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

Juha Rinne
Varapuheenjohtaja
045 78768384 
juha@juharinne.fi
SFC 129520

Pete Suutarinen
045 1083125
suutarinen.esa@gmail.com
SFC 158228

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

Dave Velasco
050 5575571
dvelasco@saunalahti.fi
SFC 86728

Jouni Väkiparta 
040 4157154
jounivakiparta@msn.com 
SFC  138513

Aila Laaksonen, sihteeri ja 
rahastonhoitaja
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

Olemme myös facebookissa. 
Joko tykkäsit meistä SF-Caravan Lahden seutu ry

Hallitus
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35. vuosikerta. Painosmäärä 1800  kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi

Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 4. Vko 45 41/2019

Lehteen 4/19 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 13.10.2019. 
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2019

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
044 9605047
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.

Etusivun kuva: Marko Aronen

Sisältö

Puheenjohtajalta 4
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Tullaan tutuksi            10
Alkukesä 2019            12
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Hei!
 

Tätä kirjoittaessa on yksi kesän kuu-
mimpia päiviä meneillään.
Kuninkuusravien valmistelut on loppu-
suoralla ja elokuun vaihteessa Lahdessa 
nähdään paljon ravien ystäviä.
 
Liittokokous pidettiin tänä vuonna 
Järvenpäässä ja yhdistyksemme vara-
puheenjohtaja Juha Rinne oli ehdolla 
liittohallitukseen. Tällä kertaa ei Juha 
tullut valituksi.
No nyt on taas aikaa enemmän keskit-

tyä oman yhdistykseen asioiden hoi-
toon.
 
Yhdistyksemme jäsenmäärä on tällä 
hetkellä myös ennätyssuuri 1721 jäsen-
tä, joka on kaikkien aikojen suurin.
 
Kulunut kesä on ollut vilkas ja usea 
yhdistys on päässyt jo kunnioitettavaan 
50v. ikään.
Meillä on omat juhlavalmistelut myös 
pitkällä ja ensivuonna juhlimme omia 

Puheenjohtajalta
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50v. juhlia.
Lahden caravanmessuilla yritetään saa-
da jo julkaistua lopullinen ohjelma. 

Vuorenmäen alueella oli heinäkuussa 
ensikertaa rocktreffit. Väkeä oli paikalla 
reilut 30 yksikköä. Tilaa olisi vielä ollut, 
mutta oliko ajankohta huono vai itse 
tapahtuma.

Koitetaan kehitellä uusia treffejä/tapah-
tumia, jos ohjelma olisi myös sinulle 
mieleinen ja pääsisit mukaan.
Otamme vastaan kaikenlaisia ideoita, 
joten ehdota rohkeasti vaan, katsotaan 
mitä voimme niille tehdä.
 

Elokuun lopulla on alueellamme suo-
situt pelitreffit. Ratkotaan petanquen 
ja mölkyn mestaruudet. Treffihintaan 
kuuluu lauantaina ruokailu. Tervetuloa 
joukolla mukaan.
 
Tänä kesänä, vaikka kelit on vaihdelleet 
rajusti, niin tuntuu, että on enemmän 
ollut kiirettä, kun aiempina vuosina. 
Kaikesta on selvitty hyvin ja aina on 
hyvä, että puuhaa piisaa, muutenhan 
sitä saattaisi jäädä paikalleen.
 
Turvallisia kilometrejä ja moikataan 
kun nähdään.
 
 
T. Juha  127140-0
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IHMISEN MIELI, ÄLYÄ JA TUNNET-
TA

Yksi ihmisen hyvinvointia lisäävä 
työkalu on tunnetaitojen hallitseminen. 
Meidät on luotu toimimaan yhdessä, 
joten onkin hyvä päivittää tunnetaitoja, 
kuten itsetuntoa, tunteiden käsittelyä, 
itsekontrollia ja empatiakykyä. Voi-
makkaita tunteita kannattaa opetella 
hillitsemään silloin, kun ne aiheuttavat 
epätoivottua käytöstä. Tunteiden säätely 
lisää kokonaisvaltaista hyvinvointiam-

me sekä psyykkistä terveyttämme.
Olemme oppineet jo lapsesta, että 
tunteita ovat mielihyvä, ilo, suru, pelko, 
viha, inho ja hämmennys. Elämä on 
taasen opettanut, että tunteita ovat 
syyllisyys, häpeä, mustasukkaisuus, ka-
teus, ylpeys, kunnianhimo, osallisuus, 
ulkopuolisuuden kokemus ja yksinäi-
syys. Koska esimerkiksi osallisuus ei ole 
tunteena perinnöllinen, mahdollistaa se 

Päätoimittajalta
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yksilöltä oppimaan sen yhteisöltään.

ERILAISUUS ON RIKKAUTTA

Ihmisenä olemme erikoistuneet eri-
laisiin tunnetiloihin. Joku innostuu 
herkästi ja toinen tuntee surua helposti. 
Omaamme myös erilaisia vuorovai-
kutustyylejä kuten jämäkkä, alistuva/
passiivinen, agressiivinen/hyökkäävä ja 
epäsuora hyökkäys yleisesti. 
Esimerkiksi epäsuorassa yleishyökkä-
yksessä ihminen ei kerro mielipidettään 
yhteisessä palaverissa esillä olleeseen 
asiaan, vaan välittää viestinsä muiden 
kautta palaverin jälkeen. Tätä voidaan 
kutsua myös selän takana puhumi-
seksi. Yhteisöä voidaankin luonneh-

tia erilaisten tunteiden valtamereksi, 
sekä vuorovaikutuksen viidakoksi.                       
Yhteisö tarvitsee erilaisia rooleja, 
jolloin erilaisuutta voidaan luonnehtia 
myös yhteisön rikkaudeksi. Hyvän yh-
teistyön peruslähtökohta on yhteisössä 
asialliset käytöstavat.

Iloa ja valoa tulevaan syksyyn ja muis-
takaamme, että yhteistyö kantaa pitkäl-
le.

Marko  160599-0

Loppukesän ristikkokevennys



➢ 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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Tullaan tutuksi

Moni meistä on huomannut Artjärvel-
lä, alkukesän kausipaikkaa viettävän 
pariskunnan. He ovat nauttineet aluees-
tamme jo kahtena kesänä. Monikaan ei 
tiedä sitä. että he ovat karavaanailleet 
yhdessä jo 25 vuotta. 

Vuonna 1994 he ostivat ensimmäisen 
vaununsa ja liittyivät SF-Caravanin 
jäseniksi ja samalla myös SF-C Lahden 
Seutu ry:hyn.

Reilu kaksikymmentä vuotta he olivat 
useammassa paikassa alkukesän kau-
sipaikalla ja kun loma alkoi, niin he 
lähtivät kiertelemään Suomea milloin 
mihinkin suuntaan.

Viime vuoden huhtikuussa, he tuli-

vat ensimmäisen kerran Artjärvelle ja 
samalla ottivat kausipaikan kesäkuun 
loppuun asti. Alue miellytti heitä siinä 
määrin, että he päättivät tulla tänäkin 
vuonna heti, kun lumet vaan sulaisivat 
pois. Heidän tuttu vaunu saapuikin 
ensimmäisenä huhtikuun puolessa vä-
lissä ja olikin siellä kesäkuun loppuun 
saakka.

Kevään ja alkukesän he käyvät viikot 
työelämässä ja viikonvaihteet viettävät 
Artjärvellä. Artjärven alueesta on tullut 
heille rauhoittumispaikka, jossa unoh-
tuu arkiset murheet ja kiireet.

Taina ja Pertti Peltonen 73820-0
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Talkoolaiseksi Caravan-messuille

Caravan-messut (16.-22.9) lähestyvät vääjää-
mättömästi. Tarjolla on erilaisia tehtäviä niin 
paikoituksessa, osastolla, vastaanotossa jne. 

Myös ensikertalaiset tervetulleita, heille katso-
taan tehtäviä niin, että kokeneemmat ovat mu-
kana opastamassa. Mikäli tunnet pakottavaa 
tarvetta ja haluat tulla talkoolaiseksi mukaan 

reippaaseen ja iloiseen porukkaan, ilmoittaudu 
Juha Hartmanille, 

050 9171156 tai juhahartman@live.fi
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Alkukesä 2019

Kesäkauden avaus pääsiäisenä
TEKSTI JA KUVA Marko Aronen__________________________________________________________________

Pääsiäistä saapui kymmenkunta 
uskaliasta karavaanaria viettä-
mään Vuorenmäen leirintäalu-
eelle. Jäät saivat kyytiä samaisena 
viikonvaihteena.

Herättelimme talviunilta vastaan-
ottorakennuksen esille, samalla 
lakasimme talven pölyt pois.
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  Vastaanotto herää

Vappua vietimme pienen porukan 
kesken, koska tänä vuon-
na ajankohta ei suosinut 
viikonloppumatkaajia. 

Kota avattiin yleisölle 
myös, koska ilma ei ollut 
vielä niin lämmintä, niinpä 
vietimme yhteistä aikaa 
siellä.
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Alkukesä 2019

Talkoissa oli jo 
normaalimiehitys 
(toki myös naisiakin) 
paikalla. 

Saimme tehtyä 
ne, mitä olimme 
sopineet ja vähän 
enemmän.  Sää suosi 
meitä.
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Toukokuun 
17.-19. päivä, 
meille saapui 
viikonlopuksi 22 
rakentajakara-
vaanaria, jotka 
olivat ostaneet ns. 
avaimetkäteen 
palveluna meiltä 
koko viikonlopun, 
joka sisälsi kaikki 
alueen fasiliteetit, 
kuten aamupalat 
kumpaiselle aa-
mulle, sekä lisäksi 
heille oli tarjolla 
lauantaille lounas, jonka oli tehnyt 
paikallinen yrittäjä.
Keli suosi ja ihmiset nauttivat, mitä 
muuta sitä voi toivoa.
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Treffit

Ajotaito- ja lastentreffit
KUVAT Marko Aronen ja Jarkko Siivonen TEKSTIT Marko Aronen__________________________________________________________________

Ajotaito- ja lastentreffit pidettiin kesä-
kuun alussa ja paikalle saapui parisen 
kymmentä lasta, ikähaarukaltaan vau-
vasta varhaisteiniin. Heille oli järjestetty 
aktiviteetteja koko alueelle. Kun lapset 
viihtyvät, niin samalla myös aikuisetkin 
viihtyvät.

Merkkikokeita alueemme viereisellä 
kentällä asuntovaunulla suoritti viisi 
uskaliasta ja asuntoautolla neljä. Pikku-
jouluissa merkkikokeiden suorittaneet 
saavat ansaitut merkkinsä juhlallisesti.
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Mahdollisuus oli kokeilla myös poni-
ratsastusta todella rauhallisella ponilla, 
joka ei pienistä säi-
kähtänyt.

Päivän kruunasi 
suussa sulavat voh-
velit, joita oli Helmi 
Mynttinen tekemässä 
kaikille lapsille, toki 
myös aikuisetkin 
pääsivät maistamaan 
niitä.
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Juhannus

Juhannustapaaminen
KUVAT JA TEKSTIT Marko Aronen__________________________________________________________________

Kesäkuu kruunautui juhannukseen 
ja ensimmäiset saapuivat paikallle jo 
torstaiaamuna. Pikku hiljaa alkoi alue 
täyttymään, niin juhannuksen viettäjis-
tä, kuin kyselijöistä. Kovasti kyseltiin, 
että onko meillä juhannustanssit tiedos-
sa tai jotain muuta vastaavaa.

Iloiseksi yllätykseksi alueellemme saa-
pui mies, äänentoistolaitteet, tietokone 
ja positiivinen asenne. Eli Jari Koivula 
lupautui pyyteettömästi viihdyttämään 
juhannuskansaa jopa kahtena iltana, 
tästä oli hyvä juhannus tehty.

Juhannuksen kunniaksi lippu nostetti 
salkoon Finlandia-hymnin saattele-
mana. Lippu-airueena toimivat Martti 
Kokkinen ja Kari Virtanen.

Kaikenkaikkiaan alueellemme saapui 
tuona viikonvaihteena 30 auto/vaunu-
kuntaa juhlistamaan juhannusta, iso 
kiitos siitä.
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Juhannuskansaa viihdyt-
tämässä Jari Koivula

Juhannustaikaa, eli 
pystyykö karavaanari 
litistämään kaksi tölkkiä 
yhdellä hypyllä...

Tanssien välissä on 
mukava keskustella ja 
vaihdella kuulumisia.
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PESULINJA KUKONKOIVUSSA 
Kukonkuja 1 Hollola

Asuntoautot ja - vaunut
  Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot

   Tekstiilipesuri

SOITA JA VARAA AIKA  044 5104428

Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775

TALVISÄILYTYSTÄ ASUNTOVAUNUILLE JA MATKAILUAUTOILLE

Peruslämmin säilytyshalli, jossa ovikorkeus 3,5m. Kiinteistössä elektroninen murtohälytys (Securitas)
Hinta 42€/m²

Ajalle: 1.10.2019-30.4.2020
Paikka: Vipusenkatu 1, 15230 Lahti

Yhteydenotot: Kiinteistö Oy Lahden Vipusenkatu 1, puh: 0400 710 179
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Nopeaa Palvelua ammattitaidolla!

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

Soita jos tarvitset sähköasentajaa 044-2901621

Pelitreffit
30.8-1.9.2019
Vuorenmäki

Treffihinta 50€
La lounas sis. hin-

taan



Vasarakatu 4
15700 Lahti
Vasarakatu 4
15700 Lahti



            

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 2019 LOPPUUN.

Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea. 

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

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop

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

Olemme mukana 
Lahden Caravanmessuilla

to 19.9. klo 12-18
pe 20.9. klo 10-18
la 21.9. klo 10-17
su 22.9. klo 10-16

Suuri syysnäyttely 
Jyväskylässä

pe 27.9. klo 9-18
la 28.9. klo 10-16
su 29.9. klo 11-15

*Rahoitustarjous: Esimerkkilaskelma: Rahoitettava summa 30000€, 
luotonperustamiskulut 219€, tilinhoitopalkkio 10€/kk, luottoaika 60kk, 
viimeinen erä 10000€. Kuukausierä 369,59€. Todellinen KSL:n mukain-
en luottohinta 41815,41€, KSL:n todellinen vuosikorko 1,81€. Edellyt-
tää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Tarjous on voimas-
sa uusiin varastossa oleviin matkailuajoneuvoihin 30.9.2019 saakka ja 
koskee uusia tilaussopimuksia 1.8.2019 alkaen.

Korkotarjous uusiin 
matkailuajoneuvoihin

Nyt meiltä kaikkiin 
uusiin matkailuautoihin

kaupan päälle 

FIAT MAXIMUM 
CARE CAMPER 

FIAT- ALUSTAN LAAJENNETTU  
TAKUU  5 vuotta / 100 000 km

tai MARKIISI
asennettuna 

tai TALVIRENKAAT 
VANTEILLA

Vuokra-ajoneuvomme
nyt edullisesti!

Ajoneuvot ovat vain kesän käytössä 
olleita, ja sisältävät alv 24%. Kysy lisää!

Valitse 
Sinulle 

sopivin etu.

Säästä
jopa

10.000 €
Dethleffs Globeline T 6613 95.420€
SPRINTER 416 CDI  2020. Erillisvuoteinen uutuus 
Dethleffs Mercedes Sprinter alustalla. Alumiinivan-
teet 6,5 J x 16. 4-vuodenajan renkaat (FourSeason 
M+S). Polttoainesäiliö 93l. Sähköinen seisontajarru. 
Peruutuskamera, Mercedes. 

2
4

B

Dethleffs Globeline T 6613 101.695€
SPRINTER 416 CDI  2020. Erillisvuoteinen uutuus 
Dethleffs Mercedes Sprinter alustalla. Alumiinivan-
teet 6,5 J x 16. 4-vuodenajan renkaat (FourSeason 
M+S). Polttoainesäiliö 93l. Sähköinen seisontajarru. 
Peruutuskamera, Mercedes. 

3
4

B

Uusi Dethleffs Globeline 
Mercedeksen avustinjärjestelmillä.
Dethleffs Globeline Mercedes Sprinter -alustalla määrittelee mat-
kustusmukavuuden uudelle tasolle: alusta, ohjaamo ja älykkäät 
avustinjärjestelmät huolehtivat ajamisen turvallisuudesta ja mah-
dollistavat rennon ajokokemuksen. Tämä Dethleffsin uutuusmalli 
on mieluisa erityisesti takavetoisten autojen ystäville. Asunto-osan 
vesijärjestelmä on eristetty ja lämpimässä tilassa.
www.dethleffs.fi/matkailuautot/globeline
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teet 6,5 J x 16. 4-vuodenajan renkaat (FourSeason 
M+S). Polttoainesäiliö 93l. Sähköinen seisontajarru. 
Peruutuskamera, Mercedes. 

2
4

B

Dethleffs Globeline T 6613 101.695€
SPRINTER 416 CDI  2020. Erillisvuoteinen uutuus 
Dethleffs Mercedes Sprinter alustalla. Alumiinivan-
teet 6,5 J x 16. 4-vuodenajan renkaat (FourSeason 
M+S). Polttoainesäiliö 93l. Sähköinen seisontajarru. 
Peruutuskamera, Mercedes. 

3
4

B

Uusi Dethleffs Globeline 
Mercedeksen avustinjärjestelmillä.
Dethleffs Globeline Mercedes Sprinter -alustalla määrittelee mat-
kustusmukavuuden uudelle tasolle: alusta, ohjaamo ja älykkäät 
avustinjärjestelmät huolehtivat ajamisen turvallisuudesta ja mah-
dollistavat rennon ajokokemuksen. Tämä Dethleffsin uutuusmalli 
on mieluisa erityisesti takavetoisten autojen ystäville. Asunto-osan 
vesijärjestelmä on eristetty ja lämpimässä tilassa.
www.dethleffs.fi/matkailuautot/globeline
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Retkeilyautolla Euroopassa 2019

Vielä viime talvena oli suunnitelmissa 
tehdä kesän Eurooppa-reissu Saksan 
kautta Finnlinesilla. Suunnitelmat kui-
tenkin muuttuivat, kun laivat alkoivat 
täyttymään, eikä hintaluokkakaan ollut 
kovin sopiva. Mietinnässä oli myös 

Ruotsin kautta alaspäin ajaminen, mut-
ta lopulta päädyttiin varaamaan
menomatkan laivapaikka Tallinkilta 
Helsinki-Tallinna. Samalla varattiin 
paluumatka Rostock-Trelleborg TT-
Linesilta, sekä Kapellskär-Naantali 
Finnlinesilta.

Reissuporukkaan kuului 2 aikuista, 
yksi 9 v tyttö, ja mäyräkoira. Tekstissä 
mukana leirintähintoja, sisältäen koko 
meidän retkikunnan henkilömaksut,
leirintäpaikan, sähkön sekä suihkut.

Matkaan lähdettiin kesäkuun puolivälin 
aikoihin. Lähtöpäivä oli torstai, ja laiva 
oli Tallinnassa jo hyvissä ajoin aamu-
päivällä, joten liikenne oli rauhallista 
ajella etelään päin Via Balticaa.
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Muutaman pysähdyksen jälkeen saa-
vuimme illan suussa Liettuan Kauna-
siin, jossa vietimme ensimmäisen yön 
Kaunas Camp Inn- leirintäalueella 
(28€/yö). Leirintäalue oli pieni
rauhallinen paikka järven rannalla, 
keskustan lähistöllä. Lähikioskilta sai 
haettua suuret rullakebabannokset 
parilla eurolla, ja niiden jälkeen
olimmekin aika valmiita nukkumaan 
menoon. Linda kyllä uskaltautui vielä 
pienelle iltauinnille, vaikka ukkoskuuro 
nousi kovaa vauhtia päälle. 

Perjantaiaamuna lähdimme jatkamaan 
kohti Puolaa, suunnitelmissa jäädä 
Varsovan lähistölle seuraavaksi yöksi. 
Liettuan puolella piti vielä ottaa tankki 
täyteen, sillä sieltä löytyi reissun halvin 
polttoaine, diesel 1,07€/l. Via Baltica on 

erittäin hyvässä kunnossa koko Viro-
Latvia-Liettua matkalta.

Kaunasista ei pitkä matka enää Puolan 
rajalle ollutkaan, ja vähän jännitimme-
kin, millaiseksi liikenne ja tiet toisella 
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puolen rajaa muuttui-
si…
Ennakko-odotukset 
osoittautuivat kuiten-
kin turhaksi, ja Puo-
lassakin tiet jatkuivat 
hyvinä muutamia 
poikkeuksia lukuun 
ottamatta.

Puolassa ajo sujui sen 
verran vauhdikkaasti, 
että päätimme iltapäi-
vällä Varsovaa lähesty-
essä jatkaakin suoraan 
Oświęcimiin, missä sijaitsee Auschwit-
zin keskitysleiri. Ajopäivästä tuli pitkä 
muutaman Varsovan jälkeen sattuneen 
ruuhkan, tietöiden yms. jälkeen, mutta 
nyt olimme jo Etelä-Puolassa, eikä pit-
kiä ajoja olisi enää tiedossa. Sen verran 
pitää vielä mainita, että Pohjois-Puolas-
sa Tykocin-nimisen kylän läpi ajettiin 
aika hitaasti, koska tie oli muutaman 
kilometrin verran mukulakiveä. Siinä 
meinasi vähän astiat kaapissa kilistä.

Auschwitzista ei tässä yhteydessä enem-
pää, mutta suosittelemme varaamaan 
netistä etukäteen ilta-ajan, koska silloin 
opasta ei ole pakko ottaa, ja sisäänpääsy 
on ilmainen. Portilla on henkilöpa-
pereiden tarkastus, sekä turvatarkas-
tus. Oświęcimissa yövyimme pienellä 
leirintäalueella Center for Dialogue 
and Prayer -nimisen keskuksen pihalla 
(28€/yö). Alueelta löytyi kaikki leirintä-
alueen toiminnot. Matkaa Auschwitzin 
pääportille oli noin puoli kilometriä 
kävellen. Parin kilometrin päästä löytyy 

myös ostoskeskus. 

Oświęcimista ajoimme lyhyen siirty-
män Katowiceen, Camping 215:een, 
missä vietimme pari päivää. Camping 
215 on erittäin siisti leirintäalue lähellä 
keskustaa (19€/yö). Alueella on oma 
uima-allas ja parin sadan metrin päässä 
uimaranta. Miinuksena paikkojen 
kaltevuus eli kiiloja tarvitaan. Käve-
lymatkan (1,3km) päässä ostoskeskus 
ja huoltoasema. Alueen ravintolasta 
sai hyvää ruokaa, näin suomalaisittain 
erittäin hyvään hintaan. Näillä hinnoilla 
ei tullut mieleenkään, että itse olisimme 
ruokaa alkaneet valmistamaan. Pienenä 
miinuksena alueella oli paljon jotain 
lehtipuita, mitkä valuttivat sateella 
auton päälle erittäin tahmean kerrok-
sen pihkaa/mahlaa. Alueelta lähtiessä 
jouduimmekin käydä pesemässä auton 
itsepalvelupesulassa, mutta sekään ei 
paljon lompakkoa laihduttanut (0,25€/
min).
 Jatkuu seuraavassa lehdessä...

Retkeilyautolla Euroopassa 2019
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SYYSKOKOUS 
Artjärven Vuorenmäellä

27.10.2019 klo 10
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4. py-
kälän mukaan syyskokoukselle kuuluvat 

asiat

Kahvitarjoilu alkaa klo 9.30
TERVETULOA!

SYYSTREFFIT
Artjärven Vuorenmäellä

25.-27.10.2019
Treffimaksu 60€
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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                   90 €
   Kausipaikka 1.5-31.10.2019          350 €
  
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
 

 30.8.-1.9.2019   Pelitreffit

 19.-22.9.2019   Caravan-messut

 25.-27.10.2019   Syystreffit

 27.10.2019    Syyskokous

 22.-24.11.2019   Pikkujoulut
 



Mika Hiltunen  
040 487 9280

Mika Ojala
040 773 6729

Sakari Lilleberg
040 487 9271

Bürstner 
Harmony-line

Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat  
myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojen  
käytetystä henkilö- ja pakettiautosta. Valitse omasi  
yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi

HÄMEENLINNA    |    HELSINKI    |    KOTKA    |    KUOPIO    |    LAHTI    |    LAPPEENRANTA    |    SEINÄJOKI    |    TAMPERE    |    VANTAA      |      rintajouppi.fi

J.RINTA-JOUPPI OY 
Lahti, Tupalankatu 7 / puh. 0207 881 310  
ma-pe 10-18, la 10-15

AINA ASKELEEN EDELLÄ

UUDET ADRIA, KABE JA BÜRSTNER -MATKAILUAJONEUVOT  
J.RINTA-JOUPILTA LAHDESTA.

Rahoituskorko  
kaikkiin uusiin  
matkailuajoneuvoihin 0,99 %
Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 
0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5.000 €, 
kuukausierä yht. 280,60€. Luottokustannukset yht.  1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 
21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 

Tutustu 
yli 400 matkailuajoneuvon 

jättivalikoimaan osoitteessa 
rintajouppi.fi


