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

Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 1. Vko 13 10/2022

Lehti 1/22 tulee olemaan ensimmäinen 
digi Vaunuposti.
 Lehteen 1/22 tulevan materiaalin 
tulee olla perillä viimeistään 13.3.2022. 
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: Jorma Siren
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Pelien huumaa eli Pelitreffit               24
Alueemme Vuorenmäki            30
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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

Moi!

 
Kädessäsi on viimeinen painettu lehti 
Vaunupostista. Seuraava lehti on luet-
tavissa nettilehtenä ainakin toistaiseksi. 
Lehden kulut on melkoisen suuri ku-
luerä ja kevätkokous esitti, että kulujen 
karsimiseksi jotain täytyisi tehdä ja 
tässä tilanteessa valitettavasti tämä oli 
ainoa vaihtoehto.

Pitkä kuuma kesä on kääntynyt viileään 
syksyyn ja vesi sateisiin. Talvi tekee pik-
kuhiljaa kovasti tuloaan, joka tarkoittaa, 
että monella kalusto siirtyy talviteloille.

Paljon matkaajia on ollut kuitenkin 
liikkeellä ja se on hieno juttu, että har-

rastus on kiinnostava. Vuorenmäelläkin 
on vierailijoita poikennut mukavasti.

Tälle vuodelle tuli valitettavasti peruu-
tukset niin messuista kuin MXGP:stä. 
Harmi sikäli, että olimme kuitenkin jo 
varautuneet niihin.

Jospa ensi vuonna palattaisiin noissa 
tapahtumissa taas lähes normaaliin ja 
saisimme olla mukana järjestämässä 
hienoja tapahtumia.

Vihdoin saimme järjestettyä yhdis-
tyksen 50v juhlat pienimuotoisena ja 
palkita yhdistyksen aktiiveja. 

Oli kiva nähdä tuttuja pitkästä aikaa 
ja hieno juttu oli, että Pauli Koho         
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(nro 155) puolisoineen oli mukana juh-
lassa. 50v sitten, kun hän ollut mukana 
perustamassa yhdistystämme, niin ei 
osannut aavistaa, mitä saivat silloin 
aikaan.

Tänä päivänä jäsenmäärämme on yli 
1800 ja edelleen tämä mukava harrastus 
on vapaana liikkumismuotona tuonut 
lisää jäseniä.

Tervetuloa uudet jäsenet mukaan yh-
distyksen toimintaan.

Pelitreffeillä otettiin mittaa taas pelien 
merkeissä ja uusia voittajia löytyi niin 
mölkystä kuin petanquesta, unohtamat-
ta tikanheittoa.

Syyskokous on taas edessä ja olisi mu-
kavaa saada teitä mukaan aktiiviseen 
toimintaamme sekä hallitustyöskete-
lyyn.

Pikkujoulut päättää tämän juhlavuoden 
ja sen jälkeen aletaan suunnittelemaan 
ensivuotta.

Erinomaista syksyn jatkoa ja turvallisia 
kilometrejä

 

 

t. Juha     127140
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Päätoimittajalta

Kolme vuotta on kulunut siitä, kun 
aloitin päätoimittajana tässä lehdessä. 
Aika kuluu kuin siivillä, niinhän sitä 
sanotaan. Tämän kolmen vuoden mat-
kan varrella olen saanut etuoikeuden 
tutustua erilaisiin ihmisiin, karavaana-
reihin, joilta olen saanut monen monta 
ideaa lehden tekoon. Samalla, kun olen 
tutustunut näihin ihmisiin, niin useam-
piin olemme luoneet molemminpuoli-
sen ystävyyssuhteen.

On tää hienoo hommaa, kuten mai-
nosslogankin toitottaa. Onko se sitä?  
Tottakai se on sitä, mitä suuremmassa 
määrin, toki jokainen meistä tekee siitä 
sen hienouden juuri omanlaisekseen ja 

muokkaa itselleen sopivaksi niin, että 
voi sanoa kavereilleen ja tutuille, että 
tämä on hienoo hommaa.

Yritän tässä rivien välissä kertoa sitä, 
että yksi asia voi miellyttää yhtä ja toi-
nen asia toista, mutta kumpikin pitävät 
karavaanailua maailman hienonpana 
hommana juuri sen takia, että sen voi 
räätälöidä juuri omalle perheelleen 
mieleiseksi. Ja aasinsiltana tähän haluan 
lopuksi laittaa erään karavaanarimme 
mielipidekirjoituksen, joka oli julkais-
tiin Helsingin Sanomissa 26.7.2021.

Marko  160599
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Septitankkien tyhjennyspaikka tarvit-
taisiin joka kuntaan

Asia on tärkeä ja haluaisin vielä lisätä 
sen, että on myös yhä laajeneva joukko 
karavaanareita, matkailuperävaunulla, 
asuntoautolla tai retkiautolla matkaile-
via ihmisiä, jotka tarvitsevat tätä palve-
lua. Valitettavasti septitankkien tyhjen-
nyspaikkaa on Suomessa melko vaikea 
löytää.  Veneilijöiden ja karavaanareit-
ten tarpeet voisi kunnissa huomioida 
yhteisesti perustamalla venesatamiin 
palvelupisteitä. 

Palvelun ei tarvitse olla hieno, kuten 
esimerkiksi Norjassa on tarjolla. Pal-
velun ei tarvitse olla autoilijoille edes 
lähellä, riittää, että on selkeästi merkitty 

tyhjennyspiste.  Hyvänä esimerkkinä 
haluan mainita Kuusamon kunnallisen 
tyhjennyspisteen paikallisen jäteaseman 
kupeessa.  Paikalla on pelkkä jätekaivo 
ja metallikeppi kannen avaamiseksi, 
silti karavaanarit ovat tyytyväisiä.

Tällainen järjestelmä ei maksa pal-
joa, mutta se helpottaisi matkantekoa.  
Toivoisin jokaisen kunnan valveutuvan 
palvelemaan turisteja tälläkin tavalla.

Tehdään Suomesta haluttu ja siisti mat-
kailumaa.

Raija Mansikkamäki

Retkiautoilija
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Yhdistyksemme 50v juhlat
KUVAT Jorma Siren TEKSTIT Marko Aronen  6.-8.8.2021__________________________________________________________________

Alueelle alkoi saapua jo torstaina 
jäsenistöä juhlimaan yhdistyksemme 
50-vuotis juhlia. Olimme jo kolmeen 
kertaan ennen kyseistä päivää val-
mistautuneet tähän, mutta maailmaa 
vallassaan pitävä pandemia oli vienyt 
voiton jokaisella kertaa. Nyt vihdoinkin 
juhlien järjestäminen olisi mahdollis-
ta terveysturvallisesti. Alueelle alkoi 
rakentua tilat juhlien pitämiseen, koska 
viikonvaihteeksi oli luvattu vesisadetta, 
toki se ei karavaanareita haittaa. Todella 
hienoksi ja viihtyisäksi sai juhlatoimi-
kunta paikat järjestettyä.

Itse juhla startattiin kahvitarjoilulla ja 
rentouttavalla puheensorinalla. Pu-
heenjohtajamme Juha Hartman aloitti 

juhlallisen osuuden puheellaan, jossa 
hän myös siteerasi historiikkia, jonka 
oli laatinut Erkki Helin (laitan tuon 
historiikin kokonaisuudessaan lehden 
liitteeksi).
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Puheenjohtajan aloituspuheen jäl-
keen oli vuoro palkita yhdistyksemme 
jäseniä, jotka ovat tehneet yhdistyksem-
me hyväksi työtä ja liiton pronssisen 
yhdistysmerkin saivat Kari Sinisalo, 
Juha Rinne, Henry Ahonen, Kimmo 
Suomalainen sekä Aila Laaksonen ja 
hopeisen yhdistysmerkin sai Eila Koi-
vunen, Martti Kokkinen, Juha Hart-
man sekä Kari Virtanen. Merkit jakoi 
SF Caravan ry:n puolesta Liittohallituk-

sen jäsen Harri Järveläinen.

Seuraavaksi yhdistys halusi muistaa 
heitä, jotka ovat tehneet pyyteetöntä 
työtä yhdistyksemme eteen taidelasi-
kuutiolla ja numeroidun ensimmäisen 
sai Pauli Koho ja seuraavat Martti 
Kokkinen, Timo ja Ulla Leppänen, 
Erkki Helin, Kari Koivunen, Sirkku 
Hedlund, Kari Virtanen, Heikki Rin-
ne ja Juha Hartman.
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Seuraavaksi Erkki Helin jakoi yhdistyk-
semme muistolaatat kahdelle, jotka ovat 
pyyteettömästi tehneet yhdistyksemme 
eteen aina töitä ja laattojen saajat ovat 
Martti Kokkinen ja Juha Hartman. 

Vuoroon tuli Pauli Koho, joka halu-
si muistaa yhdistystämme antamalla 

oman vanhan jäsennumerolaatan (155) 
ja kertoi tarinan, kuinka numerolaa-
tat ja niiden kiinnitykset kehittyivät 
vuosien saatossa. Itse numeroista Pauli 
kertoi, että niillä oli suurikin merkitys 
jäsenkunnissa, jäsenuettelosta näki heti 
kuka tuli vastaan, kun sieltä tarkisti 
numeron. 

Pohjoismaalaisilla karavaanaripäivillä 
Holmenkolleniin Pauli oli matkalla 
1600 volkkarilla, mutta auto ei meinan-
nut millään vetää mäkeä ylös ja ajatteli, 
että nyt pitää kyllä apua saada tähän 
auto-ongelmaan. Leirintäalueella hän 
näki vaunun, jossa oli numero 110 ja 
välittömästi Pauli tarkisti jäsenkirjas-
taan, kuka mahtaa olla kyseessä. No ky-
seessä oli Kettusen Sune ja kaiken lisäk-
si hän oli volkkari-korjaamon omistaja. 
Saman tien Pauli kävi kysymässä apua 
häneltä ja sai volkkarinsa kuntoon. Eli 
suuri apu oli ennen jäsennumeroista.
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Harri Järveläinen ojensi SF Caravan 
ry:n puolesta Tapio Viirkkalan malja-
kon. Lisäksi Harri antoi Pirkanmaan 
yhdistyksen puolesta kivikellon lahjaksi 
yhdistyksellemme.
Turun yhdistys ojensi yhdistyksellem-
me lahjaksi suomalaista taidetta. Kera-
van yhdistyksen puheenjohtaja ojensi 
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standaarin yhdistyksellemme ja
SF Caravan Kaakkois-Hämeen edusta-
ja ojensi lahjakortin.  Yhdistyksemme 
puolesta muistamiset ottivat vastaan 
sihteerimme Aila Salonen ja puheen-
johtajamme Juha Hartman.

SF Caravan Matkailuautoilijat kertoi 
tarinan vuonna 1970 tapahtuneista 
suurista asioista, eli silloin hiihdon 
MM-kisoissa Kalevi Oikarainen voitti 
50 km hiihdon, Rockyhtye Led Zeppe-
lin konsertoi ainoan kerran Suomessa, 
Aku Ankan taskukirjan numero yksi 
ilmestyi maaliskuussa, Imatran Voima 
kirjoitti Moskovassa sopimuksen suo-
meen rakennettavasta ensimmäisestä 

ydinvoimalasta, Ruisrock oli ensim-
mäinen kansainvälinen rockfestivaali, 
3.9 presidentti Kekkonen täytti 70 
vuotta, Irwin Goodmanin omistama 
omakotitalo Ryysyranta myytiin pak-
kohuutokaupalla, Risto Jarvan ohjaama 
Bensaa suonissa-elokuva sai ensi-illan, 
Suomessa alkoi joulukuussa ensimmäi-
sen lottoarvonnan kuponkien myynti, 
Jyväskylän suurajojen voittajaksi ajoi 
kolmannen kerran peräkkäin Hannu 
Mikkola, Alkon myymälöissä luovuttiin 
viinakorttien käytöstä ja vuonna -70 
syntyneitä ovat mm. Melanie Trump, 
Miss-Suomi Tarja Smura, jääkiek-
koilija Teemu Selänne, viulisti Linda 
Lampenius sekä perustettiin Lahden 
matkailuvaunuyhdistys eli nykyinen 
51-vuotias SF-Caravan Lahden Seutu 
ry. Lopuksi matkailuautoilijat toivot-
tivat onnea ja menestystä yhdistyksel-
lemme.
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Karavaanarit valmistautumassa 50-vuotis juhliin Artjärvellä.



14   Vaunuposti 3/2021

Katse elettyyn 50 vuoteen
(Silmät peruutus peilissä)

TÄSTÄ KAIKKI ALKOI

Oli syksy 1970. Ruovedellä oli valta-
kunnalliset syyspäivät, joilla oli mukana 
myös lahtelaisia vaunuilijoita. Tällöin 
syntyi lahtelaisten keskuudessa halu pe-
rustaa oma kerho ja syyspäivien aikana 
ilmoitettiin 1. perustava kokous pidet-
täväksi Pöylinniemessä 11.-13.9.1970. 
Varsinainen kokous oli 13.9.1970.

 Pöylynniemeen saapui 13 vaunukuntaa 
lahdesta ja 4 Helsingistä. Paikalla olivat 
Leo ja Eine Helminen (287), Erkki ja 
Liisa Heikkinen (598), Sune ja Elsa Ket-
tunen (110), Pauli ja Eija Koho (155), 
Eino ja Kaisa Laitinen (128), Erkki ja 
Anna-Liisa Paavola (109), Altti ja Tuula 
Pöri (794), Pertti ja Armi Pöri (520), 
Ilmari ja Tuovi Tolvanen (576), Esko 
ja Marja-Liisa Vuorelma (530), Aaro 
Ahonen, Jokinen sekä Erkki ja Sirkka 
Makkonen (507). 

Kokous pidettiin ja kerho päätettiin 
perustaa. Jotta kaikki kerhon perus-
tamiseen tarvittavat asiat tulisi huo-
mioiduksi, pidettiin vielä 2. perustava 
kokous kahvila Sinuhessa, torstaina 1. 
päivänä lokakuuta 1970. Kaikki en-
simmäisessä kokouksessa olleet olivat 
paikalla, mutta heidän lisäkseen Aimo 
ja Helvi Lönnblad sekä Tuomo Perä-
lä. Kerho sai nimekseen SF-Caravan 
Lahden Seudun kerho, jota ei aluksi 
päätetty rekisteröidä. Leo Helminen 
valittiin yksimielisesti puheenjohtajak-

si ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Eine 
Helminen. Puheenjohtajan ja sihteerin 
lisäksi ensimmäiseen johtokuntaan 
kuuluivat Pauli Koho, Liisa Heikkinen, 
Kaisa Laitinen, Sune Kettunen ja Esko 
Vuorelma.
(Suora lainaus 25v historiikistä, kiitos 
Sirkka-Liisa Saariselle)

Ensimmäinen vuosi oli jo aktiivinen ja 
jäsenmäärä olikin vuoden 1971 lopussa 
jo 32 vaunukuntaa.

Vuoden 1977 syyskokouksessa kes-
kusteltiin kerhon nimen muutoksesta, 
äänestyksen jälkeen viralliseksi nimeksi 
tuli SF-Caravan Lahden Seudun Mat-
kailuvaunu yhdistys ry.

Vuosi 1990 oli yhdistyksen 20. toimin-
tavuosi ja juhlavuonna muutettiin yh-
distyksen nimi nykyiseen muotoonsa, 
SF-Caravan Lahden Seutu ry.

TOIMINTAA JA ELÄMYKSIÄ, 
AKTIIVISILLE IHMISILLE, MAT-
KAILUSTA KIINNOSTUNEILLE, 
MATKAILUAJONEUVOILLA LIIK-
KUVILLE

Treffit ovat toimineet lähes samalla 
periaatteella kuluneet vuosikymmenet. 
Saunotaan, grillataan, istutaan iltaa 
tuttavien kesken. Treffien teemat vaihte-
levat, talvipäivien ohjelma painottuu 
pilkkikisaan, jossa ratkaistaan yhdistyk-
sen parhaat nais.- mies.- ja nuoripilkki-
jä. Perhetreffit on tavoittanut kokonaisia 
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jäsenperheitä ”vauvasta vaariin”, äitejä 
ja isiä unohtamatta, viettämään yhteistä 
viikonloppua. Ajotaitotreffit nimensä 
mukaisesti mahdollistaa opastettuna 
harjoitella matkailuajoneuvon käsittelyä 
ajoradalla, sekä merkkisuoritus mah-
dollisuus. Eritasoisia merkkisuorituk-
sia jäsenistöllämme onkin merkittävä 
määrä.

Pelitreffeillä ratkotaan leikkimielellä, 
mutta todella tosissaan mestaruudet 
mölkky, petanki sekä tikanheittokisois-
sa.

Pikkujoulut on suosittu tapaaminen 
jäsenistöllä, siellä tavataan tuttuja, 
syödään hyvin, tanssitaan ja lauletaan 
joululauluja, sekä pukki tuo lapsille 
lahjapaketin.

Lahti kun on talviurheilukaupunki-
na saanut pohjosmaisten hiihtolajien 
MM-kisoja järjestääkseen, olemme 
yhdistyksenä olleet luomassa kara-
vaanareille mahdollisuuden majoittua 
omilla matkailuajoneuvoillaan lähelle 
kisa-alueita. Vuosina 1978, 1989 ja 2001 
paikkana oli Lotilan koulun ympäristö, 
vuonna 2017 alueena kisapuisto. Vierai-
ta em. vuosina kotimaisten karavaana-

reiden lisäksi olemme saaneet Norjasta, 
Ruotsista, Puolasta, Italiasta, Itävallasta, 
Saksasta, Sveitsistä ja kaukaisinYhdys-
valloista.

SF-Caravan ry:n liittohallitus myönsi 
hakemuksestamme Karavaanaripäivien 
järjestelyoikeudet yhdistyksellemme 
27.-29.5.1994. Ohjelmassa oli mm. lip-
pukulkue teatterilta Aleksanterinkadun 
kautta urheilukeskukseen. SF-Carava-
nin 30-vuotisonnitteluiden vastaanotto 
oli suurhallin esiintymislavalla.

Mukana olemme olleet myös majoitus-
apua antamassa mm. Jukolanviestit-ki-
soissa, Kuninkuusraveissa unohtamatta 
Cheekin Valot Sammuu-konserttia.

Unohtumattomia muistoja on jäänyt 
sadoille karavaanareille Orimattilan 
raviradalla vietetyistä loppukesän 
illoista ja öistä, eli Kantrifestivaaleilla 
maan parhaita esiintyjiä kuunnellessa, 
olkipaaleilla oluella ja taustalla tuoksut 
kotieläinpuiston aitauksista.

CARAVAN 2001 MESSUT LAHDES-
SA

Matkailuajoneuvoalan Tuojat ry yhdes-
sä Lahden Messujen kanssa järjesti 
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14.-16.9.2001 Caravan Messut Lahden 
Messukeskuksessa. Samasta ajankoh-
dasta alkoi yhdistyksemme järjestämät 
Karavaanareiden yhteistapaamiset. 
Tapaamisiin on saapunut messuviikon-
lopun viettoon, messuille ja ystäviään 
tapaamaan vuosittain 400-700 yksik-
köä. Vietämme siis toistakin merk-
kivuotta. 20 vuotta karavaanareiden 
yhteistapaamista tutuissa Lahtelaisissa 
maisemissa.

OMA ALUE

Toive omasta alueesta alkoi herättää 
keskustelua 90-luvun lopun ja 2000-lu-
vun alussa ja varmaan jo aiemminkin. 
Joku yritys johti jopa ennakkosopi-
mukseenkin, joka kuitenkin kariutui. 
Kunnes 16.9.2002 solmittiin käyt-
töoikeussopimus Artjärven kunnan 
omistamasta Vuorenmäen leirintä- ja 
vapaa-aikakeskuksesta. Sopimusaika oli 
16.9.2002-31.12.2005. Sopimus puret-
tiin yhdistyksen aloitteesta jo syksyllä 
2003, koska alue oli kuntalaisille mer-
kittävä vapaa-ajan alue uimarantoineen 
ja urheilupaikkoineen, niin karavaana-
reiden tulo aiheutti hämmennystä ja 
mielipahaa kuntalaisten keskuudessa. 
Se ei ollut tarkoitus yhdistyksen ta-

holta, joten yhdistys luopui alueen 
käyttöoikeudesta. Artjärvi kuitenkin 
karavaanareita edelleen kiinnosti, 
niinpä toimintaa jatkettiin viereisellä 
Veikko Tupaselalta vuokratulla alu-
eella. Samaista aluetta on suurelta osin 
talkoovoimin rakennettu kohta lähes 20 
vuotta. Alue on suuren osan kesäajasta 
ns. omatoimialueena.

TIEDOITUS

Toiminnan alkuaikoina käytettiin pai-
kallisten lehtien järjestöpalstoja, sekä 
jäsentiedotteita, mutta jo vuonna 1985 
perustettiin oma lehti, joka sai nimek-
seen Vaunuposti. Lehti, joka tänä päi-
vänäkin toimii ansiokkaasti toiminnan 
tiedon saattajana jäsenistölle. Vuodesta 
2003 alkaen käytössämme on ollut 
myös kotisivut nopeina tiedon välittäji-
nä. Kiitokset vuosien aikana toimineille 
Päätoimittajille, lehtitoimikuntien jäse-
nille, tekstien kirjoittajille, unohtamat-
ta lukijakuntaa, jonka kiinnostuksen 
turvin lehden toiminta jatkuu.

Kuluneiden vuosikymmenien aikana 
aktiivisesti toimintaan osallistujia on 
ollut satoja. Jäsenet hallituksissa, sihtee-
rit, rahastonhoitajat, jäsenkirjurut sekä 
monet eri toimikunnat mm. ohjelma, 
leiri, ajotaito sekä aiemmin monien 
treffien ”ruokahuollosta” vastannut 
naistoimikunta. Aktiiviset talkoolaiset 
ovat mahdollistaneet lukuisat edellä-
mainitut isot tapahtumat.
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50 VUOTTA 13 PUHEENJOHTAJAA 
ja 14. ”ISTUVA” PUHEENJOHTAJA

Leo Helminen 1970-1973
Timo Paljakko 1974
Paavo Kalsi 1975-1978
Sulo Leivo 1979-1984
Raimo Lehtola 1985-1987
Antti Hyvärinen 1988
Petteri Saarinen 1989-1990
Jorma Karlsson 1991-1993
Erkki Helin 1994-1996
Pentti Klinga 1997-2000
Hannu Luomala 2001-2002
Erkki Helin 2003
Timo Leppänen 2004-2012
Mikko Keinänen 2013-2016
Juha Hartman 2017-

Kuluneiden vuosien aikana jäsenmää-
rän kehitys on ollut joskus hitaanpaa, 
joskus jopa hetken taantumaakin. 
25-vuotiaana jäseniä oli n 1000. Nyt vii-
sikymppisenä voimme taas olla iloisia 
viime aikoijen positiivisesta kehityk-
sestä. Olemme saavuttaneet yli 1700 
jäsenen määrän.

Kunnioittaen mennyttä aikaa, kiitolli-
sina perustajajäsenillemme suunnataan 
KATSE ETEENPÄIN. Ollaan kara-
vaanareita, kaikkien kavereita.

Erkki Helin

SYYS/VALOTREFFIT
Artjärven Vuorenmäellä

15.-17.10.2021
Normaalit vrk hinnat

Ohjemamaksu 10€/hlö

KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Lahden Seutu ry:n sääntö-
määräinen syyskokous

Artjärven Vuorenmäellä
Maamiesseuran talolla

Salmelantie 202A
16.10.2021 
klo 11.00

Jäsenkorttien tarkistus 
klo 10.30 alkaen.

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4. pykälän mukaan syyskokoukselle 

kuuluvat asiat

TERVETULOA!
Hallitus
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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

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä•Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15
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
Janne Heikura 041 730 9041
Joonas Huovinen 041 731 0703

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

Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Caravan-suurmyymälässämme jatkuva näyttely
Meille kannattaa tulla kauempaankin!

100 ajoneuvoa ja yli 7000 tarviketta / varaosaa esillä. Tervetuloa!
Mahdollisuus yksityisesittelyyn myös aukioloaikojen ulkopuolella!

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

Lähde laadukkaalle caravanlomalle!
Tule tutustumaan 100 eri vaihtoehtoomme!

Ostamme 
matkailuajoneuvoja.

Tarjoa 
www.jyvascaravan.fi/osto

Tutustu matkailuajoneuvon 
Ostajan oppaaseemme
www.jyvascaravan.fi/

ostajanopas

Karavaanarin tarvikkeet verkkokaupastamme 
kauppa.jyvascaravan.fi

VERKKOKAUPPA

Meiltä saat myös 
valtuutetut 

-huoltopalvelut, 
varaosat ja 

lisävarusteet.
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Karavaanarit kameroiden kahvoissa
KUVAT Jorma Siren ja Martti Kellokoski TEKSTIT Jorma Siren__________________________________________________________________

Jokainen Caravan harrastaja on jossain 
matkansa aikana halunnut ottaa kuvia 
muistoksi matkastaan. Kukin on kuvaa-
miseen hankkinut tarpeelliseksi katso-
mansa kameran ja muun varustuksen.
Kuvaan tässä artikkelissa omasta 
toiminnastani kuvaamisen suhteen, ja 
hyvän ystäväni Martti Kellokosken 
kanssa tehdystä pitkäaikaisesta yhteis-
työstä niin luonto, kuin eläinkuvaami-
sen suhteen. Tämä minun tekemiseni 
kuvaushommissa ei olisi mahdollista 
ilman Martin tietoja ja taitoja tästä 
äärimmäisen kiehtovasta harrasteesta. 
Karavaanarilla on mahdottoman hyvät 
mahdollisuudet hyödyntää liikkumi-
seen tarkoitettua kalustoaan yhdistetty-
nä kuvausharrastukseen.

Kuvauksen valmistelu

Valitsimme kuvauskohteeksi teerien ke-
vätsoitimen. Paikkana ties kuinka mo-
netta kertaa Orivedellä sijaitseva suo. 
Suolla ovat teeret soidintaan pitäneet yli 
sata vuotta, samassa paikassa.
Ajankohta huhtikuun loppupäivät.
Soidinalue on mittasuhteiltaan aika pie-
ni, n.50 -100 metriä ympyrän muodos-
sa. Linnut käyttävät aluetta säntillisen 
tarkasti soitimen aikana.
Tämä alue on pyhitettävä elikoille, 
joten sille ei voi mennä tepastelemaan. 
Piilokojut on asetettava tarkasti, huo-
mioiden niiden oikea rintamasuunta 
kuvattavaan alueeseen. Kojut ovat soi-
dinalueen keskipisteestä yleensä muuta-

man kymmenen metrin päässä.
Kojut viedään paikalleen riittävän ajois-
sa, jotta elikot niihin tottuvat. Kojut 
peitetään vielä naamioverkoilla, jotta 
ne erottautuvat mahdollisimman vähän 
aukeasta ympäristöstä. Olimme tänä 
vuonna valinneet kojuiksi yksin istutta-
vat kojut, koronasta johtuen.
Karavaaniyksikötkin oli meillä mo-
lemmilla omat. Leirin saimme pystyyn 
muutaman sadan metrin päähän kuva-
uspaikasta, käytöstä poistetulle kova-
pohjaiselle tienpohjalle. Siis ideaalinen 
sijainti. Kuvauskaluston teknisen tarkis-
tuksen olimme kumpikin suorittaneet 
etukäteen kotona. Vaatevarustuksen 
riittävyys oli samoin tarkistettu, huomi-
oiden se, että öisin oli vielä pakkasta.
Veimme kojut paikalleen edellisenä ilta-
na. Pystytimme jalustat ja muut kojun 
sisäpuolella olevat tarvittavat lisäver-
meet laitoimme paikoilleen.

Kuvaukseen lähtö ja kuvaus

Illalla leirissä paisteltiin makkaraa ja 
valmistimme eväät tulevaa ensimmäis-
tä kuvausyötä ja aamupäivää varten. 
Kellot soimaan ennen kolmea, koska 
kojuissa pitää olla valmiina hyvissä 
ajoin ennen teerien saapumista.
Tuntui hienolta avata vaunun ovi, 
nuuhkaista kirpeää pakkasilmaa sie-
raimiin, ja otsalampun valossa vetäistä 
kamera ja eväsreppu selkään.
Tänä vuonna ei enää suolla ollut lun-
ta, joten matkaa tehtiin ilman suksia 
tai lumikenkiä. Suo kantoi hyvin öisiä 



kulkijoita, ohut jääkerroskin rikkoutui 
jalkojen alla, kun marssimme sotilaalli-
sessa järjestyksessä piilokojuille. Kum-
pikin aloitti omalta osaltaan kuvaami-
sen valmistelun.

Valoa piti käyttää niukasti, jotta elikot 
eivät sitä näe. Äänekästä kalistelua piti 
välttää, koska ääni kantautuu koleassa 
kevätilmassa todella kauas. Siis termari 
aina sukkaan sisään.

Sitten alkaa n. klo 4.00 odotus. Mietit 
kaiken maailman juttuja thermojalki-
met nilkkaa myöden kylmässä suove-
dessä. Objektiivin olit jo välittömästi 
työntänyt ulos kuvausaukosta estäen 
sen huurtumisen. Käyt vielä läpi kame-
ran ja objektiivin säätimien sijainnit, 
jotta pimeässäkin osaat ne löytää ja 
käyttää.

Sitten se kuului, siipien kahina. Et 

nähnyt vielä, mihin tiedusteleva teeri 
laskeutui. Kello on jotain ennen viittä 
ja pimeää. Teeret laittavat aina ennen 
parven tuloa tiedustelijan asialle, joka 

tarkistaa onko soidinalue turvallisessa 
kunnossa. Kunnossa oli, joten muu par-
vi lensi hetken päästä soidinalueelle.
On niin pimeää vielä, että kuvata ei vie-
lä voi. Kuovin kimeä kirkuna kantautuu 
korviin kojun vasemmalta puolelta.
Soidinpaikalla alkaa ankara pulputus ja 
turboauton ahtopaineventtiilin ääntä 
muistuttava kruiik, ääni.

Soidin on kestänyt jo useamman 
viikon, joten teerikukoista vahvin on 
vallannut soidinalueen keskellä sijaitse-
van kummun, ja suojelee sitä henkeen 
ja vereen. Nuoret kukot ovat kehän 
uloimmilla osilla ja pulputtavat omia 
pulinoitaan, vähän kuin tarkkaillen.
Lyhyt, varoittava syöksy kohta kilpa-
kosijaa, kova pulputus ja sitten nopea 
syöksy kohti vastustajaa, tavoitteena 
niskaan tai päähän osuva nokkaisu. 
Samalla lintu kääntää kehoaan asen-
toon, jossa terävät kynnet saadaan 
osumaan vastustajaan. Tässä on kuvaa-
jan kannalta erittäin mielenkiintoinen 
kohde, mutta aikaa ei ole hukattavissa. 
Toistuvat hyökkäykset vaan on ikuistet-
tava luottaen, että tarkennus ja lintujen 
liikkeet ovat tallentuneet kameraasi 
odotusten mukaisesti.
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Aurinko alkaa nousemaan, valaisten 
suon takana olevia puiden latvoja. 
Samalla suon mättäiköissä alkaa todelli-
nen värileikki. Valo ja varjot muuttavat 
muotoaan jatkuvasti. Tämäkin suo ku-
vaajalle uuden momentumin erilaisten 
kuvien saamiseksi.

Havaitset kameran kertomana, että 
valo alkaa olla riittävä kunnon kuvien 
saamiseksi. Pulssi kiihtyy, kun valitset 
suunnittelemasi kuvauskohteen tai 
tapahtuman. Moottoriperät laulavat, 
etsimet etsivät ja tunnelma on kuin 
taistelussa eturintamalla.

Mitä tapahtuu? Yht’ äkkiä kukot hyp-
päävät yli puolimetriä ilmaan. Naaraat 
ovat saapuneet. Soitimen alkupuolella 
naaraat pysyttelevät joko puissa, tai 
soitimen ulkokehällä. Kukkojen on 
vielä tällöin mahdotonta lähestyä niitä 
tositarkoituksella. Naaras ottaa aina 
hatkat. Nyt naaraat lentävät melkein 
keskialueelle, jolloin alkaa panssaritais-
telua muistuttava kukkojen piiritys ja 
ympyrää kiertävä hännystely.
Kukon yläruumis pysyy tiukasti samas-
sa asennossa, samoin pää. Jalat tarpovat 
suota kiihtyvään tahtiin. Tavoitteena on 
päästä parittelemaan naaraan kanssa.
Tästä valtavasta, monijakeisesta me-
nosta valitset ne hetket ikuistettavaksi, 
jotka sinua miellyttää. Kuin tyhjästä, 
etukäteen varoittamatta suolle ilmestyy 
kurki. Se tepastelee ylpeänä, pää pystys-
sä ja keho korkealle venytettynä pitkin 
suota. Teeret ei sitä haittaa, soikoon, 
mitä soivat. Nyt on ainutkertainen 
mahdollisuus kuvaajalla, ikuistaa kurki 
aidossa asuin ympäristössään. Nyt vaan 
pitää olla kuvaajien todella hiljaa. Kurki 

on äärimmäisen tarkka ja arka lintu. 
Kuvaamistakaan ei pidä heti aloittaa.
Ei aikaakaan, kun saapuu suolle vaivih-
kaa toinen kurki. Ne sukivat itseään, 
kuljeskelevat lähekkäin, ja aloittavat 
oman soidinmenonsa. 

Nyt on kojuissa laukaisin kamerassa 
herkässä. Teeret unohtuvat heti. Otat 
muutaman kuvan maisemaan, unoh-
tamatta pystykuviakaan. Voiko olla 
mahdollista, että saat kuvattua kurkien 
parittelun? Se nähdään pian. Hetken 
päästä naaras levittää siipensä, kuuluu 
kurnuttava ääni ja koiraan on suoritet-
tava parittelu.

Kuvaajan kämmenet hikoavat, kamera 
laulaa, ja mielen valtaa valtava riemu. 
Kaikki etukäteen tehty valmisteleva työ 
kantoi tämmöisen, loistavan lopputu-
loksen. Teeret ovat omalla soitimellaan 
päässet myös pisteeseen, jolloin pa-
rittelu on mahdollista. Naaras asettuu 
istumaan maahan, jolloin sen valitsema 
kukko saa mahdollisuuden paritteluun.
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Kuvaajalle taas riemun hetket. Pääset 
uudelleen todistamaan linssin takaa 
luonnon ihmeellisyyttä. Pariteltuaan 
naaraat poistuvat soidinalueelta, eivätkä 
ne sinne useasti enää palaa.
Noiden ainutlaatuisten hetkien aikana 
kuvaaja ei edes huomioinut sään kyl-
myyttä ja hiipivää nälkää. Repusta eväät 
ja kahvi esiin kolistelematta. Aamiainen 
suolla. Keskellä aitoa luontoa, seura-
naan soitimella olevat linnut, siinä sielu 
lepää. Kurjet ovat suolta poistutuneet, 
teeretkin alkavat kukin vuorollaan 

ruokailemaan. Kahakoiden ja yhteen-
ottojen määrä vähenee. Kellon raapi-
essa siinä yhdeksän, puoli kymmenen 
pintaa, päättävät teeret tämän aamuisen 
soitimensa. Lintujen on annettava läh-
teä alueelta ilman häiriöitä. Aurinko on 

alkanut mukavasti lämmittämään pii-
lokojun takaosaa, jopa sulattanut yöllä 
muodostuneen jäähileen. Purat kame-
ran tai kamerat jalustimiltaan. Varmis-
tat vielä kuvaaja kaverilta, ovatko elikot 
poistuneet. Kyllä ovat. Kömmit jäsenet 
jäykkänä suolle. Varot pudottamasta 
mitään jääkylmään suoveteen. Mars-
si kohti leiriä ja lämpiminä odottavia 
Caravan yksiköitä alkaa. Hienoa tulla 
takaisin leiriinkin.

Nopea yhteinen yhteenveto menneestä 
kuvaustapahtumasta. Kummankin mie-
lessä päällimmäisenä aito kiitollisuus 
siitä, mitä luonto heille antoi.
Pikaisten aamukahvien jälkeen peiton 
alle nukkumaan. Jäihän viimeöiset unet 
vähiin.

Päivällä suoritimme tutustumisen 
suureen Siikanevaan, joka sijaitsee 
Ruovedellä. Pitkospuita kävellen, luon-
toa ihaillen kuvasimme maisemaa ja 
luontoa. Palasimme leiriin ja aloimme 
valmistautua seuraavaa kuvausyötä 
ja tapahtumaa varten. Kahden yön 
keikka tuotti kummallekkin kuvaajal-
le valtavan määrän kuvamateriaalia, 
josta kumpikin omista lähtökohdistaan 
käsitteli raakakuvat siten, että ne olivat 
oman näkemyksen mukaiset.

Yhdessä sitten kävimme kummankin 
valmiit kuvat läpi, paljastaen, mitä tee-
maa oli tavoitellut kuvauksessa.
Kuvausmatkoja on kertynyt monia. 
Olemme kehittäneet piilokojujen 
teknisisä ratkaisuja Martin myötävai-
kutuksella. Meillä kummallakin on 
nyt kevyet, helposti liikuteltavat yhden 
hengen lämpöeristetyt kojut ja ras-
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kaampi, kahdenhengen lämpöeristetty 
koju jalaksilla.

Caravan yksiköitä käytämme majoituk-
seen kuvaus reisuilla aina, kun se on 
mahdollista ja järkevää.

114188

Jorma Siren

Pelien huumaa eli Pelitreffit 2021
KUVAT ja TEKSTIT Kari Koivunen  13.-15.8.2021__________________________________________________________________

Niin se vain on, että näinä kummalli-
sina aikoina nämä treffit olivat vuoden 
ensimmäiset, jos ei oteta huomioon 
yhdistyksemme moneen kertaan siir-
tyneitä syntymäpäiväjuhlia. Kuitenkin 
elettiin jo elokuuta. Mutta, Pelitreffit 
löysivät aikansa, paikkansa ja pelaajan-
sa Vuorenmäelle. Pelaamaan päästiin, 
vaikkakin jouduimme pitämään tauko-
ja sadekuurojen lomassa. 

Pelien ilmoittautumiset otettiin vastaan 
jo saapumisen yhteydessä, joten peli-
mestari Juha Rinteelle jäi hyvin aikaa 
kaavioiden tekemiseen. Perjantai-ilta 
aloitettiin tikkakilpailun karsinnoilla 
saunomisten lomassa. Heittopaikkana 
oli syntymäpäiviltä paikalleen jätet-

ty teltta, joten sadekuurotkaan eivät 
häirinneet heittäjiä. Karsinnoista pääsi 
jatkoon viisi naista ja miestä, finaalit 
heitettiin lauantai-iltana.

Lauantai aloitettiin petankin parikilpai-
lulla. Erinäisten osakilpailujen jälkeen 
olivat finalistiparit selvillä. Yhden 
viikonlopun lukuisten sadekuurojen 
osuessa jälleen kohdalle, siirryimme 
ruokailuhetkeen. Maamiesseuran 
naiset olivat valmistaneet meille mait-
tavan kenttälounaan. Mutta ne finaalit. 
Pronssiottelun jälkeen pääsivät pokaa-
lin pokkaamaan Sari Kuukka ja Mika 
Hämäläinen. Kultaottelussa vastakkain 
olivat Maija ja Erkki Helin sekä Eila ja 
Kari Koivunen. Niinhän siinä erinäis-
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ten vaiheiden jälkeen kävi, että voiton 
nappasivat Eila ja Kari.

Mölkyn alkukilpailussa oli mukana 
reilut 30 osallistujaa ja muutaman 
alkukierroksen jälkeen päästiin varsin 
miesvaltaiseen finaaliin. Tasaisen suori-
tuksen jälkeen mestariksi itsensä heitti 
Martti Keinänen. Seuraaville sijoilla 
omilla ansioillaan pääsivät Juha Rinne 
ja Harri Huotari. 

Tikkakisassa oli omat sarjat naisille ja 
miehille, viisi finalistia kummassakin. 
Naisten parhaaksi tikanheittäjäksi suo-
riutui Pirjo Huotari ja miesten mesta-
riksi heitti Antti Kotomaa. Kiertopal-

kinnon viikonlopun parhaasta viiden 
tikan sarjasta sai kotiinsa viedä Pirjo 
Huotari.

Muitakin lajeja ja kisailuja mahtui tref-
fien ohjelmaan. Juha Rinne oli laatinut 
ajankohtaan sopivan luontopolun ky-
symykset. Kysymykset liittyivät tämän 
ajan vitsaukseen, koronaan. Tarkimmin 
tähän kysymyssarjaan vastasivat Kari 
Mäkinen, Antti Kotomaa ja Mika Ylös-
talo. Aila Salonen emännöi narupallo-
turnausta. 
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Nämä heittovälineet piti saada osumaan 
ja tarttumaan telineen orsiin, joilla oli 
eri pistearvot. Narupallot tekivät omia 
mielenkiintoisa kiemuroitaan ja par-
haimman tuloksen sai Kari Koivunen. 
Lasten sarjan parhaat olivat Miko, 
Anssi ja Masi.

Vielä kiitokset kaikille osallistujille, vä-
keä olisi mahtunut mukaan enemmän-
kin. Varmasti palaamme tästä vielä nor-
maalimpaan aikaan. Ensi vuonna sitten 
uusien mestaruuksien kimppuun…

Kari 78111

Tulokset
Petankki  1. Eila ja Kari Koivunen 
   2. Maija ja Erkki Helin 
   3. Sari Kuukka ja Mika Hämäläinen

Mölkky  1. Martti Keinänen 
   2. Juha Rinne 
   3. Harri Huotari

Tikka, naiset  1. Pirjo Huotari 
   2. Päivi Kokkinen 
   3. Merja Jansson

Tikka, miehet  1. Antti Kotomaa 
   2. Kari Mäkinen 
   3. Juha Rinne

Tikan kiertopalkinto Pirjo Huotari 
   (viikonlopun paras viiden tikan sarja)

Narupallo  1. Kari Koivunen
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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

Juha Hartman  050-9171156
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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.

3839



            

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.



30   Vaunuposti 3/2021

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 €

Kausipaikka 1.5-31.10.2021                                                             280 €
(sisältää yhden isäntävuoron)

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

15.-17.10.2021   Syys/valotreffit, Vuorenmäki
16.10.2021    Syyskokous, Vuorenmäki
26.-28.11.2021   Pikkujoulut, Vuorenmäki

Muutokset mahdollisia

Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775

Perinteiset pikkujoulut
26.-28.11.2021

Vuorenmäki. Hinta 70€ 

Hinta sisältää perinteisen joulupöydän, ohjelmat, majoituksen + lataussähkön. (hin-
taan ei sisälly yöpyminen maamiesseurantalolla)

Lauantaina perinteinen joulupöytä, muistamiset ja palkitsemiset, 
joulupukki jne…

Ruokailun takia ennakkoilmoittautuminen viimeistään 10.11.-21 mennessä

Aila Salonen p. 044 368 4095



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


