia 18, muita 2, 4, 7 kpl.

Hömötiainen, talltita. (BirdLife Suomi)
Kuva: Tero Pelkonen

Aiempina vuosina on ollut muutama 
hömötiainen, mutta nyt jo uutinen kertoi 
hömöjen  määrän vähentyneen koko 
Suomen alueella.

Bongauspaikkani oli makuuhuonees-
sa, jonka ikkunasta oli mukava seurata 
lintujen liikehdintää. Jännityksellä odotin 
tuleeko viime syksynä kesyyntynyt 
hömötiainen lounaalle. Kello raksutti ar-
mottomasti ja kertoi tunnin bongausajan 
lähenevän loppuaan. Tarkensin katset-
tani, oliko tuolla oksalla pieni harmaa 
ystäväni, on-ei-on ja vaatetta päälle, 
saappaat jalkaan ja ulos. Siellä hän nokki 
pähkinää. Jäin vähän kauemmas ja sitten 
hän lennähti oksalle, jonka vieressä olin, 
katsoi  minua pienillä nappisilmillään 
”tsirp tsirp” heipat vaan sullekkin ja ter-
vetuloa ja niin oli tervehdykset vaihdettu.

Ajatukset paperille kokoili Nurmisen 
Liisa 80774
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➢ VIKAMUISTINLUKU
➢ MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
➢ AUTOSÄHKÖKORJAUKSET
➢ KATSASTUKSET
➢ PAKOKAASUMITTAUKSET
➢ ÖLJYNVAIHDOT
➢ JARRUTESTIT
➢ ILMASTOINTIHUOLTO
➢ FORTE- JA BG-KÄSITTELYT
➢ EBERSPÄCHER- JA WEBASTO- 

LÄMMITTIMET
➢ PYÖRÄNKULMIEN MITTAUS/SÄÄDÖT
➢ SIJAISAUTO
➢ MYÖS MATKAILUAUTOJEN HUOLLOT JA 

KORJAUKSET

KARAVAANIKORTTIA ESITTÄMÄLLÄ -10%
ALENNUS TARVIKEOSISTA

HUOLLON/KORJAUKSEN YHTEYDESSÄ!

LAHDEN AUTOTEKNIIKKA 
AUKEANKATU 8

15610 LAHTI
lahden.autotekniikka@gmail.com

050 448 7848
045 647 3337
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MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO
HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI

MERKIT

l  VALTUUTETTU PRIMUS HUOLTOLIIKE 
l  KORJAUS- HUOLTO JA VARAOSAPALVELUT

LÄMMITYS LAITTEILLE: ALDE, PRIMUS JA TRUMATIC 
l  NESTEKAASULAITTEIDEN ASENNUKSET,

KOEPONNISTUKSET, YM. ALAN TYÖT
(TUKESIN HYVÄKSYMÄ ASENNUSLIIKE)

l  MATKAILUVAUNUJEN KOSTEUSMITTAUKSET 
l  VARAOSIA ERIMERKKISIIN VAUNUIHIN

 (myös vanhempiin)
l  FIAT MOOTTORIN POHJALEVYT

l  NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA 
HIMMENTIMET  YM., YM.

KORJAAMOTOIMINTAA JO 38 VUODEN AJAN.
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

LAHTI CARAVAN

HUOLTO: puh. 0400-600 006
Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti

 www.lahticaravanhuolto.fi
lahti.caravanhuolto@phnet.fi

Harri Husula SFC 6730
P.s. Olisitko kiinnostunut jatkamaan yritystäni?

Koulutus annetaan.
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LAHDEN PALOKALUSTO OY 
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI 

PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805 
www.lahdenpalokalusto.fi 
info@lahdenpalokalusto.fi 

 
AVOINNA MA-PE   KLO 7.30 – 16.00 

 

 

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS 
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ 

 

 

 

 
 
 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2015 LOPPUUN. 
SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 

 

 9,00 € 

 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2021 LOPPUUN.
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Alueemme Vuorenmäki

Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön

Oman yhdistyksen jäsenille                                                                15 €
SFC-liiton muille jäsenille                                                                    19 €
Muille, liittoon kuulumattomille                                                            25 €
Tilaussauna (1 tunti )                                                                          15 €
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi                                                      2 €  
vain omille jäsenille
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle
Kausipaikka 1 kk                                                                               100 €
(sisältää yhden isäntävuoron)
Kausipaikka 1.5-31.10.2021                                                             400 €
(sisältää kaksi isäntävuoroa)

Sähkömaksu 7 euroa/vrk (jos käyttää lämmitystä tai ilmastointia ilman 
mittaria, mittarin kanssa 0,30 €/Kwh)
Hinnat sisältävät arvonlisäveron
Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot 
perjantaisin ja lauantaisin.
 Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi

Alue on niinsanottu omatoimialue. Avoinna 1.5.-31.10 välisen ajan.
    Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,                                     
    johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.

   Leiriytymismaksut maksetaan yhdistyksemme tilille, jonka numero on: 
   FI28 3131 3001 1905 03
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Tapahtumat
5.-7.3.2021    Helsingin yhdistyksen pilkkitreffit, Messilä
23.-25.4.2021   Caravan-messut, Turku
27.4.2021    Kevätkokous, Lahti
30.4.-2.5.2021   Wapputapaaminen, Vuorenmäki
7.-9.5.2021    Kymenlaakson kulkurit, Vuorenmäki
12.-16.5.2021   50-v.päivät, Jokimaa
28.-30.5.2021   Talkoot, Vuorenmäki
24.-27.6.2021   Juhannustapaaminen, Vuorenmäki
3.-4.7.2021    Artjärven Ärinät, Vuorenmäki
9.-11.7.2021    Moto GP, Iitti
13.-15.8.2021   Pelitreffit, Vuorenmäki
21.-24.8.2021   MXGP, Iitti
4.9.2021    Hartolan markkinat
16.-19.9.2021   Caravanmessut, Lahti
15.-17.10.2021   Syys/valotreffit, Vuorenmäki
19.10.2021    Syyskokous, Lahti
26.-28.11.2021   Pikkujoulut, Vuorenmäki

Muutokset mahdollisia



Autokauppa, jossa on jiitä.

J. RINTA-JOUPPI OY
Tupalankatu 7, Lahti

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

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

Edustamme näitä merkkejä

ADRIA
Matrix Plus 670 SL Alde

Kuvan 
matkailuauto:

Matkailuautomyynti: 020 7881 311


