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

Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 3. Vko 35 29/2020
Nro 4. Vko 45 41/2020

Lehteen 3/20 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 19.7.2020. 
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2020

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 ja 
Päivi Kulmala

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

Si
sä

ltö
Kannen kuva: Marko Aronen
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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
Varapuheenjohtaja
045 78768384 
juha@juharinne.fi
SFC 129520

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

Tuula Heinonen
Lehtitoimikunta
Ilmoitusmyynti
Jäsenkirjuri
044 534 0574
tuula.heinonen51@gmail.com 
SFC 145299

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

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

Aila Laaksonen, rahastonhoi-
taja 1.6.2020 saakka
050 5560996
aila.laaksonen1@hotmail.fi
SFC 100400-1

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

Päivi Kulmala
Lehtitoimikunta
044 5337117
paivi.kulmala32@gmail.com
SFC 67653

Petteri Parkkali
050 5622500 
petteri.parkkali77@gmail.com
SFC 135033
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Puheenjohtajalta

Tervehdys kaikille!
 
Eipä olisi uskonut, kun edelliseen 
lehteen kirjotin tätä palstaa, että lähes 
kaikki asiat ovatkin aivan päinvastoin.
Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon 
asioita tuon epidemian vuoksi.
Tämä kevät/kesä ei varmaan ole sellai-
nen, kuin jokainen odotti. Tuo korona 
on valitettavasti monien suunnitelmia 
sotkenut melko pahasti.
Siitä riittäisi kirjoitettavaa vaikka kuin-
ka paljon, mutta tiedotusvälineistä sitä 
tulee jo aivan riittävästi, joten koitan 
kirjoittaa ihan muista aiheista.
 

Ikävä juttu kaiken kaikkiaan, että muu-
toksia, ohjeita, määräyksiä ja peruutuk-
sia tulee kaikille ja kun tämä ei koske 
vain kotimaata, vaan koko maailmaa.
Yhdistyksen tapahtumien ja kokousten 
siirrot/peruutukset löytyvät yhdistyk-
sen nettisivuilta.
 
Liittokokous ja niiden yhteydessä olevat 
treffit on peruttu ja liittokokous on siir-
retty pidettäväksi su 14.6.2020 Lahden 
Messu-ja Urheilukeskuksessa.
 
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlathan jou-
duimme siirtämään ja uudeksi ajankoh-
daksi olemme sopineet 9.-11.10.2020 
Paikka on sama eli Jokimaan ravikes-
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kus. Varsinainen juhla vietetään la 
10.10.2020.

Toivotaan, että nuo kaikki kiellot ja 
rajoitukset on saatu siihen mennessä jo 
ohi. Ohjelma muuttuu myös melkoises-
ti, koska esiintyjät, jotka olimme varan-
neet, ovat tuona ajankohtana muualla.
Tarkempi ohjelma ja aikataulut julkais-
taan heti, kun saamme sovittua kaikki 
juhliin liittyvät asiat.

Syystreffit ja syyskokous on myös siir-
retty. Keskitetään voimat ja ohjelmat 
yhdistyksen syntymäpäiväjuhliimme.
 
Moto GP perutaan varmasti, koska lip-
puja on myyty jo yli 37 000 ja hallituk-
sen 500 hengen kokoontuminen ylittyy 
moninkertaisesti.  Meille majoittuville 
(Vuorenmäki) tehdyt varaukset joudu-
taan perumaan.
 
MXGP Kymiring/Iitti. Lahti Events 
on tapahtuman järjestäjänä ja meidän 
pitäisi hoitaa tilapäinen leirintäalue Ky-
miringin alueella. Tällä hetkellä ei ole 
tietoa, ajetaanko tuota kilpailua 
vai siirtyykö tapahtuma ensi vuodelle.
 
Caravanmessut Lahdessa täyttävät 
tänä vuonna 20 vuotta ja juhlavuotena 
messut palaavat ainakin tälle vuodelle 
3-päiväiseksi. 18.-20.9. 2020. Talkoo-
väkeä värvätään parasta aikaa ja alueita 
kartoitetaan parhaillaan. Toivotaan, 
että saadaan jälleen järjestettyä hyvät ja 
onnistuneet messutreffit.
 
Yhdistyksen kevään peruuntunut 
bussimatka on siirretty syksylle. Viikko 
caravanmessujen jälkeen. Saas nähdä 

toteutuuko tuo matka vai onko se vasta 
ensi vuonna.
 
Kun vihdoin päästään liikkumaan/
leireilemään, niin noudatetaan hallituk-
sen ohjeita ja tässä tilanteessa olisikin 
toivottavaa, että käyttäisimme kotimaan 
palveluita mahdollisimman paljon 
sekä vierailisimme muilla, kuin omilla 
alueilla. Vierailijat kuitenkin jättävät 
niitä euroja yhdistyksille sekä paikka-
kunnille.
Monella yhdistyksellä saattaa olla pal-
jon velkaa ja alkuvuodesta ei ole rahaa 
tullut mistään, kun vierailijoita ei ole 
ollut.
 
Pysytään terveinä ja muistetaan hygie-
nia
 
                                                                                                                                                      
                        T. Juha 127140
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Päätoimittajalta

Edellistä lehteä tehdessäni, en olisi voi-
nut uskoa, mihin maailma tulee muut-
tumaan kevään 2020 aikana. Olihan 
kaikilla meillä viitteitä siitä, että jotain 
olisi tulossa myös Suomeen, koska maa-
ilmalla oli alkanut riehumaan korona-
pandemia.

Se, kuinka niin pieni, mutta pirullinen 
virus voisi tyrehdyttää kaikki toimin-
not, oli järkytys meille kaikille. Ihmiset 
lopettivat kaikki ei välttämättömät 
toiminnat, hankinnat ja liikkumiset. 
Suomi pysähtyi muutamassa päiväs-
sä, samoin varmaan jokainen meistä 

pysäytti omat suunnitelmat tulevalle 
kesälle. Yhdistykset, yritykset ja julki-
nen sektori sulki kaikki ei niin välttä-
mättömät suunnitelmat, josta alkoi heti 
lumipalloefekti jylläämään.

Eli periaatteessa ilmiö oli niin suuri, 
että tästä emme tule yksin pääsemään 
pois, vaan nyt on aika niin sanotulle 
karavaanarihengelle, eli nyt on aika 
kysyä toisiltamme, kuinka jaksamme, 
onko kaikki hyvin? Mutta toki kysy-
äksemme noita asioita, ne kannattaa 
tehdä sähköisesti eli soittamalla, viestit-
telemällä tai videopuheluilla. Nyt ei ole 
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aika unohtaa kavereita ja ystäviä, vaikka 
sosiaalista kanssakäymistä tulisikin 
välttää. 

Koska karavaanarikuntamme on ikäja-
kaumaltaan reilusti +50 ja osa kuuluu 
riskiryhmään, niin muistakaa pitää 
itsestänne huolta, niin psyykkisesti kuin 
fyysisestikin. Kun pidämme itsestämme 
huolta, niin samalla meillä on parem-
mat edellytykset pitää lähimmäisis-
tämme huolta. Kyllä me yhdessä tästä 
selviämme.

-Marko
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Tuulahdus talvipäiviltä

Ensimmäiset talvipäiväni karavaana-
rina ja yhdistyksen sihteerinä. Monta 
päivää jännitti jo etukäteen. Vaunumme 
oli vielä ”talviteloilla” ja pientä laittoa 
kesken, varasin siis huoneen Camping 
Sysmän Airola talosta. 

 Lähtöpäivänä pakkasin omat ja mie-
hen varusteet hyvissä ajoin, siinä ne 
eteisessä odottivat lähtöä. Mies oli ollut 
jo keskiviikosta asti reissussa, jännäsin 
koska hän sieltä pääsee kotimatkalle, 
että päästään lähtemään. Lopulta mies 
oli kotona vartin vaille viisi ja matkam-
me Sysmään alkoi. Onneksi matkaa ei 
ollut kuin tunnin verran, minulla oli 
kyllä jo kiire ja tuli hännän alla, kun 
tiesin porukan jo saapuneen ajoissa.
Lähtökohtaisesti minulla on aina kiire 
lähtemään, mihin sitten ollaankin me-
nossa, aikaisin aamusta olisi aina paras 

aika lähteä reissuun.

 Perillä Sysmässä oli jo pimeää, joten 
paikan kauneus ei minulle vielä selvin-
nyt. Puheenjohtajamme Juha oli meitä 
vastassa, virallisten höpinöiden jälkeen 
pikainen majoittautuminen Airolaan. 
Juhan johdolla kierrettiin alueen tär-
keimmät paikat ja jo ensisilmäyksellä 
havaitsin, että tilat ovat siistit ja avarat. 
Yksiköitä oli minusta paljon alueella, 
useassa ulkovalot päällä ja se näytti 
oikein kutsuvalta. Keittiöllä oli iloinen 
puheensorina ja tunsin että tämä on 
juuri sitä mistä pidän ja mitä tältä har-
rastukselta haen. Entuudestaan tuttuja-
kin oli, syystreffeillä ja pikkujouluissa 
tavattuja. 

 Mies painui toisten kanssa saunaan 
ja itse jäin Airolaan kertaamaan seu-
raavan päivän hallituksen kokouksen 
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asioita, sekä sunnuntain jäsenkokousta. 
Halusin olla kunnolla valmistautunut 
tuleviin kokouksiin. 

 Yhdessä isännän kanssa suuntasim-
me talolle ja siellä olikin jo Markun ja 
Tuulan karaoke aluillaan. Tunnelma 
oli lämmin, monta hyvää laulajaa kävi 
laulamassa ja tanssin pyörteissä oli 
välillä ahdastakin. Mieheni yllätti minut 
ja kävi laulamassa monta hyvää laulua. 
Pääsin mukaan keskusteluun ja aika 
monta kertaa minut esiteltiin yhdis-
tyksen uudeksi sihteeriksi. Kaikkien 
huulilla oli korona, kukaan meistä ei 
silloin vielä tiennyt mitä se tulee tar-
koittamaan, vähän taidettiin vitsaillakin 
aiheella. Illasta jäi minulle oikein muka-
va fiilis ja entisestään vahvistui tunne, 
että tämä on sitä, mistä sosiaalisena 
hölöttäjänä pidän.

 



10   Vaunuposti 2/2020

Lauantai aamu valkeni aurinkoisena, 
mutta navakka tuuli puski luihin ja yti-
miin. Reippaana oli pilkkimään lähdös-
sä kuitenkin yllättävän moni. Mieles-
säni peukutin jokaiselle jäälle lähtijälle. 
Isännät, Henry ja Juha H. lähettivät 
pilkkijät rutiinilla matkaan, perään 
vielä huudeltiin, että klo 12 viimeistään 
takaisin rantaan.

 Hallitus kokoontui pilkkijöiden läh-
temisen jälkeen. Kokouksessa olikin 
tavallista vakavampi tunnelma, Juha 
puheenjohtaja oli saanut liitosta lisää 
ohjeita, miten korona vaikuttaa 

Käskynjako ennen kilpailun alkua

kokouksiin, tapahtumiin ja toimin-
taan. Kokouksessa hallitus päätti, ettei 
sunnuntain jäsenkokousta voida pitää, 
se siirtyy aikaan, jolloin kokoontumi-
nen on taas sallittua. Poikkeusoloissa 
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yhdistyksen kokous voidaan pitää 
”myöhässä”.  Kaikki kevään tapahtumat 
perutaan tai siirretään. Siinä rytäkässä 
piti tehdä hankalia ja ikäviä päätöksiä. 
Haapsalun huhtikuun matkan perumi-
nen, yhdistyksen 50 v. juhlien peruut-
taminen toukokuulta, karaokekisat 
jne. Se oli raskas kokous, kaikki se työ, 
mitä kevään tapahtumien eteen oli jo 
tehty, valui hiekkaan. Oli aloitettava 
perumaan ja selvittämään vaihtoeh-
toja, miten eteenpäin siirto kullekin 
tapahtumalle onnistuu.

Henkka asettelee palkinnot järjestyk-
seen.

 Seuraavaksi alkoikin kalastajia saapua 
kalojen punnitsemiseen, heillä oli tuu-
len piiskaamat punaiset kasvot ja saattoi 
muutamalla partakin olla huurussa. 
Pilkkikilpailun voittajat palkittiin keit-
tiöllä heti punnitusten jälkeen. Tulokset 
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erillisessä jutussa kuvien kera tässä 
lehdessä. Yhdessä pääsimme syömään 
lämmintä ja maukasta jauhelihakeittoa. 
Olikin jo nälkä! 

 Ruokalevon aikaan päätimme isännän 
kanssa, että iltaohjelman jälkeen suun-
taamme kotiin. Isäntä lähti saunaan 
ja minä menin keittiörakennukseen 
katsastamaan, olisiko seuraa. Sitähän 
löytyi ja huomaamatta meni useampi 
tunti keskustellessa ja mikä parasta 
nauraessa! 
 

Illan ohjelmassa 
oli vielä bingo, 
bingoisäntänä 
toimi Juha R. ja - 
emäntänä Aila L. 
Näppärästi bingon 
veto heiltä sujui-
kin. Ikinä ennen 
en ollut bingossa 
ollut, aluksi oli 

vaikeuksia pysyä perässä, mutta tuli 
sieltä yksi voittokin. Näin meni sitten 
bingoneitsyyskin iloisessa seurassa. 
Olihan meitä koossa iloinen porukka 
jälleen, ehkä hiukan vähemmän, kuin 
perjantai-iltana. 

 Ohjelman jälkeen pakkasimme auton 
ja suuntasimme kotiin. Olin selvinnyt 
ensimmäisistä talvipäivistäni, vaikka 
kevätkokouksen peruuttaminen vähän 
harmittikin. Se jännitys on vielä myö-
hemmin edessä.

Kiitos kaikille Sysmässä olleille jäsenil-
lemme, pitäkää toisistanne huolta näinä 
vaikeina aikoina. Toivottavasti kesällä 
saamme jo nauttia oman alueemme 
Vuorenmäen maisemista ja tapaamisis-
ta sekä tapahtumista. 

Terveisin, 
Aila Salonen, sihteeri

Naisten sarja

Miesten sarja
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Naisten sarja
1. Päivi Kokkinen  612 g
2. Sirkku Hedlund  356 g
3. Katja Helin  296 g

Miesten sarja
1. Kari Hassinen  1839 g
2. Eero Luntta  1391 g
3. Martti Kokkinen    481 g

Pienimmän kalan palkinnon voitti 
Eero Luntta ja kokoa tuolla hirviöka-
lalla oli peräti 3 g.

Suurimman kalan sai Martti Kok-
kinen ja kalalla oli kokoa 314 g, eli 
miltein koko Martin saalis olikin tuon 
kalan ansiota.

Onnea kaikille suunnattomasti.

Tulossaldoa pilkkikilpailuista
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Vaikearistikko1001

Alas:

 1: Ison-Britannian

     hallinnassa

 2: Ei saa sanoa

 3: Kalalaji

 5: Käyntilaite

 9: Lait

12: Säädetty

13: Kanervakasvi

18: Arvostettu yliopisto

Vaakaan:

 4: Kasvillisuus

 6: Australiassa

 7: Ihminen tai mies

 8: Blyton

10: Aineenvaihdunnan

      sairaus

11: Playa Giron

14: Koukkupyydys

15: Finaalinen syy

16: Sulkupyydys

17: Tyylikausi

19: Vasen puoli

20: Koukkupyydys

Oikeat vastaukset tähän ristikkoon löydät osoitteesta:

http://nettiristikot.fi/vaikearistikko/

© Nettiristikot.fi 2016

9.-11.10.2020
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15.8.2020 Hämykaraokefinaali, Vankkurimännikkö

18.-21.6.2020 Juhannustapaaminen 
Vuorenmäki

Normaalit vuorokausimaksut
Tervetuloa



la 12.9.markkinahulinat

tulepas
kokemaan
& näkemään!

• vanhojen autojen    kokoontumisajot –    tuo omasi näytille! • kirppis klo 10 alkaen• huutokauppa klo 15• kahvio palvelee
• iltajuhla klo 18, liput 10 €• Hippy Jippie´s bändi klo 20• touhua koko päiväksi 

pistä Hyvä 
kiertämään –
varaa oma 
kirppispöytä
 10 €

Camping Sysmä • Huitilantie 3, Sysmä • 044 9749 378 • campingsysma.fi 

Lasten VenetsiaLaiset

koko perheen hauskat 

kesänpäättäjäiset 

29.8. klo 15–22
klo 15 Potkulautaritari

klo 17 & 19 kengurumeininki

klo 21.45 ilotulitus

sirkusrakkauspumpumin possujuhlat

LIPUT
5 €

alle 15 v

• Karnevaalilohikäärmeet • Kasvomaalaus • 

• pallomeri • Maalaustalo • herkkuja • kahvio • 

• Jättisaippuakuplatyöpaja • mielimusiikkia • 

• melua & melskettä • huisketta & hulinaa…

kahviosta

ruokaa, herkkuja 

ja mm. iltapuuro...

camping sysmä

044 9749 378

     järjestää 4H

Camping Sysmä • Huitilantie 3, Sysmä • 044 9749 378 • campingsysma.fi 

sikahyvää ruokaa

ja seuraa!

teltan
täydeltä

tunnelmaa!

• ismo haavisto
• samppa valo band
• juontajana velleri
• possukisoja
• merosen possua
• paikallisia uunijuureksia

LIPUT

20 €
majoittujille 15 €

KAIKEN KANSAN
POSSUJUHLAT
LA 5.9. klo 18

Camping Sysmä • Huitilantie 3, Sysmä • 044 9749 378 • campingsysma.fi 

camping sysmässä tapahtuu:

Oktoberfest
ilon ja oluen juhla

sysmä campingissä!
25.-26.9.2020

teltassa

myös vip-alue 

&-ruokailu

pe 25.9.2020 klo 17 >

klamydia • reklamaatio • velleri 

la 26.9.2020 klo 19 >

Hämptön dixieband • upeleven

 
perus-

lippupaketti 

pe & la

35 €

Camping Sysmä • Huitilantie 3, Sysmä • 044 9749 378 • campingsysma.fi 
vip-alue sis. buffetruuan,

 paikkoja  rajoitetusti – varaa pian!

lipunmyynti: www.campingSysma.fi 

 info@campingsysma.fi    +358 44 974 9378   
 www.facebook.com/CampingSysmä   

Huitilantie 3, 19700 Sysmä  
   www.campingsysma.fi

• UIMARANTA • MINIGOLF • BEACHKENTTÄ  
• SOUTUVENEITÄ • SUP-LAUTOJA • KAJAKKEJA

Tervetuloa meille! –Mia

Tervetuloa meille! –Mia

CAMPING SYSMÄ

• Kesäksi 2019 karavaanialuetta  
kohennetaan entistä  viihtyisämmäksi! 

Kaikki karavaanipaikkaamme sijaitsevat aivan  
Päijänteen rannassa, hoidetulla nurmialueella.  
Kesällä tarjoamme vieraillemme aamusaunat.  

Kahviossamme on aurinkoinen terassi  
järvinäkymällä, tarjolla suolaista ja  

makeaa purtavaa sekä ihania kylmiä juomia.

Tervetuloa viihtymään 
vehreän luonnon ääreen 

 Päijänteen rannalle! • Toimivat asiakastilat,  mm. hyvinvarusteltu  keittiö kokkailuun!
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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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*Esimerkkilaskelma: Rahoitettava summa 30.000 €, luotonperustamiskulu 249 €, tilinhoitopalkkio 12 € / kk, luottoaika 60kk, Kuukausierä 521,94 €. Todellinen 
KSL:n mukainen luottohinta 31.316,40 €, KSL:n todellinen vuosikorko 1,71 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Tarjous on voimassa 

uusiin varastossa oleviin matkailuajoneuvoihin 31.5.2020 saakka ja koskee uusia tilaussopimuksia 1.5.2020 alkaen.

Korko uusiin matkailuajoneuvoihin*

Erään uusia matkailuautoja 
4500€:n vapaavalintaiset varusteet kaupan päälle

Erään uusia matkailuvaunuja 
1450€:n vapaavalintaiset varusteet kaupan päälle

Yli 145€ tilaukset rahtivapaasti
verkkokaupastamme 

kauppa.jyvascaravan.fi

Ostamme ja noudamme matkailuautosi tai 
-vaunusi tai vaihdamme henkilöautoon.  

Ota yhteyttä myyjiimme!
Tarjous voimassa 1.4.-31.5.2020

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä. Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Meillä yli
150 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
Vuokraus 
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

JälkimarkkinointiMyynti
0400 407 066
myynti@jyvascaravan.fi

Myyjät
Tommi Kuismin 050 434 0408 
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 

kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop
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Historian havinaa

Näin epidemia-aikaan, ajattelin alkaa 
koostamaan Vaunuposti-arkistostamme 
lehden teemaan mukautuvia aiheita. 

Nyt alan vuodesta 2007 ja kuten tässä-
kin lehdessä, niin talvipäiviltä on joita-
kin artikkeleita, jotka sopivat hyvinkin 
tähän lehteen.

Kuten tänäkin vuonna, niin vuonna 
2007 oli lumitilanne todella niukka. 
Pari viikkoa ennen kyseistä viikon-
vaihdetta, ei olisi kukaan uskonut, että 
lumitilanne tulisi olemaan miltein ke-
väinen. No kuva kertoo enemmän, kuin 
tuhat sanaa, sanoohan tarinakin  niin.

Kurassa on edettävä...

Lauantai-aamuna kilpailuun starttasi 
melkein 40 osallistujaa, ikähaarukka oli 
kunnioitettava. Ilmeisesti olisi ollut vä-
lineurheilun paikka, nimittäin kengissä 
kun olisi ollut pitkät piikit, olisi päässyt 
nopeammin ja varmemmin päämää-
räänsä. Joka tapauksessa kumisaapaske-
lit olivat ja kelihän oli kaikille sama.

Kun aamupäivän on jäällä kävellyt, 
pilkkinyt ja viettänyt laatuaikaa, niin 
jotain lämmintä alkoi kaikkien tehdä 
jo mieli. Muonitushuolto oli hyvin 
järjestetty eli grillimakkaraa oli tarjolla 
kaikille.
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Jäälle oli uskaltautunut myös nuoriso-
osastomme edustajia. 

Makkara maistuu aina pienen ulkoi-
lun jälkeen.



22   Vaunuposti 2/2020

Suuri joukko innokkaita pilkkijöitä 
valmiina lähtöön...

Nopeaa Palvelua ammattitaidolla!

ir-sahkotyo.fi/ilpo.ronkko@ir-sahkotyo.fi

Soita jos tarvitset sähköasentajaa 044-2901621
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Määräaikaiskatsastus sopimuksen mukaan caravan-kortilla 

Alle 3500 kg        45,00 € *
Yli 3500 kg       55,00 € *
Asuntovaunut ja muut O2 luokan perävaunut  35,00 €**
* sisältäen tarvittavat päästömittaukset
**Asuntovaunut ja muut O2 luokan perävaunujen katsastukset ainoastaan 
Heinolan ja Vantaan toimipisteillä.

Omakatsastus Lahti Heinolan Omakatsastus Vantaan Omakatsastus
Saksalankatu 28 Vuohkalliontie 10  Mitattie 27
15100 LAHTI  18200 HEINOLA  01260 VANTAA
044 979 1827  040 154 55 05   044 711 69 01
      www.omakatsastus.fi

10.-12.7.2020 Vuorenmäki
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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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Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775

PESULINJA KUKONKOIVUSSA 
Kukonkuja 1 Hollola

Asuntoautot ja - vaunut
  Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot

   Tekstiilipesuri

SOITA JA VARAA AIKA  044 5104428
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HÄMYRALLI 2020
Kilpailuaika on 1.1.2020 – 31.12.2020. 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

SF-C Länsi-Päi-
jänne ry:

SFC Mylly-mä-
kelä

Mylly-Mäkeläntie 14, Arrakos-
ki

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 2021 

Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat alueesi Hämyedustajilta.

Juha Hartman       050-917 1156 
  Juha Rinne             044–9609 789
Kari Koivunen       044-5532166
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SF-Caravan Lahden Seutu Ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

Ti 30.6.2020 klo 18.00

Messukeskus, alakerran kokoustila 
Salpausselänkatu 7

15110 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4. pykälän mukaan kevätkokoukselle kuuluvat 

asiat, sekä 8. pykälän yhdistyksen sääntömuutos 
ehdotus.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien 
tarkistus alkaa klo 17.30

Lisätietoa Aila Salonen
puh. 044 3684095

TERVETULOA



            

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 2020 LOPPUUN.
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   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  
                    
   Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen jäsenille       11 €
 -SFC-liiton muille jäsenille               16,5 €
  - muille, liittoon kuulumattomille                  22 €
   Tilaussauna (1 tunti )                             10 €
   Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille          1 €

   Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle  

   Kausipaikka 1 kk                 100 €
   Kausipaikka 1.5-31.10.2020          400 €

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
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     SFC Lahden Seutu ry:n seuraavat tapahtumat
 

 18.-21.6.2020 Juhannustapaaminen, Vuorenmäki

 30.6.2020 Sääntömääräinen kevätkokous, messukeskus

 10.-12.7.2020 Hämykaraokekarsinta, Vuorenmäki

 15.8.2020 Hämykaraokefinaali, Vankkurimännikkö

 21.-23.8.2020 Motocross-MM, Iitti/Kymi-Ring

 4.-6.9.2020 Pelitreffit, Vuorenmäki

 18.-20.9.2020 Caravanmessut 2020, Lahti

 9.-11.10.2020 SF-Caravan Lahden seutu ry. 50-vuotta, 

   Jokimaan ravikeskus, Lahti

 27.10.2020 Sääntömääräinen syyskokous, Lahti

 27.-29.11.2020 Pikkujoulu, Vuorenmäki
 
 



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


