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

Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 4. Vko 45 41/2020

Lehteen 4/20 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 11.10.2020. 
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.

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

Sari Kakko
0405757913
caravanlahti.talous@gmail.com

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

Heippa!
 
Tämä kesä on ollut monella tapaa 
vaihteleva, ainakin kelien suhteen. Kiva 
kuitenkin, et aurinkokin on näyttäyty-
nyt välillä.

Koronarajoituksia on purettu ja aluei-
ta avattu vierailijoillekin. Vihdoin on 
päästy matkailemaan tällekin vuodelle. 
Hyvä niin. Kiva, että kotimaan matkailu 
on ollut erittäin kovassa nosteessa ja 
karavaanarit ovat päässeet kiertelemään 
myös uusia paikkoja/nähtävyyksiä Suo-
messa. Tietenkään se ei haittaa, vaikka 
kotimaan kohteita kiertää useammin-

kin, kuin juuri tänä poikkeuksellisena 
vuonna.

Tietysti moni jo miettii, miten ulko-
maille pääsisi tutustumaan moniin 
nähtävyyksiin ja eri kulttuureihin. 
Tämä Korona on ollut varmaan monelle 
sellainen päänvaiva, että on joutunut 
miettimään suunnitelmiaan moneen 
kertaan uusiksi. Toivon todellakin, ettei 
enää toista aaltoa vaan missään nimessä 
tulisi.
 
Ilahduttavaa on kuitenkin, että uudet-
kin harrastajat ovat löytäneet tämän 
harrastuksen ja toivottavasti ovat nautti-
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neet tästä.
Tervetuloa mukaan yhdistykseemme.
 
Monien erilaisten vaiheiden jälkeen 
meillä jäi tälle vuodelle monta isoa ta-
pahtumaa järjestämättä ja niistä viimei-
simmät peruutukset ovat mm. MXGP, 
Caravanmessut.
 
Liittokokous on siirretty Hämeenlin-
naan 26.9 pidettäväksi. Jotenkin en vaan 
vieläkään ymmärrä, kun n. kaksi vuotta 
teimme yhdistyksen syntymäpäivien 
ohella liittokokoustreffejä, niin jostain 
syystä Caravanliitto ei voinut siirtää 
samalle ajankohdalle kokousta, kun 
meillä on juhlat. Kokouspaikaksi tarjo-
simme Jokimaan ravikeskusta, mutta se 
ei vaan käynyt, edes ilmaiseksi. Olisim-
me saaneet majoitettua myös liittoko-
kousvieraat Jokimaalle. No toivotaan 
kutenkin, ettei tuo korona enää muuta 
tuota liittokokouksen ajankohtaa, eikä 
juhliamme mihinkään suuntaan.
 
Tälle vuodelle joudumme myös pe-
rumaan tuon Haapsalun matkan, sillä 
innokasta matkanjohtajaa ei löytynyt. 
Ajankohta kun on sama kuin tuo liitto-
kokous Hämeenlinnassa. Jos keväällä 
päästäisiin suositulle bussimatkalle. Pik-
kujoulujen jälkeen viimeistään julkais-
taan ilmoitus yhdistyksen nettisivuilla.
 
 
Vuorenmäellä on kesän aikana ollut 
melkoisen paljon majoittujia aiempiin 
vuosiin verrattuna ja se on hyvä juttu. 
Ainoa ongelma vaan on ollut isäntien 
vähyys. Jospa tämä asia saataisiin kor-
jattua ensi vuodelle.
 

 
Toivotaan, että loppukesälle riittää läm-
pimiä päiviä ja nautitaan reissuistamme.
 
 
t. Juha       127140
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Päätoimittajalta

”virtuaalinen alkukesä
Alkukesästä on monella ollut aikaa 
kirjoitella netin syövereissä olevilla alus-
toilla, kuten facebookissa. Myös moni 
karavaanari on löytänyt itsensä sieltä ja 
alkanut tuottamaan uutisvirtaa toisien 
karavaanareiden iloksi. 

Olemme saaneet katsella monenmoi-
sia kuvakollaaseja kulkimien tuuna-
uksista, remonteista tai muuten vaan 
ihastuttavista kuvista. Samalla olemme 
voineet huomata sen, kuinka illuusio ja 

realiteetti ei aina kohtaa, vaan olemme 
luoneet kuplia asiasta tai asian vierestä, 
mitkä eivät välttämättä edes liity koko 
asiaan millään tavoin. 

”lailla sopuleiden
Toinen asia, mikä on kumuloitunut 
tästä kuvavirrasta on se, että alamme 
tykkäämään tai vihaamaan määrättyä 
kuvaa lailla sopuleiden, eli kun yksi 
tykkää, niin toiset seuraavat sokeina 
perässä ja tykkäävät myös samaises-
ta asiasta. Sama on myös käänteisesti 
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silloin, kun alamme vihaamaan jotain 
kuvaa tai asiaa, samoin silloin kerääntyy 
saman ajatusmallin omaavat vihaamaan 
kyseistä postausta.

Tästä tykkäämiskulttuurista on tullut 
välillä sellainen tunne, että jos tykkäät, 
niin sinustakin tykätään. Eli kyseinen 
sabluuna alkaa lokeroimaan meitä 
tietämättään ja vaikuttaa alitajuntaisesti 
meihin.

”heikolla jäällä...
Sitten yhtenä isona ongelmana mieles-
täni on tullut sellaisien kuvien julkaise-
minen, jotka määritellään tietosuojalain 
piiriin kuuluviksi, esimerkiksi valvonta-
kameroiden ottamat kuvat, tässä kä-
vellään jo heikoilla jäällä ja vaarallisilla 
vesillä.

Viimeisenä haluaisin sanoa vielä sen, 
että itse kirjoittamisen kulttuuri on 
alkanut käydä osin loukkaavaksi ja 
vääristeleväksi, tai tahallaan dissataan 
topicin aloittajan tekstiä tai asiaa erinäi-
sin tavoin. Toivoisinkin, että voisimme 
jokainen vaikuttaa viihtyisään nettikir-
joittamiseen positiivisella asenteella ja 
edes kerran kehua ja kiittää toisia hyvis-
tä ja kannustavista sanoista tai kuvista.

Muistakaamme kaikki tämä: Niin metsä 
vastaa, kuin sinne huudetaan.

Terkuin Marko  160599
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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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Aukesihan se vihdoinkin

Kevät 2020 oli lämmin ja lumi suli pois 
ennätysajassa, johtuen siitä, että sitä 
luntakaan ei paljoa kertynyt koko talven 
aikana.

Mokoma virus sotki koko yhteiskunnan 
ja samalla kaikkien karavaanareiden 
suunnitelmat siitä, missä liikutaan tai 
matkustetaan. 20. toukokuuta yhdistyk-
semme hallitus avasi alueen taas nor-
maali käyttöön, poislukien muutamia 
poikkeussääntöjä.

Odotimme innolla, että uskaltaako 
karavaanarit lähteä liikenteeseen heti, 
kun rajoituksia alettiin purkamaan. On-
neksemme uskaliaita löytyi ja alue alkoi 
täyttymään pikkujhiljaa, kuin treffivii-

konloppuisin konsonaan. 

Yhdistyksemme hallituksen aktiivit 
ottivat heti alueen haltuun ja alkoivat 
laittamaan sitä kesäkuntoon.

Koko pitkän viikonvaihteen alueella 
kuului iloinen puheensorina ja moni 
kertoi suunnitelmistaan, jotka olivat 
menneet mönkään epidemian takia. 
Ilmapiirissä oli aistittavana pieni varo-
vaisuuden tunnelma ja hyvä niin, koska 
se edesauttaa lannistamaan tämän 
viruksen.

Laitan seuraavalle sivulle vähän tunnel-
makuvia tästä viikonvaihteesta.



11



12   Vaunuposti 3/2020

Yläkuva: Ensimmäiset saapuivat ajoissa nauttimaan hyvästä säästä.
Alakuva: Henkka ajoi nurmikon kesäkuntoon.
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Tässä ”nuoriso” miettii, että mihin lähdettäisiin seuraavaksi.



14   Vaunuposti 3/2020

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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➢ 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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Juhannus 2020
Juhannusta saapui viettämään Vuoren-
mäelle sankka joukko karavaanareita. 
Jäsenhankintaakin tuli tehtyä samalla, 
kun keskustelimme alueella kesän kuu-
mimmasta aiheesta eli epidemiasta.

Ensimmäiset juhannuksen viettäjät saa-
puivat jo keskiviikkona, koska halusivat 
aloittaa kesäkauden ns. lähimatkailun 
merkeissä. Hyvä niin, koska jokainen 
asiakas on tarkeä asiakas.

Muutama uskalias laittoi kumiveneen 
talviteloilta kesäkuntoon ja lähtivät 
rohkeina seilailemaan Villikkalanjärvel-
le. Hauskaa oli heillä, jos tuo hauskuus 
voitaisiin arvioida sillä, kuinka paljon 
naurua mahtuu yhteen kumiveneeseen. 
Toki rannallaolijoillakin oli hauskaa, 
ihan koko rahan edestä.
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Suomessakin jo useampana kesänä 
muodissa oleva SUP-lautailu saapui 
Artjärven kesään. Juhannusta viettävä 
perhe lähti keskipäivällä SUPpailemaan 
VIllikkalanjärvelle. He kiertelivät järveä 
rantojen myötäisesti ja mukana heillä 
oli eväät juomineen. Useamman tunnin 
he viihtyivät siellä.

Juhannus ei ole mitään ilman, että 
Suomenlippu nostetaan salkoon juhlal-
lisesti. Tänäkin vuonna lippu nostettiin 
asianmukaisella tärkeydellä.

Myös juhannuskoivut kuuluvat kesään, 
kuin toki myös hyttysetkin. Koivuilla 
koristeltiin perinteisesti saunan ja ko-
dan edustat, tuoksu oli ihana.
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Yleisöä alkoi pikkuhiljaa kerääntymään 
lipputankojen ympärille ja sää oli mitä 
mahtavin. Viime vuosina harvoin on 
näin lämmintä juhannusta ollut. Tun-
nelma kohosi kattoon, kun lippu oli 
nostettu salkoon. 

Taas oli kerran mukava juhannus kera 
mahtavien ihmisten.
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PELITREFFIEN OHJELMA 4.- 6.9.2020
PE 4.9.

Tikkakisaan ilmoittautuminen ennen klo 19:30 vastaanottoon

17:30 – 18:30 Sauna naiset 20:00 Tikkakisa alkaa

18:30 – 19:30 Sauna miehet

19:30 – 20:30 Sauna naiset

20:30 – 21:30 Sauna miehet 
24:00 Hiljaisuus

LA 5.9.

Peleihin ilmoittautumiset la klo 9:00 mennessä vastaanottoon 

9:00 Ottelukaavioiden arvonta

10:00 Pelit alkavat hiekkakentällä petankilla ja jatkuvat mölkkyllä

n. 14:00 Ruokatauko, ruokailu sis. hintaan, omat astiat mukaan

n. 15:00 Ruokailun jälkeen pelit jatkuvat

Jälkipelit saunan lauteilla: 

17:30 – 18:30 Sauna naiset

18:30 – 19:30 Sauna miehet

19:30 – 20:30 Sauna naiset

20:30 – 21:30 Sauna miehet

24:00 Hiljaisuus

SU 6.9. 

10.00 Palkintojen jako ja treffiarpajaiset 

Treffimaksu 55,00 € sis. lauantain ruoan

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY KIITTÄÄ!
TURVALLISTA KOTIMATKAA, NÄHDÄÄN 50-V SYNTTÄREILLÄ 9.-11.10.2020 JOKIMAALLA
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SF-Caravan Lahden Seutu Ry:n
sääntömääräinen syyskokous

Ti 27.10.2020 klo 18.00

Messukeskus, Lahtihallin alakerta,
sisäänkäynti hallin sivustalta 

Salpausselänkatu 7
15110 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4. pykälän mukaan syyskokoukselle kuuluvat 

asiat.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien 
tarkistus alkaa klo 17.30

Lisätietoa Aila Salonen
puh. 044 3684095

TERVETULOA
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Juhannuksena tapasin tämän ihastut-
tavan pariskunnan Artjärvellä pitkästä 
aikaa. Jos aurinko ei olisi paistanut, niin 
he olisivat valaisseet koko alueen lämpi-
mällä ja positiivisella asenteellaan. Itse 
poistuimme alueelta jo Juhannuspäivä-
nä, koska meille tuli aivan muuta eteen 
silloin.

Elokuun 7. päivä he taas saapuivat 
alueelle ja menin ottamaan heidät heti 
vastaan ja samalla varovaisesti kysyin-
kin, että oisiko mahdollista, että teki-
sin heistä pienen jutun tähän uuteen 
lehteen. Sehän sopi heille ja lauantaina 
aloitimme keskustelutuokion lämpimäs-
sä sässä, kun aurinko helli meitä koko 
viinkonlopun.

Kyseessä on Taimi ja Tauno Lindström 

ja heidät monet tuntevat aktiivisena 
messutalkoolaisina vuosien saatossa.

Karavaanariharrastus alkoi heillä jo 
vuonna 1981, jolloin he ostivat teltta-
peräkärryn. Kovasti tuli sitä kuulemma 
esiteltyä ystäville, kavereille ja sukulai-
sille, mutta yhtäkään yötä he eivät siinä 
viettäneet, vaan seuraavana keväänä tuo 
kärry vaihtui ensimmäiseen vaunuun.

Vaunuja heillä on ollut useampi, aina 
silloisen tarpeen mukaan, monen merk-
kisiä ja mallisia niitä on ollut. Samoin 
kausipaikat ovat tulleet heille tutuiksi, 
niin täällä etelässä, kuin pohjoisessakin.

Nyt heillä on asuntoauto ja kahdeksas 
versio ja kuulemma se ”viimeinen”.Sa-
malla pohdin keskustelun lomassa, että 

Tullaan tutuksi
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heitä ei ole täällä Artjärvellä näkynyt, 
niin miltei yhteen ääneen Taimi ja Tau-
no sanoivat, että ovat he henkilöautolla 
täällä käyneet ja aikoinaan, kun yhdis-
tyksemme piti pikkujouluja Mäntymo-
tellilla, niin siellä tuli käytyä kyllä.

Juhannuskäynti antoi heille innostuk-
sen tulla uudestaan alueelle ja varmaan 
tulevat jatkossakin käymään täällä. 

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
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Pelitreffien aika niin sanotulla ”vanhal-
la” alueella sillan toisella puolen.
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Olen 29-vuotias tradenomi Lahdesta. 
Valmistuin Kymenlaakson ammattikor-
keakoulusta vuonna 2015. Pääaineeni 
on liiketoiminnan logistiikka, mutta 
työkokemukseni puolesta myös talous-
hallinto on tullut tutuksi monelta osin. 
Olen työskennellyt useilla eri aloilla 
aina vaatekaupan myyjästä huolitsijaksi 
asti. Sosiaalisuuteni ansiosta olen pää-
osin tehnyt asiakaspalvelua, jonka koen 
omaksi vahvuusalueekseni. Tällä hetkel-
lä toimin lahtelaisessa rakennusliikkees-
sä taloushallinnon assistenttina 
ja päävastuualueenani on laskutus.

Aloitin SF-Caravan Lahden seutu ry:n 
taloudenhoitajana.

Asun Lahdessa avopuolisoni kanssa. 
Lapsia meillä ei ole vielä, mutta esi-
koisen laskettu aika on joulukuussa. 
Harrastan pianonsoittoa ja potkunyrk-
keilyä, joka oletettavasti on nyt tauolla. 
Olen aktiivinen ja sosiaalinen persoona. 
Karavaanailuun ei ole muuta suhdetta, 
kuin että asumme aivan Messilän lei-
rintäalueen vieressä. Muutaman kerran 
olen käynyt asuntoautossa sisällä, ja 
haaveissa olisi joskus vuokrata sellainen 
esimerkiksi Lapin matkailuun. Oman 
ostaminen tällä hetkellä ei ole ajankoh-
taista.

Terveisin Sari Kakko

Esittely
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Tänä vuonna kun messuja ei järjestetä, 
niin laitan vanhan kuvan samaisesta 
aiheesta. Aika paljon on siihen aikaan 
luotettu asuntovaunuihin, kun niillä 
suurin osa on treffikansasta paikalle 
tullut.

Kiitos Liisa ja Jorma Karlssonille, kun 
sain teidän arkistostanne lainata kuvia 
niin tähän, kuin tulevaan juhlajulkai-
suunkin.
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Nopeaa Palvelua ammattitaidolla!

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

Soita jos tarvitset sähköasentajaa 044-2901621

Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775
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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 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 )                             11 €
   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
 

	 4.-6.9.2020		 	 Pelitreffit,	Vuorenmäki

 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


