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Päätoimittajalta

Jotain uutta, jotain vanhaa

Sain hetki sitten, usean vuoden tauon 
jälkeen, olla mukana ”oikeassa” hääjuh-
lassa. Rakastunut nuori hääpari vihittiin 
ja häät pidettiin vanhan navetan ylisille 
kunnostetussa romanttisessa miljöössä. 
Tarjoilupuolella ja ohjelmassa olikin sitten 
uudenpaa tvistiä. Siis perinteen mukaan 
jotain uutta, jotain vanhaa.

Kalenterin mukaan kesä on tullut, vaik-
ka tässä kesäkuun alussa sitä ei säiden 
puolesta uskoisi. Karavaanarit lähtevät 
jälleen suurin joukoin liikenteeseen koulu-
jen loputtua ja työssäkäyvien kesälomien 
pyörähtäessä käyntiin. Monelta taholta on 
ennustettu, että edessä on suuri kotimaan 
matkailukesä, kun koronarajoituksista on 
päästy, vaikka se Covid-pirulainen siellä 
taustalla lymyilee edelleen. Uusia ja van-
hoja festareita sekä erilaisia tapahtumia 
on Suomi pullollaan pitkin kesää. Tarjon-
nan paljoudessa älkää unohtako oman 
yhdistyksemme tarjontaa, sieltäkin löytyy 
jotain uutta ja jotain vanhaa!

Liikenteessä on nyt vanhojen karavaa-
narikonkareiden joukossa ennätysmäärä 
uusia karavaanareita. Ja heitä, jotka vasta 
kokeilevat harrastusta. Muistetaan me 
kokeneemmat näyttää hyvää esimerkkiä 
liikennekäyttäytymisessä ja alueilla ma-
joituttaessa. Jaetaan neuvoja ja vinkkejä 
auliisti sekä autetaan aina tarvittaessa. 
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Digi VaunuPostin jakelu

Lehti ilmestyy yhdistyksen kotisivuilla
www.sfclahdenseutu.fi /Yhdistys/
Vaunupostit, josta löytyvät myös 
aiemmin ilmestyneet lehdet.
Lisäksi lehti jaetaan jokaisen jäsenen 
henkilökohtaiseen sähköpostiin. 

HUOM! Mikäli et nyt saanut lehteä säh-
köpostiisi, käy lisäämässä sähköpostisi 
liiton tietoihin osoitteessa 
www.karavaanarit.fi /Jäsensivut/
Muutokset jäsenyyteen.

 LEHDEN TIEDOT
  VaunuPosti 2/22
  39. vuosikerta

  Toinen digi-VaunuPosti
  Ilmestyy 4 krt/vuosi

  Julkaisija
  SF-Caravan Lahden Seutu ry
  pj Juha Hartman
  puheenjohtaja(at)sfclahdenseutu.fi
  050 9171156

  Päätoimittaja, taitto
  Arja Oja
  sfclahti.paatoimittaja(at)gmail.com
  050 3508933 (ei virka-aikana)

  Ilmestymisaikataulu
  Lehti 3/22 ilmestyy vk39
  Lehti 4/22 ilmestyy vk50

  Aineistoaikataulu
  Lehti 3/22,    9.9.2022 mennessä. 

  Lehtitoimikunta
  Arja Oja
  Kari Koivunen
  Hannu Anttonen, ilmoitusmyynti
  Tuula Heinonen

  Ilmoitushinnat 2022
  1/1 sivu 100€
  1/2 sivu   80€
  1/4 sivu   60€
  1/8 sivu   40€   

 
  Kannen kuva
  Arja Oja  
 Juhannusyö 2019 Vuorenmäellä                                                                                                                                     
         

Näin ilo tästä harrastuksesta siirtyy eteen-
päin; uusi ja vanha kohtaavat rakentavasti 
kohti tulevaa.

Teillä liikkuu paljon uutuuttaan kiilteleviä 
kulkupelejä niiden jo elämää nähneiden 
joukossa. Uusi on tietysti aina uusi ja 
ihana, varsinkin jos se on se ihka ensim-
mäinen matkakoti. Mutta yhtä lailla ”uusi” 
ja ihana on käytetty itselle uusi vaunu 
tai auto. Ja todella ihana voi olla se oma 
rakastettu, jo kolhuja saanut, monessa 
mukana ollut luottoyksilö, joka täyttää tar-
peet täydellisesti ja josta ei malta luopua, 
vaikka välillä joutuu rapsuttamaan sieltä 
sun täältä. Pois kateus ja arvostelu; toisen 
marja ei ole sen makeampi tai karvaampi. 
Kaikki ne juovat sitä samaa arvokasta 
menovettä. Muistetaan pitää hyvää huolta 
siitä omasta kulkupelistä, oli se sitten 
uusi, vanha tai vielä vanhempi.

Turvallisia lomakilometrejä jokaiselle 
matkaajalle! 

Arja   69857-1

Ps. Vanhan maailman muuttuessa saat-
taa joku matkakodin paikalleen saatuaan 
sihauttaa uutukaisen Otan-oluen...

www.sfclahdenseutu.fi
www.karavaanarit.fi
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Puheenjohtajalta

Heippa!

Vihdoin on koittanut se aika, kun viimei-
setkin ovat saaneet kaluston pois talvisäi-
lytyksestä ja lumet on häipyneet.
Onpa kiva pitkän talven jälkeen taas 
lähteä reissaamaan ja tapaamaan tuttuja 
ja tutustumaan uusiin paikkoihin. Siinä se 
onkin tämän harrastuksen suola, kun voi 
liikkua vapaasti ja leiriytyä mieltymysten 
mukaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä on toukokuun 
loppupuolella 1803. Hieno juttu. Tervetu-
loa myös uudet jäsenet mukaan yhdistyk-
seemme.

Tälle vuodelle meinaa olla vaikeuksia 
saada isäntiä Vuorenmäen alueelle. Jos 
innostuit asiasta, niin nettisivuilta löytyy 
kohta Vuorenmäen kesäpäivystys. Varaa 
rohkeasti oma vuorosi.

Vuorenmäellä nähdään tulevana kesänä 
taas kesäteatteria, Artjärven kesäteat-
terin esittämä pöhköilykomedia Työleiri. 
Esityksiä on kesäkuun lopusta heinäkuun 
puoleenväliin.

Muuten vaikuttaa, että vaikka polttoainei-
den hinnat edelleen melkosen kovat, niin 
kotimaan matkailu kiinnostaa. Ehkä ei niin 
pitkiä reissuja tehdä enää, mutta lyhyitä ja 
useammin. Suomi on kaunis maa ja täällä 
on paljon nähtävää.

Nyt kun Ukrainan sota on nuo uutiskana-
vat täyttänyt, niin koronan uutisointi on 
jäänyt taka-alalle, niin jo uutena ongelma-
na on tullut apinarokko. Nämä kaikki on 
ikäviä juttuja ja toivoisin, että nämä kaikki 
vihdoin olisi ohi ja saisimme elää ihan 
normaalia elämää.

Toivottavasti saamme kuitenkin järjes-
tää tälle vuodelle myös nuo suuremmat 
tapahtumat, joista MXGP:n paikkojen 
myynti on jo nettisivuillamme menossa.
Samoin olemme mukana Mukkulassa 
järjestämässä leirintämajoitusta kara-
vaanareille, Makujen messut tapahtuman 
yhteyteen legendaariseen Mukkulan 
leirintäalueen paikalle.

Suurinpana ponnistuksena on syksyllä 
järjestettävät Caravanmessut, jotka tuovat 
Lahteen runsaasti myös majoittuvia kara-
vaanareita usealle eri alueelle.

Koitetaan pysyä terveenä ja reissataan 
vastuullisesti.

Turvallisia kilometrejä kaikille!

T. Juha 127140
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HALLITUS 

Puheenjohtaja

Juha Hartman 
SFC 127140 

050 9171156 
puheenjohtaja(at)
sfclahdenseutu.fi

Varapuheenjohtaja
lehtitoimikunta

Hannu Anttonen 
SFC 69857

040 5086498 
hannuanttonen2(at)
gmail.com 

Sihteeri
jäsenkirjuri

Aila Salonen  
SFC 166536

044 3684095 
sihteeri(at)
sfclahdenseutu.fi

Henry Ahonen 
SFC 129405 

040 5446374 
ahonen.henry(at)
gmail.com

lehtitoimikunta

Kari Koivunen 
SFC 78111
  
044 55322166
kari.koivunen(at)
live.fi



    6

  Hallitukselta Sinulle

Reissaaville matkaajille löytyy nyt uusi 
sovellus puhelimien sovelluskaupasta. 
Matkaparkki.com sivuston kautta voi tut-
kia, varata ja maksaa yöpymisiä yli 80:ssä 
matkaparkissa.

TIEDOKSI!
Digi lehti mahdollistaa sen, että 
klikkaamalla linkkiä pääset linkite-
tylle nettisivulle ja facebookiin.
Klikkaamalla mainosta, pääset mai-
nostajan nettisivulle.

Yhdistykseen on liittynyt kevään mittaan 
mukavasti uusia jäseniä.  Tervetuloa mu-
kaan, kaikki uudet jäsenet!

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on 
edelleen haastava. Tapahtumia emme ole 
voineet järjestää, joten tulojakaan ei ole 
ollut.

Vuorenmäen leirialue on avattu omatoi-
mialueena, mutta aluepäivystäjiä kaiva-
taan kesäisänniksi viikonlopuille ja miksei 
kesäviikoillekin. Vapaat vuorot löytyvät 
kotisivuilta Kesäpäivystys-sivulta, ilmoita 
halukkuutesi sähköpostilla osoitteeseen 
sihteeri(at)sfclahdenseutu.fi.

http://www.phcaravan.fi
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Olemme jokainen liittyneet omaan SF-
Caravanin jäsenyhdistykseemme jos-
takin perustellusta syystä. Usein se syy 
on ollut jonkun yksittäisen taloudellisen 
jäsenedun, kuten leirintäaluealennuksen, 
kausipaikan tai Caravan-lehden saa-
minen. Ehkä joku naapuri tai ystävä on 
suositellut jäsenyyttä siksi, että "karavaa-
narit ovat rennon mutkatonta porukkaa". 
Joitakin on kiinnostanut matkailuajoneu-
von perässä näkyvän numeron salaisuus; 
mitä numero tarkoittaa ja mistä sen saisi? 
Jokainen näistä virikkeistä on oikea syy 
liittyä jäseneksi yhdistykseen.

Yhdistyksen jäseneksi pääseminen ei ole 
itsestäänselvyys. Yhdistyksen tulee aina 
hyväksyä meidät jäseneksi sen jälkeen, 
kun olemme ilmaisseet tahtomme jäse-
neksi pääsystä. Tämän päivän nopeaa 
toimintaa suosivana digiaikana tahdon il-
maisu jäseneksi liittymisestä on mutkaton-
ta ja vauhdikasta älypuhelimella ja pankki-
ohjelmalla. Maksun maksettua puhelimen 
näytölle sujahtaa todiste jäsenyyden 
voimassaolosta. Kuitenkin tämän jälkeen 
vasta yhdistyksen hallitus käsittelee 
jokaisen jäsenanomuksen ja lopullisesti 
hyväksyy uuden jäsenen täysivaltaiseksi 
jäseneksi yhdistykseen.

Yhdistyksessä 
toimiminen on 
tärkein jäsenetu

Mitä jäsenyys tarkoittaa?

Vaikka rahanarvoiset edut ja alennuk-
set voivat olla merkittäviäkin, on SF-
Caravanin yhdistyksen jäsenyyden paras 
"etu" oikeus toimia yhdistyksessä. Tämä 
henkilökohtainen oikeus antaa mahdolli-
suuden ottaa kantaa yhdistyksen asioihin, 
tehdä aloitteita, käyttää puheenvuoroja 
yhdistyksen kokouksessa ja osallistua 
päätöksentekoon yhdistyksen kaikissa 
sellaisissa asioissa, jotka yhdistyksen 
säännöt mahdollistavat tehtäviksi yhdis-
tyksen kokouksissa. 
Jäsen voi asettua ehdolle esimerkiksi 
yhdistyksen hallitukseen. Hallitus johtaa 
yhdistystä käytännössä, toteuttaa jäsenis-
tön kokouksen päätökset, hoitaa taloutta 
ja hallintoa ja suunnittelee yhdistyksen 
tulevaa toimintaa.

Tehtävä yhdistyksessä on luotta-
musta

Yhdistyksen luottamustehtävä, minkä 
jäsenistö tai yhdistyksen hallitus antaa, 
on lähtökohtaisesti kiinnostava ja paljon 
antava. Tunne siitä, että muut jäsenet 
osoittavat luottamusta osaamiseeni jos-
sakin hommassa, on palkitseva ja mieltä 

Toiminnanjohtajalta
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kiehtova. Pääsen tekemään arvokkaita 
asioita muille, vaikuttamaan, osallistu-
maan, houkuttelemaan muitakin mukaan 
aktiivisesti toimimaan. 
Varsinaisia pääsyvaatimuksia yhdistyk-
sen toimintaan tulemiseen ei kenellekään 
jäsenelle aseteta. Jokaisen tietoja ja 
taitoja tarvitaan. Jokainen on riittävä sel-
laisenaan kuin on. Jokainen meistä osaa 
jotakin yhteiseksi hyväksi tarvittavaa, on 
hyvä jossain. Yhteistyöhalu- ja kyky sekä 
asenne ratkaisevat aina.

Jokainen meistä on ollut jossakin teh-
tävässä uusi, kokematon, epävarma, 
oppimaton ja hapuilevakin. Kaikkea 
uuteen tehtävään liittyvää ei voi heti osata 
eikä tietää. Tämä tunne kuitenkin häviää 
vähitellen toimeen tarttuessa, asioihin pa-
neutuessa ja kokeneempien opastaessa. 
Karavaanarit ovat avointa ja reilua poruk-
kaa, joka osaa antaa neuvoja tarvittaessa 
ja joskus muulloinkin.
Erilaisten tilanteiden hoitamisessa tulee 
tarvittavaa kokemusta, näkemystä ja uutta 
asennetta, jonka avulla voidaan taas 
mennä kohti uusia haasteita. 

Yhdistystoiminta opettaa

Yhdistyksen luottamustehtävä opettaa 
kaikenlaisia taitoja, joista voi olla hyötyä 
työelämässä, ihmisten kanssa toimimi-
sessa ja monissa muissa harrastuksissa. 
Yhdistystoiminta tarjoaa näköalapaikkoja 
sellaiseen, jota aiemmin ei ole kokenut.
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykset ja 
niiden toimihenkilöt ovat läheisesti teke-
misissä keskenään. Verkostoituminen 
laajasti toiselta puolelta maata olevien 
samoissa tilanteissa toimivien kanssa on 
arvokasta, näkymätöntä sukulaisuutta ja 
hengenheimolaisuutta, ystävyyttä, kara-
vaanarihenkeä. 
On hienoa viedä tietoa ja kokemuksia 
Lahesta vaikkapa Pohjanmaalle. Yhtä-
läisyydet ja eroavaisuudet yhdistysten 
käytännön asioissa voivat hämmästyttää 

ja antaa uusia ideoita omaan toimintaan.

Nuoria mukaan

Sanotaan, että yhdistystoiminta kaipaa 
nuoria ihmisiä. Kaipaavatko nuoret ih-
miset kuitenkaan yhdistystoimintaa? 
Yhdistyksessä toimimisessa tulee antaa 
tilaa kaikille sukupolville. Nuoret eivät tule 
hoitamaan "vanhainkotiyhdistystä", vaan 
uudistamaan toimintaa sopivaksi lapsiper-
heille ja nuorille jäsenille. Meidän vanho-
jen ja kokeneiden tehtävä on tukea uusia 
omalla polullaan.

Digiajan haasteet

Yhdistystoiminnan säännöstöä ollaan 
Oikeusministeriössä uudistamassa. 
Tulevaisuudessa on todennäköistä, että 
yhdistyksen toimintaan osallistutaan kevy-
emmin kuin sitoutumalla moneksi vuodek-
si hallitus- tai toimintakuntatyöskentelyyn. 
Moni haluaa antaa omaa vapaa-aikaansa 
ja panostaan esimerkiksi yhden tapahtu-
man järjestelytehtävissä, mutta ei sitoudu 
pitemmäksi aikaa. Yhdistystoiminta elää 
ja uusiutuu nykyihmisen tarpeisiin sopi-
vaksi.

Kokouskäytännöt muuttunevat ainakin 
osittain etäosallistumiseksi. Jäsenlehden 
sähköisyys, mihin Lahden Seudun yhdis-
tyskin on siirtynyt, lienee normaali käytän-
tö kaikissa SF-Caravan jäsenyhdistyksis-
sä viiden vuoden sisällä.
Yksittäisen jäsenen kannalta toimiminen 
yhdistyksessä tarjoaa jatkossakin virik-
keellistä vapaa-aikaa, sosiaalista toimin-
taa ja yhteiseen hyvää pyrkimistä. 

Timo Piilonen
SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja

Kuva: Timo Piilosen arkisto
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”Kysytään Piiloselta!”
Timo Piilonen on kerännyt vuosikymmen-
ten ajan karavaanariuteen liittyvää tieto-
utta omaan tieto- ja kokemuspankkiinsa. 
Hän on toiminut SF-Caravan ry:n toimin-
nanjohtajana joulukuusta 1996 lähtien. 
Timo on ollut se koko valtakunnan tason 
taho, jolta on kysytty neuvoa, kun yhdis-
tyksessä on tullut esiin jokin ongelma, on 
tarvittu faktatietoa, tai on oltu epävarmoja, 
kuinka tulisi toimia. Ensin asiaa on saatet-
tu pohtia omassa päässä tai esimerkiksi 
hallituksen kesken, mutta lopulta on todet-
tu, että: ”Kysytään Piiloselta!” 
Tällä neuvonantajalla siintää jo eläkepäi-
vät edessä, joten nyt on hyvä hetki kysyä 
muutama kysymys kysymyksistä...

Mitkä ovat olleet useimmiten kysytyt 
kysymykset, sellaiset, jotka toistuvat 
vuodesta toiseen?
Yleensä yhdistysten minulle esittämät 
kysymykset liittyvät yhdistyksen sään-
töihin, kokouskäytäntöihin ja yhdistysten 
leirintäalueiden kausipaikkasopimuksiin. 
Kysymyksiin yritämme löytää vastauksen 
yhdessä yhdistyksen kanssa, koska usein 
itsestään selviä vastauksia ei välttämättä 
löydy tilanteiden erilaisuudesta johtuen.

Onko jokin kysymys ollut erityisen 
vaikea? 
Vaikea kysymys on sellainen, johon ei 
voi antaa yksiselitteistä vastausta min-
kään säännön, yhdistyslain, ohjeiston tai 
päätöksen perusteella. Näitä tulee silloin 
tällöin.

Mikään kysymys ei ole turha tai tyhmä, 
mutta onko vastaan tullut hauskoja 
kysymyksiä?
Hauskuus ei tule varsinaisista asioista, 
vaan ihmisten kertomista tarinoista ja 
taustoista niiden takana. Kyllä jokaisessa 
yhdistyksessä on sattunut kaikenlaista 
hupaisaa.

Onko ollut kysymyksiä, joihin ei ole 
ollut vastausta?
On, aina emme löydä selvää vastausta, 
vaan joudumme tulkitsemaan yhdessä 
asioita.

Mitkä ovat olleet eniten mieleen jää-
neet kysymykset?
Leirintäalueiden kausipaikka-asumiseen 
ja alueilla liittyviin ihmisten välisiin kiis-
toihin liittyvät kysymykset ovat hankalia, 
koska niihin ei yhdistyslaki tai yhdistyksen 
sääntöpykälät oikein yllä. Yleensä kyse 
on monimutkaisista ja inhimillisistä elä-
män asioista, joissa järjestöbyrokraattikin 
pystyy jakamaan vain empatiaa.

Kertoisitko lopuksi, mikä on ollut 
ikimuistoisin hetki karavaanareiden 
luotsina?
Erilaisia ikimuistoisia hetkiä on ollut pal-
jon; matkoja, kokouksia, juhlia, tapahtu-
mia jne. Suurinta iloa olen kokenut silloin, 
kun joku mutkikas asia on järjestynyt, olen 
voinut olla avuksi jollekin jonkun ongel-
man ratkaisemisessa tai olen päässyt 
palkitsemaan jotakin vapaaehtoisessa 
yhdistystoiminnassa ansioitunutta henki-
löä. Onnistuminen arjen työssä on ollut 
parasta.

SF-Caravan 
ry:n  toimin- 
nanjohtaja 
Timo  Piilonen.

Kuva: Timon oma 
arkisto

Timoa haastatteli Arja Oja
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Puheenjohtajapäivät

Puheenjohtajapäivillä oli myös Veljekset 
Keskinen oy:n toiminnanjohtaja Vesa Keski-
sen luento Onnela ja karavaanarit.

Puheenjohtajapäivät pidettiin 9.-10.4.2022 
Alavudella Keskisen hotellin kokousti-
loissa. Kaksipäiväiseen tapaamiseen oli 
kutsuttu yhdistysten puheenjohtajat (pj:n 
ollessa estynyt varapj) ja sihteerit. Mei-
dän yhdistystä edustivat varapj. Hannu 
Anttonen ja sihteeri Aila Salonen. Myös 
puheenjohtajamme Juha Hartman oli pai-
kalla liiton edustajana.

Puitteet Keskisen valtakunnassa oli 
huomiota herättävän prameat. Karavaa-
nialue Onnelan isäntä Vesa Keskinen piti 
loistavan esitelmän siitä, kuinka kaikki sai 
alkunsa ja mitä se on nyt.

Päivien aikana saimme kuulla tietoa mm. 
Kehittämisrahastosta, Caravan-lehdestä 
sekä liiton strategiasta ja toimintasuun-
nitelmasta. Keskustelu eri aiheista oli 
vilkasta, ja se onkin näiden päivien perim-
mäinen tarkoitus ja paras anti. Puheen-
johtajapäivät on tarkoitettu nimenomaan 
avaamaan yhdistysten ja liiton yhteis-
toimintaa. Tämä taas auttaa yhdistyksiä 
tekemään liittokokoukseen alustavia 
esityksiä.

Kun majoitus- ja ruokahuoltokin toimi 
hyvin, päivät olivat onnistuneet.

Teksti ja kuva Hannu Anttonen

http://www.dukopart.fi
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Tulipahan jälleen kerrattua vanhoja 
oppeja ja tarttui mukaan hieman uuttakin 
tietotaitoa. Eli muutama jäsen yhdistyk-
sestämme osallistui lauantaina 2.4.22 
SF Caravanin järjestämään Turvallisuus-
koulutukseen. Pitkästä aikaa pääsimme 
siis osallistumaan ns. live-koulutukseen. 
Koulutus pidettiin Porissa pelastuslaitos-
ten harjoitusalueella. 

Noin 40 hengen kokoinen joukko eri puo-
lelta maatamme oli saapunut saamaan 
oppia ja kertausta siitä, miten toimitaan 
muun muassa erilaisissa onnettomuusti-
lanteissa. Entäpä uhkaavasti käyttäytyvän 
henkilön kohtaaminen. Toki nyt ei oltu 
järjestysmieskoulutuksessa, vaan kerrot-
tiin pintapuolisesti, miten ”maallikko” voi 
toimia uhkaavassa tilanteessa. 

Toki käytiin läpi henkilön elvytystä. El-
vytysnuken kanssa toimiminen ja nuken 
elvyttäminen on jo melko monelle tuttua, 
mutta tällä kerralla otettiin mukaan myös 
defibrillaattori eli sydäniskuri. Defibrillaat-
tori löytyy jo monelta caravan- ja leirintä-

 Ei oppi ojaan kaada...

Porin Turval-
lisuuspäivän 
osanottajat 
kuuntelevat 
opettajan neu-
voja tarkkaa-
vaisina.

Hannu Anttonen harjoittelemassa elvytystä.

alueelta, mutta sen käyttöä pääsee vain 
harvoin harjoittelemaan. Kyseinen laite 
kyllä neuvoo käyttäjää suomenkielisesti, 
mutta on silti hyvä päästä harjoittelemaan 
ilman vakavaa tilannetta.

Iltapäivällä pääsimme kiinni käytännön 
harjoitteisiin. Yksi osioista oli sisätiloissa 
jo ennalta mainitsemani tajuttoman ja ei-
hengittävän henkilön elvytys. Ulkona taa-
sen oli tapahtunut ”kolari”, jossa koulutta-
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jat arvioivat ja antoivat neuvoja kyseisen 
kaltaiseen tilanteeseen. Eli koita torjua 
lisävahinkojen tapahtuminen varoittamalla 
muita tiellä liikkuvia, kartoita tilanne, aloita 
mahdollinen elvytys ja ilmoita hätäkes-
kukseen. Älä päästä karkuun esimerkiksi 
sokkipotilasta. 

Iltapäivällä saimme myös sammutella 
erilaisia tulipaloja. Pieniä paloja sammut-
telimme sammutuspeitteen avulla. Allas- 
ja ajoneuvopaloja sammutimme käsi-
sammuttimilla. Ensi kertaa pääsin myös 
sammuttamaan ajoneuvon sisällä olevaa 
tulipaloa sekä ajoneuvon moottoripaloa. 
Eli uuttakin harjoitetta tuli. Ja, ÄLÄ SAM-
MUTA RASVAPALOA VEDELLÄ!

Jutun kirjoittaja Kari Koivunen harjoittele-
massa sammutusta sammutuspeitteen avulla.

Moottoripalon sammutusharjoitus.

Aimo Vahtera auton isätilan sammutushar-
joituksessa.

Ladatkaa puhelimiinne sovellluskaupasta 
112-sovellus. Sen avulla voi soittaa suo-
raan hälytyskeskukseen ja sovelluksesta 
löytyy paljon muutakin hyödyllistä tietoa. 
Sovelluksesta löytyy päivystysnumeroita 
ja sen avulla voi jopa paikantaan lähim-
män sydäniskurin.

Kari 78111

Kuvat: Kari Koivunen, Hannu Anttonen

Allaspalon sammutusharjoitus.
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http://www.lahdenpalokalusto.fi
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Caravan Show 22.-24.4.2022, Turun Messukeskus

Pitkän odotuksen jälkeen päästiin jär-
jestämään matkailuajoneuvoalan mes-
sut, Caravan Show. Viitisenkymmentä 
näytteilleasettajaa takasi vinkit uusille ja 
kokeneille omatoimimatkaajille sekä tietoa 
koti- ja ulkomaan matkakohteista. 

Messuilla oli myös SF-Caravan ry:n tarjo-
ama vankka asiaohjelma; tietopaketti mat-
kailuun, turvallisuuteen ja liikenteeseen.

Caravan Show:n avajaisissa palkittiin 
perinteisesti Vuoden Caravan-alueet. SF-
Caravan ry nimeää vuosittain Vuoden Ca-
ravan-alueet jäsenäänestyksen perusteel-

la. Jäsenäänestyksen lisäksi valinnassa 
huomioidaan alueiden suunnitelmallinen 
kehittäminen ja muu merkittävä toiminta 
leirintämatkailun hyväksi. Karavaanarit 
valitsivat vuoden 2021 parhaaksi ylei-
seksi leirintäalueeksi Camping Sysmän 
ja parhaaksi SF-Caravan-leirintäalueeksi 
SF-Caravan Kalajärven Seinäjoelta.

SF-Caravan ry:n Koirakerho puolestaan 
palkitsi vuoden koiraystävällisimpinä alu-
eina SF-Caravan Pitkäjärven ja Santalahti 
Resortin. Lue lisää Vuoden Caravan-alu-
eiden valinnasta osoitteessa karavaanarit.
fi.

Turun Messu-
keskuksen Ca-
ravan Show:s sa 
oli runsaasti 
mielenkiintois-
ta ohjelmaa 
matkailusta ja 
matkailuajo-
neuvoista kiin-
nostuneille.

Vuoden 2021 Caravan-alueet Camping Sysmä 
ja SF-Caravan Kalajärvi Seinäjoelta.

Vuoden koiraystävällisimmät alueet SF-
Caravan Pitkäjärvi ja Santalahti Resort.

Liiton tiedotteista tekstin tiivisti Arja Oja                                                       Kuvat Juha Hartman

http://karavaanarit.fi
http://karavaanarit.fi
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KEVÄTKOKOUS -22
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
10.5.2022 Lahden messukeskuksen 
kokoustilassa. Kokouksen kulku on tii-
vistetty yhdistyksen kotisivuilla www.
sfclahdenseutu.fi kohdassa Pieniä 
tiedonjyväsiä näin: 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin  
liittohallituksen jäsen Peter Lord. Aluksi 
hän kuvaili Liiton kuulumisia, joista tuorein 
asia oli uusi yhteistyökumppani St1. Tämä 
yhteistyökumppani näkyy jäsenkorteissa 
sitä mukaan, kun kortit uusiutuvat maksu-
aikataulun mukaan. Koulutusta on myös 
lisätty, mukaan luettuna etänä pidettävät 
webinaarit.

Kokouksessa oli läsnä 23 äänivaltaista 
jäsentä.

Toimintakertomus luettiin läpi ja hyväksyt-
tiin pienillä lisäyksillä. Toimintakertomuk-
seen tuli lisätä kaikkien vuoden aikana 
palkittujen henkilöiden nimet, jotta nämä 
näkyisivät mm. tulevien historiikkien kir-
joittajille.

Kokouksessa käytiin läpi myös vuoden 
2021 tilit ja taseet. Taloudellinen tulos 
oli negatiivinen, johtuen suurelta osalta 

koronapandemiasta. Suunniteltuja tapah-
tumia, kuten Caravanmessut ja MXGP, ei 
pystytty järjestämään. Sama tilannehan 
oli jo vuonna 2020. Tilinpäätös vahvistet-
tiin.

Lopuksi puheenjohtaja Juha Hartman an-
toi katsauksen tulevan kesän tapahtumiin. 
Näitä tapahtumia ovat Makujen Mes-
sut, MXGP ja Caravanmessut. Makujen 
Messut järjestetään Mukkulan kartanon 
alueella ja majoitamme vierailevia kara-
vaanareita Mukkulan tapahtumapuiston 
alueella. Motocross-tapahtuma MXGP 
kisaillaan Kymiringillä Iitissä elokuussa ja 
syyskuussa on vuorossa Caravanmessut 
parin vuoden tauon jälkeen.

Kokouksen puheenjohtaja Peter Lord ja 
sihteeri Aila Salonen.

Vuosikokouksen osallistujat seurasivat tiiviisti kokouksen kulkua.              (Kuvat Arja Oja)

http://sfclahdenseutu.fi
http://sfclahdenseutu.fi
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Aiemmin vuosikymmeniä Lahdessa, ny-
kyisin Nastolassa, asustaa erästä omako-
titaloa Virtasen Kari. Hän on yksi Vuoren-
mäkitoimikunnan pitkäaikaisista, voisiko 
sanoa, talonmiehistä.  Minä, joka olen 
vasta aloittelemassa siirtymistä vierailijas-
ta touhuajiin, kerron huomanneeni hänet 
koko ajan jossakin tekemässä jotakin.
 
”En osaa oikeen paikalleenkaan           
asettua ja ihmetellä, kun aina 
on jotain tekemistä”, 
tuumaa siihen Kari.

Talkoot Vuorenmäellä 13.-15.5.

Siksipä Kari on juuri oikea mies kerto-
maan maallikolle, mitä talkoot täällä Vuo-
renmäellä oikein tarkoittaa:
 
”Tälleen keväällä ne aina pidetään ja 
tarkoitus on, että pistetään alue taas 
sellaseen kuntoon, että on taas hyvä 
kesäkausi aloittaa. Siivotaan paikat sisällä 
ja ulkona. Esimerkiksi, kun rannassa on 
noita tervaleppiä ja kun tuulee järveltä 
päin, niin sieltä tulee oksia ja risuja ihan 
mohottomasti tänne. Sit tietysti terassit 
pestään, nehän on kaikki linnunp....ssa. 
Siivotaan kota, toimisto, sauna ja keittiö.” 

Kuvat yllä: Kevään 2022 talkoissa tuli 
putsattua toimisto ja kaikki terassit, 
avattua tukkeutunut salaoja ja lannoitet-
tua alueen pensaita.
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”Sit, kun täällä on noita istutuksia niin niitä 
hoidellaan, leikkaillaan kuivia pois ja laite-
taan kevätlannoitukset. Tää on niin kovaa 
savimaata, että pensaat vähän jurottaa, 
jos ei lannota. Muutenkin, jos on jotain 
rempallaan niin korjaillaan ja kohennel-
laan, kun porukkaa on.” 

”Nyt porukkaa on aika vähän, mutta teh-
tävääkin on vähemmän. Viime vuonnahan 
meillä oli aika iso homma, kun maalattiin 
sauna, keittiörakennus, kontti ja kota. 
Silloin oli kyllä porukkaakin, että hommat 
hoitui.” 

”Olen ollut täällä jotain15 ja puoli vuotta. 
Ihan peltoahan tämä on ollut, kun tähän 
on tultu. Kun minä tulin kuvioihin mukaan, 
niin oli vasta varastokoppi ja saunaraken-
nukselle oli tehty pohjat. Alueella maan-
rakennustyöt on tehnyt urakoitsija, mutta 
kaikki muu on talkoilla tehty. Saunara-
kennuskin on tehty suunnittelua ja lupa-
asioita myöten omalla ammattitaitoisella 
porukalla. Niinhän se yleensäkin on sfc 
alueilla, että talkoilla näitä tehdään, ja 
vain pakolliset teetetään ulkopuolisilla.”

”Onhan se tietysti niin, että väki vanhenee 
ja talkooporukka meinaa vähän harven-
tua. Nuoremmat ei kerkiä enää, eikä ole 
sitä kokemusta talkoista. Näähän on pe-
riaatteessa samanlaiset hommat, kuin jos 
asuu omakotitalossa, niin keväisin vähän 
kohennellaan. Että vieraat viihtyy ja paikat 
on siistit.” 

Karia haastatteli Arja Oja
Kuvat Hannu Anttonen

Pantiton, pantiton, pantillinen, pantiton...

Porukalla suoristettiin wc:n rappuset...

... ja toisaalta vanhat palovesitynnyrit saivat uuden 
muodon.   Oikealla hyvin ansaituilla talkookahveilla; 
Kuvassa toinen oikealta haastateltavani Kari Virtanen.
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https://www.lahdenautotekniikka.fi/
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Tullaan tutuksi

Esittelyssä tällä kertaa 
mies, jolla on Lahti Caravan 
2022 messutreffien järjeste-
lyjen narut käsissään.
Kuvassa vaimonsa Seijan 
kanssa.

Jorma Siren 114188

Pohjois-Lahdessa, Kytölässä, erästä 
omakotitaloa on vaimonsa Seijan kans-
sa asuttanut jo lähes 40 vuotta mies 
nimeltä Jorma Siren. Lahdessa asuvat 
myös heidän kahden aikuisen lapsensa 
perheet. Näin isovanhemmilla on hyvä 
mahdollisuus touhuta ja viettää yhteistä 
aikaa myös neljän iältään 2-15-vuotiaan 
lapsenlapsen kanssa.

Työhistoriaansa Jorma valottaa meille 
näin:
   - Armeijasta päästyäni olin vajaa 10 
vuotta isäni kuljetusfirmassa erilaisissa 
tehtävissä, viimeksi ajoin täysperävau-
nuyhdistelmää. Sitten siirryin yhteen 
Suomen suurimpiin kuuluvan logistiika-
konsernin palvelukseen, jossa päädyin 
pian kuljetuksen puolelle työnjohtoon. 
Opiskelin työn ohessa ammattitutkin-
non, ja niin minusta tuli kuljetuspäällikkö. 
Sitten siirryin Vantaalle saman konser-
nin palvelukseen kotimaan kuljetuksen 
liikennepäälliköksi. Ja taas opiskeltiin työn 
lomassa; siirryin myynnin ja markkinoinnin 
pariin, myyntipäällikköksi. Viimeisinä vuo-
sina ennen eläköitymistä vastasin siinä 
konserniyhtiössä Suomen btob markki-
noinnista.

Karavaanariksi Jorma kertoo ryhtyneensä 
vuonna 2006, jolloin he ostivat ensimmäi-
sen oman vaununsa. Tämä ensimmäi-
nen vaunu oli käytetty, mutta 4-5 vuoden 
päästä he ostivat toisen vaunun, uutena. 
Nykyinen, eli kolmas vaunu, on vähän 
käytetty, mutta siitä löytyy kaikki nykyai-
kaiset systeemit.

   - Mutta varsinaisesti vaunun veto me 
aloitettiin jo kun lapset oli pieniä, 80-luvun 
puolessa välissä. Minulla oli työkaverilta 
lainassa useampi vaunu, sellaisia pieniä 
kuten Spire Musketeer, siihen aikaan 
loistava vaunu. Ajeltiin ympäri Suomea. 
Ja silloin jo pohdittiin, ja päätettiinkin, että 
jos joskus taloudellinen tilanne sen sallii, 
niin ostetaan oma. Nykypäivänäkin, joka 
näihin hommiin lähtee, niin kannattaa 
ensin vuokrata, et onko se homma juuri 
semmoinen, mitä haluaa ihan oikeesti.

Jorma kertoo olevansa vaimonsa kanssa 
ehdottomasti reissaavia karavaanareita. 
Pisin reissu, jolla he olivat kuukauden 
päivat, vei heidät Ficc-ralliin Kroatiaan 5-6 
vuotta sitten. Useita reissuja he ovat teh-
neet Baltiaan ja myös Puolassa on käyty, 
ja kaikki näiden välimaastot on tullut kolut-
tua. Sen sijaan Ruotsi ja Norja on jäänyt 
heiltä vaunun kanssa käymättä.
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Kun pyydän kertomaan, mitä tulee mie-
leen menneitä karavaanarivuosia muis-
tellessa, Jormalle tulee päälimmäisenä 
mieleen kaluston muutos. Silloin, kun 
he aloittivat karavaanariutta, niin lähes 
kaikilla oli vaunut ja matkailiautoja oli vain 
harvassa. Nyt kalusto ainakin liikkuvilla 
on pääsääntöisesti matkailuautoja. Mutta 
heillä valinta on vaunu ja siihen on mon-
takin syytä. Yksi niistä on ympäristöystä-
vällisyys; ei tarvita kahta autoa eli erillistä 
henkilöautoa ja matka-autoa.

   - Toinen iso muutos on sfc-alueiden 
taso, se on kyllä noussut huimasti. Us-
kallan jopa väittää, että keskimääräisesti 
taso sekä palveluiden että tilojenkin 
suhteen on keskiluokkaista hotellitasoa, 
jos näin ilmaistaan. Sitten on vielä tämän 
harrastuksen jopa rajukin kasvu. Yksikkö-
määrän ja jäsenmäärän kasvu on todella 
positiivinen juttu.

Negatiivinenkin muisto Jormalle tulee 
mieleen, vaikka se ei varsinaisesti liity hä-
neen henkilökohtaisesti. Kerran hän sattui 
nimittäin tulemaan yhdelle onnettomuus-
paikalle ihan ensimmäisten joukossa. 
Onneksi siinä ei tullut henkilövahinkoja, 
mutta matkailuauto oli tuhoutunut täysin, 
ja se aina pelästyttää. Suhteessa siihen 
kalustomäärään, mitä tiellä liikkuu, onnek-
si matkailujoneuvoja on harvoin osallisena 
liikenneonnettomuudessa, toteaa Jorma.

   - Tämä harrastus on sosiaalista toimin-
taa, se on tuonut paljon uusia ihmisiä, 
tuttavuuksia, ystäviäkin. Ja sitten sellai-
nen näkökulma, että on saanut nähdä 
maailmaa eri kantilta. Kun vapaa-aikana 
on varattuna aikaa liikkumiseen kaluston 
kanssa, niin silloin näkeekin enemmän, 
kun menee hitaammin.

Jorma on syksyn Lahti Caravan 2022 
messujen yhteyteen tulevien messutref-
fien järjestelyjen pääorganisoija. Yhdis-

tyksemme puheenjohtaja Juha Hartman 
pyysi häntä tähän tärkeään ja vastuulli-
seen tehtävään. Jorma kertoo lisää tästä 
tehtävästä tämän lehden seuraavassa 
jutussa.

   - Ihan mukava, kun kysyttiin ja pääsee 
sitten porukalla jakamaan ja tekemään 
sitä hommaa. Tykkään projektiluontoisista 
työtehtävistä, varsinkin nyt, kun se ei ole 
jokapäiväistä hommaa, niin tämä sopi 
minulle oikein hyvin.

Karavaanariuden lisäksi Jormalla on mui-
takin harrastuksia. Hän harrastaa rum-
pujen soittoa ja valokuvausta, ja kertoo 
olleensa juuri suolla kuvaamassa teerejä. 
Kuvausmatkoja on tullut tehtyä ulkomaita 
myöten, kuvauskohteena luonto ja eläin-
kunta.

   - Kun jäin eläkkeelle niin ostin rummut, 
ajattelin, että toihan on helppo nakki, kun 
alkaa soittamaan rumpuja, mutta ei se 
ihan niin helppoa ollutkaaan. Sitten olen 
vielä kytkenyt siihen laulun, että laulan ja 
rummuttelen. Lisäksi mulla on sellainen 
ajatus, että jonain kauniina päivänä osai-
sin jonkun kappaleen nuoteista, mutta se 
on vielä alkutekijöissä. Jos joku on katso-
nut, minkälaiset on rumpalin nuotit, niin ne 
on vähän kuin risuaitaa...

Tulevaisuuden suunnitelmista Jorma 
mainitsee, että touhuaminen lastenlasten 
kanssa on tärkeää. Isommat he ovat jo 
opettaneet karavaanareiksi; kun Pappa 
peruuttaa vaunua ja veturia kiinni, niin 
lapset ovat viiden metrin päässä valmiina 
matkaan.

   - Samalla lailla meinataan nämä pienim-
mätkin opettaa. Kun meillä on kotipihassa 
vaunu, on meillä jatkuva pihaleirintä, kun 
isommat tytöt eivät suostu sisälle nukku-
maan, vaan haluavat aina vaunuun.



    21

Annan vielä loppuun vapaan sanan ja on-
han Jormalla meille kaikille vielä tärkeää 
sanottavaa:

   - Nyt kun karavaanarit lähtevät tänä 
kesänäkin suunnitellusti reissuun, on niin 
paljon porukkaa liikkeellä, että varmis-
taaksen sen oman yöpymisen haluamas-
saan paikassa, niin kannattaa kyllä ottaa 
ennakkoon yhteyttä majapaikkaan. Vaikka 
ei ennakkovarauksia otetakkaan monessa 
paikassa vastaan, niin aikakin saa tiedon 
siitä, onko paikka täynnä. Veikkaan, että 
yleisesti keskimääräisellä karavaanarilla 
yöpymismäärät ei välttämättä vähene, 
mutta niiden paikkojen, jossa yövytään, 
niiden lukumäärä voi vähentyä, eli viete-
tään pidemmän aikaa yhdessä kohtaa.

   - Peräänkuulutan myös sitä, oli sinulla 
sitten vaunu tai auto, että yksikön enna-
koiva huolto on ehdottoman tärkeää. Se 

takaa mahdollisimman pitkälle sen onnis-
tuneen matkan. Jos niitä vehkeitä sitten 
korjataan ja huolletaan tuolla reissun 
päällä, niin se on kaikkein kallein tapa. Ja 
siinä menee vielä reissukin pilalle. Toki 
tekniikan kanssa kun ollaan tekemisissä, 
aina voi tapahtua, mutta aika paljon pys-
tyy vaikuttamaan, kun teetättää hyvissä 
ajoin.

   - Ja vielä omaan liikennekäyttäytymi-
seen sellainen järkevä tarkkailu, että 
vaikka olisit itse oikeassa, se keskisormi 
kannattaaa jättää siihen rattiin kiinni ihan 
oikeasti.

Jormaa haastatteli Arja Oja
Kuva: Jorma Sirenin arkisto

ILMOITTAUDU TALKOOLAISEKSI MESSUTREFFEILLE!

Caravan 2022 messut ovat Lahden messukeskuksessa,                                                    
ja niihin liittyvät Messutreffit sen lähiympäristössä
    20.-25.9.2022 

Talkoolaisia tarvitaan Treffien majoitusalueiden liikenteen 
ja paikoituksen ohjaamiseen, ilmoittautumisvaunuun ja 
messuosastolle.

Tule päiväksi, pariksi tai koko ajaksi!
Talkoolaisille tarjotaan lounas Lokki-ravintolassa!

Ilmoittautumiset:
Jorma Siren  044-9775596  jorma.siren@gmail.com
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hyotyajoneuvokeskus.com

Uudistusta vaunuusi!
Asennamme nyt lisävarusteet myös  
matkailuautoihin ja -vaunuihin. 

Korin ulkopuoliset varusteet
• Markiisit • Ikkunat ja kattoluukut • Pyörätelineet
• Tikapuut • Moverit • Hydrauliset nurkkatuet 
• Jousitus ja alustanparannus • Peruutustutkat 
• Kojelautakamerat • Moottorinlämmittimet Defa, Calix

Asunto-osan varusteet
• Lämmitys- ja viilennys • Mikrot • Jääkaapit  
• WC:t • Lisäksi verhoilujen korjaukset ja 
  kaikki verhoilutyöt

Sähkö varusteet
• Invertterit • Aurinkopaneelit • Multimedialaitteet  
• Wi-Fi yhteydet • Ylläpitolaturit • Maasähkö ja 
  lisäpistorasiat • Valot: lisävalot, työvalot, sisävalot 
  (myös katon verhoilu ja valaistuksen suunnittelu)

Palvelemme caravan-  
asiakkaita nyt nimellä  
H Caravan
Hyötyajoneuvokeskus laajensi liike
toimintaa caravanasennuksiin. Yri
tyksellämme on kymmenen vuoden 
kokemus autovarustelusta ja työmme 
jälki on ammattitaitoista. Palvelemme 
Lahdessa ja Vantaan Koivuhaassa. 
Kauttamme saat kaikki asennukset 
matkailuautoosi ja vaunuusi. Myöhem
min palveluvalikoimaan tulee myös 
asuinosan huollot ja verkkokauppa.

www.hcaravan.fi

@hcaravan.fi

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!
myynti@hcaravan.fi  |  puh. 010 505 2571  |  www.hcaravan.fi
Viilaajankatu 2, 15520 Lahti  |  Sinikellontie 12, 01300 Vantaa

http://www.hcaravan.fi/
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KOHTI LAHTI CARAVAN MESSUT 2022

telma on ollut olemassa valmiina jo sen 
kaksi vuotta, kaikkine hommineen, mitä 
siihen liittyy. Nyt on tehty aluevaraukset 
messujärjestävälle yhtiölle Kokolahti 
Oy:lle. 

 -  Sitten on liikennejärjestelyt ja lupaha-
kemukset kaupungilta esimerkiksi pysä-
köintialueiden ”valtaamisista”, että ei ole 
normaalipysäköinnin käytössä. Samoin 
me on tehty jo suunnitelma ja pian pitäi-
si tulla vahvistus, mitkä alueet saadaan 
kaupungilta käyttöön. Kun se saadaan 
päästään tekemään pelastussuunnitelma, 
joka me tehdään yhdessä Ahosen Henryn 
kanssa, kun se on aika laaja kokonai-
suus. 

 -  Sitten olen alkanut jo talkooporukan 
haarukointia. Sehän alkaa se porukan 
kasaaminen, siis rekrytoiminen nyt vuo-
sikokouksessa. Katsotaan keinoja, miten 
saadaan riittävä määrä talkoolaisia, tarve 
on 60 talkoolaista, se on aika iso porukka. 
Sovittuna on myös, että Lokkiravintola 
tarjoaa jälleen lounaan talkooporukalle 
päivittäin.

Yksi Lahden Messutreffien majoitusalueista 
on Lokin rannassa.

Varma syksyn merkki on ollut Lahden 
Caravan messut. Viimeiset pari vuotta 
Korona-pirulainen esti ne, mutta ensi 
syksynä 22.-25.9. messut nousevat 
taas loistoonsa ja sen myötä myös Ka-
ravaanareiden messutreffit. Ja luvassa 
on jotain entistä ehompaa, sillä messut 
täyttävät 20 vuotta.

Messutreffeille odotetaan tänä vuonna 
650-700 yksikköä vieraita. Treffejä or-
ganisoi tämän lehden ”Tullaan tutuksi” 
jutussa esitelty Jorma Siren. Miten 
Jorma sinä päädyit tähän tehtävään?

 -  Puheenjohtajamme Juha Hartman 
kysyi, kun tiesi, että olen työhistoriasssa 
ollut niin monessa projektitehtävässä, to-
della isoissakin vastuullisissa projekteissa 
mukana. 

 -  Nautin projektiluontoisita työtehtävistä, 
kun niissä on tunnusomaista suunnittelu, 
sen resussointi ja toteutus.  Ja tässä tapa-
uksessa, kun on kyse treffitapahtumasta, 
niin vielä sen purku ja jälkikäsittely, että 
mitä olisi petrattavaa. 
          
 -  Ja onhan se niinkin, että nykyinen pj
on tiukasti näissä hommissa kiinni jo 
liittohallituksen kauttakin, niin ei hän 
joka paikkaan kerkiä. Eikä tämä ole sen 
vetäjän homma, vaan tää on meidän ko-
ko porukan homma. Jonkunhan se vaan 
pitää koordinoidusti pitää yhdessä.

Seuraavaksi utelen, mitä järjestelyjä on 
tähän mennessä jo tehty?

 -  Tein prosessikuvauksen kaksi vuotta 
sitten tähtäimenä vuoden 2020 messut, 
jotka sitten peruuntui, joten perussuunni-
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Paljon on siis jo tehty, mutta varmasti 
paljon on vielä tehtävää, ennen kuin 
treffit saadaan alkamaan. Perinteisesti-
hän ensimmäiset treffivieraat saapuvat 
jo alkuviikosta?

 -  Tehtävää on tosiaan vielä vaikka kuin-
ka paljon. Tulemme myös puheenjohtajan 
kanssa laittamaan yhdistykseltä Kokolahti 
Oy:lle virallisen tukianomuksen, että sai-
simme tukea treffitapahtumaan erilaisten 
kustannusten nousujen vuoksi, koska 
tähän on tullut kaikenlaista maksullista sä-
lää mukaan. Tottakai me tehdään paljon 
talkootyötäkin, kiitos jo etukäteen talkoo-
lasille, mutta kyllä meidän pitää varmistaa 
tässä mahdollisimman hyvä taloudellinen 
tuloskin yhdistykselle, tämä on kuitenkin 
yhdistyksen ns. syömähammas.

Selventäisitkö Jorma meille maallikoil-
le, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon 
tälläistä isoa tapahtumaa suunnitelles-
sa?

 -  Ensinnäkin, meidän imago. Me ollaan 
messujen järjestäjien eli matkailuajoneu-
vojen maahantuojille ja sitten Lahden 
messuille, Kokolahdelle, yhteistyökumap-
pani. Jos me tehdään jotain puutteelli-
sesti, niin se kohdistuu aina tähän mes-
sutapahtumaan, ”ai, ne oli ne messut”, 
riippumatta siitä, kuka sen järjesti, se on 
se ykkösjuttu. 

 -  Sitten yhtälailla ykkösjuttu siinä rinnalla 
on meitä koskevat viranomaismääräyk-
set ja velvoitteet. Tarkoittaa liikennejär-
jestelyjä, turvallisuutta, monia erilaisia 
viranomaismääräyksiä, jotka täytyy tietää, 
että ne kaikki täyttyy, ja joita viranomaiset 
myöskin valvoo. Ja luvat pitää olla kun-
nossa. 

 -  Sitten on resurssointi. Olet sitten järjes-
tämässä mitä tahansa tapahtumaa, väitän 
sillä kokemuksella, mikä minulla on, että 

jos sulla ei ole varmuutta siitä, onko sulla 
siihen resurssit, hakoteillä ollaan. Tarkoit-
taa henkilöitä ja taloudellisa resursseja, 
täähän vaatii jonkin verran kassavirtaakin.

Kertoisitko vielä, millaisissa tunnelmis-
sa itse odotat Lahti 2022 messuja?
 
 -  Olen ollut aika monessa Lahden tapah-
tumassa mukana talkoolaisena. Kaikissa 
tapahtumissa ihmiset ovat on ollu iloisel-
la tuulella, eikä ole ollut minkäänlaisia 
järjestyshäiriöitä tapahtuman sisältä. 
Kyllä meillä on niin hieno talkooporukka 
ollut ja on varmasti tänäkin vuonna, että 
ne tietää, mistä on kysymys ja on sitou-
tuneita. Että tämä ei ole viimeinen kerta, 
vaan tämä halutaan tehdä mahdollisim-
man monta kertaa, jotta tämä tulo meille 
mahdollistuisi myös jatkossa. Ja meihin 
luotetaan tietysti messuyhtiön puolelta ja 
myös matkailuajoneuvojen maahantuojil-
lakin on luottamus.

 -  Sellainen kutina on, että kun kaksi 
vuotta jäi väliin, niin lähialueilta, sano-
taanko 200-300 km päästä, varmasti on 
porukkaa tulossa, vaikka polttoainemak-
sut ovat nousseet. Kun syyskuu on vielä 
lomakautta, niin aika usein tämän voi 
myös yhdistää lomaan. Voi olla, että ihmi-
sillä on sellainen tarve, että jee, vihdoin 
pääsee messuille.

 -  Eikä kaikille ole tärkeintä ne messut, 
vaan he tulevat sinne niille treffeille. Tot-
takai he käy messuilla, mutta tärkeintä on 
nähdä muita ja kokea se tunnelma siellä.

Jormaa haastatteli Arja Oja
Kuva: Jorma Sirenin arkisto
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http://www.jyvascaravan.fi
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Liittokokouksen 2022 KUULUMISIA

SF- Caravan ry:n liittokokous käytiin lau-
antaina 21.5.2022 Katinkulta Areenalla, 
Sotkamossa. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi isäntäyhdistys SF-Caravan Kainuu 
ry:n puheenjohtaja Matti Mäntylä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 
2021 ja hyväksyi toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuosille 2022-2023.

Liittohallitukseen ehdolla olijat perjantai-
illan vaalitentissä.

Liittokokouksessa 
oli edustettuna  49 
jäsenyhdistystä ja 
liittokokousedusta-
jia oli läsnä 127.

Kuvat 
Hannu Anttonen

Liittohallituksen jäsenistä erovuorossa 
olivat Hanna Jokinen, Hannu Kivikoski ja 
Pirjo Kuisma. Heistä Kivikoski ei asettunut 
enää ehdolle. Liittokokousvaalissa ääniä 
saivat liiton kultaisella ansiomerkillä ko-
kuksessa huomioitu porilainen Hanna Jo-
kinen 194 ääntä ja hopeisella ansiomerkil-
lä huomioitu oululainen Pirjo Kuisma 163 
ääntä. Uutena ehdokkaana hallitukseen 
valittiin Aulis Nevalainen Lieksasta 148 
äänellä. Valittujen pesti on kolmevuoti-

nen, tästä liittokokouksesta vuoden 2025 
liittokokoukseen.

Liittokokous hyväksyi uudeksi SF-Cara-
van ry:n jäseneksi Laihialla perustetun 
Reissuviihde ry:n. SF-Caravan ry:n jäsen-
yhdistyksiä on nyt 80.

Liiton ajotaitovastaavana ja asiantuntija-
jäsenenä vuodesta 1998 alkaen toiminut 
Lauri Nieminen huomioitiin liiton korkeim-
malla tunnustuksella, Henget-reliefillä nro 
19. 
Vuoden karavaanari 2021 pokaalin vas-
taanotti Armi Ylikorpi, SF-Caravan Helsin-
ki ry ja SF-Caravan Espoo ry.
Vuoden yhdistyksenä 2021 palkittiin SF-
Caravan Hyvinkää ry.

Liittohallitukseen valitut vas. Hanna Joki-
nen, Pirjo Kuisma ja Aulis Nevalainen.

Liiton tiedotteesta tekstin tiivisti Arja Oja.
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TURVALLISUUS- ja AJOTAITO tapahtuma

27.-29.5. Vietettiin Vuorenmäellä Ajotai-
totapahtuma viikonloppua, varsinaisen 
tapahtuman ollessa lauantaina vaih-
televassa kevätsäässä. Enemmänkin 
osallistujia olisi paikalle toivottu, mutta 
saivatpa mukana olleet hyvin henkilö-
kohtaista opetusta.

Yhdistyksemme ”ajotaitomiehet”, Lau-
ri Tarnanen ja Jarkko Siivonen, olivat 
hienosti hoitaneet kaikki järjestelyt. He 
myös juoksivat kentällä tuomaroimassa, 
kun ajosuoritusmerkkejä ajettiin. Ylimmäi-
senä kouluttajana toimi itse ”Mr Ajotaito” 
Lauri Nieminen. (Liiton ajotaitovastaavana 
ja asiantuntijajäsenenä vuodesta 1998 
alkaen toiminut Nieminen oli juuri viikkoa 
aikaisemmin huomioitu liiton korkeimmalla 
tunnustuksella Sotkamon liittokokoukses-
sa.)

Tarkkana 
täytyy olla, että 
pitikö rattia 
kääntää kum-
paan suun-
taan, että se 
vaunu kääntyy 
peruuttaessa 
haluttuun suun-
taan...  
Mutta harjoitus 
tekee mestarin!

Pääkouluttaja ”Mr Ajotaito” eli Lauri Nie-
minen työssään.

Kouluttaja Seppo Siivonen on ratissa ja kou-
luttaja Lauri Tarnanen tarkkailee.
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KOHDEVINKKI

Suuntaa 
Vuorenmäelle ja 
käy katsomassa 
Artjärven 
kesäteatterin 
komedia esitys

  TYÖLEIRI!

Lahden Rinta-Joupilta oli saatu vetoauto, 
asuntovaunu ja -auto lainaan edellis-
vuosien tapaan. Näiden autojen kaasua 
painamaan ja rattia pyörittämään pääsivät 
sitten kaikki halukkaat kokeneiden opetta-
jien ohjauksessa. Ja opiskelu tuotti myös 
tulosta! Mukana olleet kaksi ensikerta-
laista suorittivat molemmat ensimmäisen 
pronssisen ajotaitomerkin asuntoauton 
kanssa. Heistä toinen myös vaunun kans-
sa. Lisäksi muutamat konkarit suorittivat 
korkeampia ajotaitomerkkejä. Onnittelut 
kaikille merkin suorittaneille!

Iltaa kohden taivas selkeni ja kirkastui. 
Saunapuhtoisina päästiin vielä terassilla 
nauttimaan auringostakin.

Aila SalonenTaitojen kasvaessa vaatimustasoa voidaan 
nostaa kohti seuraavia merkkisuorituksia. Kuvat Aila ja Mikael Salonen

https://www.facebook.com/artjarvenkesateatteri/
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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              VUODEN AJAN.

TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

LAHTI CARAVAN    

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

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

Harri Husula SFC 6730

P.s. Olisitko kiinnostunut jatkamaan yritystäni?
Koulutus annetaan.

LAHTI
CARAVAN

Valtuutettu huolto:
SOLIFER - POLAR - KABE

ADRIA - HOBBY
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Haluatko voittaa
1000€ ?

Kysy lisää Hämyrallista alueen
toimistolta, Hämyedustajilta tai 
tsekkaa sivumme Facebookista

https://www.facebook.com/Hamyralli

Osallistumalla Hämyralliin
sinulla on mahdollisuus…

Hämyralli 2022

Katso lisätietoja 

sivu 35!

Klikkaa 

tästä!

http://www.facebook.com/Hamyralli
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18.-20.3.2022 Talvipäivät    PERUTTU

29.4.-1.5.2022 Vapputapaaminen   PERUTTU

10.5.2022      Kevätkokous    OK

13.-15.5.2022     Talkoot     OK

27.-29.5.2022     Ajotaito- ja turvallisuustapahtuma   OK

23.-26.6.2022           Juhannustapaaminen              Vuorenmäki

8.-10.7.2022             Artjärven Ärinät   Vuorenmäki

8.-10.7.2022             Moto-GP          Peruttu

13.-14.8.2022      MXGP-kilpailut         Kymiring

26.-28.8.2022     Makujen Messut         Mukkula, Lahti

9.-11.9.2022             Pelitreffit                    Vuorenmäki

22.-25.9.2022  Caravan 2022         Lahti

14.-16.10.2022         Syystreffit    Vuorenmäki

15.10.2022             Syyskokous    Vuorenmäki

25.-27.11.2022         Pikkujoulu    Vuorenmäki

       MUUTOKSET MAHDOLLISIA

 TULEVAT TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAKALENTERI 2022 

Tiedoksi

Kotisivuiltamme www.sfclahdenseutu.fi löydät 
paljon tietoa ja mm. valokuvia tapahtumista.

Löydät meidät myös facebookista 
https://www.facebook.com/LahdenSeutu

   Käy tykkäämässä!

www.sfclahdenseutu.fi
https://www.facebook.com/LahdenSeutu 
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JUHANNUSTAPAAMINEN

23.-26.6.2022  
Vuorenmäki

Tervetuloa!Normaalit  
vuorokausihinnat!

PELITREFFITPELITREFFIT 9.-11.9.
Ratkotaan petankki ja 
mölkky mestaruudet!

Vuorenmäki

Normaalit 
vuorokausihinnat +   
tapahtumamaksu     
10€/hlö
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SFC Lahden Seutu ry ja SFC Kaakkois-Häme ry 
järjestävät tapahtuman leirintäalueen.

KLIKKAA 

TÄSTÄ!

SFC Lahden Seutu ry järjestää leirintäalueen.

KLIKKAA TÄSTÄ!

CARAVAN 2022  Lahti  22.-25.9.2022

SFC Lahden Seutu ry järjestää messujen yhteydessä  
              MESSUTREFFIT

KLIKKAA 

TÄSTÄ!

https://www.mxgpfinland.fi/
https://makujenmessut.fi/
https://lahdenmessut.fi/tapahtumat/caravan/
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Vuorenmäki

Oma leirintäalueemme Vuorenmäki sijaitsee Orimattilan kau-
pungissa Artjärven kylällä noin 1,5 kilometrin päässä kylän 
keskustasta Orimattilan suuntaan.

HINNASTO

Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön   15 €
(yhdistyksemme jäsen)
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön   19 €
(muun yhdistyksen jäsen)
Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön   25 €
(ei SFC-jäsen)

Kausipaikka (ajalla 1.5. - 31.9.)           300 €
(sisältää yhden viikonlopun isäntävuoron)
Kuukausipaikka (ajalla 1.5.- 30.9. ei isäntävuoroa)   120 €
Sähkö mittarin mukaan kWh           0.35 €
Sähkö ilman mittaria (lämmitys/ilmastointi)            8 €      
Teltta (perhekohtainen)       15 €
Tilaussauna (1 tunti)       15 €
Vaunun säilytysmaksu/vrk               2 €

Hinnat sisältävät alv

Salmelantie 178, 16200 Artjärvi

Aluemaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.
Treffeillä ja tapahtumissa on tapahtumakohtaiset taksat.

Alue on ns. omatoimialue, auki 1.5.- 31.10. Vuorokausimaksuja 
varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita, joihin merkitään vuoro-
kaudet, jäsennumero ja nimi. Leiriytymismaksut maksetaan tilille 

      SFC Lahden Seutu ry FI28 31313001190503 

Kesäaikaan viikonloppupäivystys. Alueella ei ole kaasun myyntiä.

           Aluepäivystäjän numero 045 1374692

 www.sfclahdenseutu.fi

www.sfclahdenseutu.fi
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KILPAILUKUTSU  HÄMYRALLIIN
Kilpailuaika on 1.1.2022 – 31.12.2022. Tänä aikana Hämyrallin 
tarkoituksena on kerätä kuudelta (6) eri Hämyalueelta leima, 
isännän kuittaus tai maksukuitti yövytystä yöstä.

Hämyalueet koostuvat: 
 SF-C Kanta-Häme ry: SFC Tilkunpelto 
 SF-C Lahden seutu ry: SFC Vuorenmäki 
 SF-C Pirkanmaa ry:  SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo 
 SF-C Kerava ry:   SFC Kangaslampi 
 SF-C Valkeakosken seutu ry: SFC Hakalanranta 
 SF-C Kaakkois-Häme ry:  SFC Leininranta 
 SF-C Ydin - Häme ry:  SFC Hämeenhelmi

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera viimeiseen 
yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa Hämyedustajal-
le.

Kaikkien kuusi leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä pa-
lauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2023 
Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa. 

Lisätietoja saat Hämyedustajiltamme Aila Salonen 044 3684095, 
Kari Koivunen 044 5532166 ja Hannu Anttonen 040 5086498. 

Onnea kilpailuun!
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http://www.rintajouppi.fi
http://www.rintajouppi.fi
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 Liitto tiedottaa meille

    Järjestelmäuudistus! 
    Tästä johtuen kaikkien SF-Caravanin ja Caravan-lehden 
    sähköisiin palveluihin kirjautuvien on tilattava uusi salasana!
 
Kaikkien sähköisiä jäsenpalveluita käyttävien on tilattava itselleen uusi salasana 
17.1.2022 alkaen. Vanhat salasanat poistuivat käytöstä järjestelmäuudistuksen 
yhteydessä.

Tarvitset uuden salasanan kirjautuessasi mm. seuraaviin palveluihin: 
       - Karavaanarit.fi -sivuston Jäsensivut
       - Etuteltan puheet -keskustelut  
       - Etuteltan puheet -Tavaratori
       - Sähköinen leirintäopas

Uuden salasanan pääset tilaamaan avaamalla karavaanarit.fi etusivun

1. Etene kirjautumisikkunaan ”Kirjaudu jäsensivuille” -linkistä. 
    Mobiilinäkymässä Kirjaudu jäsensivuille on korvattu LUKON kuvalla.

2. Paina ”Tilaa uusi salasana” -linkkiä

3. Lähetä sähköpostiosoitteesi

4. Saat sähköpostiin varmistuskoodin, jolla pääset luomaan uuden 
salasanan itsellesi. Huom! Jos et saa viestiä sähköpostiisi, tarkista myös ros-
kapostikansiosi. 
 
Salasanan tilaaminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen löytymi-
sen rekisteristämme. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jasenrekisteri@karavaa-
narit.fi.
 
Jatkossakin kirjaudut sähköisiin palveluihin omalla jäsennumerol-
lasi muodossa kuusi numeroa, väliviiva ja yksi numero, esim. 012345-0 (varsi-
nainen jäsen) tai 012345-1, 012345-2 jne. (rinnakkaisjäsen). 
 
Lisätietoa kirjautumiseen liittyen löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
Pahoittelemme salasanan vaihdosta jäsenillemme aiheutuvaa haittaa.

SF-Caravan ry

http://karavaanarit.fi
http://karavaanarit.fi
mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi
mailto:jasenrekisteri@karavaanarit.fi
http://karavaanarit.fi
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Sähköinen jäsenkortti Karavaanin 
mobiilissa

Leirintämatkailukauden vilkastuessa 
saamme aika ajoin reissun päältä yhtey-
denottoja, joissa harmitellaan kotiin unoh-
tunutta jäsenkorttia. Ratkaisuna pulmaan 
on Karavaanarin mobiilista löytyvä sähköi-
nen jäsenkortti.
Mobiilipalvelu toimii osoitteessa mobiili.
karavaanarit.fi, ja se on käytettävissä in-
ternetyhteyden omaavalla älypuhelimella, 
tabletilla ja tietokoneella.
Mobiiliin kirjaudutaan jäsennumerolla ja 
salasanalla. Tunnukset ovat samat kuin 
jäsensivuille ja jäsenpalveluihin kirjaudut-
taessa.
Mobiilista näkee kätevästi myös jäsen-
edut, tulevat tapahtumat ja oman jäsen-
maksulaskun sekä pääsee etenemään 
muihin jäsenille maksuttomiin palveluihin. 
 
Lisätietoa Karavaanarin mobiilista on luet-
tavissa karavaanarit.fi-sivustolla.

Jäsentunnuksilla (jäsennumero ja 
salasana) SF-Caravan-jäsenpalve-
luihin:

-Karavaanarin mobiili (sisältää mm. säh-
köisen jäsenkortin)
-Leirintaopas.fi (sähköinen Leirintäopas)
-Plus-sisällöt osoitteessa Caravan-lehti.fi
-Caravan-appi (Caravan-lehti ja Leirintä-
opas)

Pohjoismaiset Karavaanipäivät – 
Nordisk Camping Festival
6.-10.7.2022 Falun, Ruotsi

Tietoa Ruotsin Caravan Clubin järjes-
tämästä tapahtumasta sivulta nct2022.
caravanclub.se
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 
(SEK 1700 / yksikkö) hoidetaan samalla 
tapahtumasivulla.

St1 yhteistyöhön SF-Caravanin 
kanssa 

St1 Oy ja SF-Caravan ry ovat solmineet 
yhteistyösopimuksen. SF-Caravan ry:n 
jäsenet saavat alennusta bensiinistä ja 
dieselistä käyttämällä uutta St1:n, Shellin 
ja HelmiSimpukan logoilla varustettua 
jäsenkorttia. SF-Caravanin jäsenkortti käy 
Suomessa yli 400 St1- asemalla ja miehi-
tetyillä Shell-asemilla käteisalennuskortti-
na. Shell Express-asemilla etua ei saa. 

Jäsenkortilla saatava alennus bensiinistä 
ja dieselistä vaihtelee ajankohdittain ja 
asemittain, mutta on aina vähintään 0,5 
senttiä/litra. Edun saamiseksi kortti tulee 
syöttää maksupäätteeseen ennen varsi-
naista maksukorttia. 

Uudet St1-alennuskoodilla varustetut jä-
senkortit toimitetaan jäsenille noin kahden 
viikon kuluttua vuosittaisen jäsenmaksu-
laskun maksamisesta. Mikäli jäsen haluaa 
uuden jäsenkortin aikaisemmin, voi uuden 
jäsenkortin tilata veloituksetta osoitteessa 
www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset-
jasenyyteen valitsemalla Tilaan uuden 
jäsenkortin St1:n alennuskoodilla. Uusi 
kortti toimitetaan noin kahden viikon kulut-
tua sen tilaamisesta.

Lisätietoa St1:n tarjoamista eduista, myös 
lämmitysöljy- ja HelmiSimpukka-eduista 
voit lukea osoitteessa karavaanarit.fi/
jasenyys/jasenedut/st1/ 

Ajankohtaiset menovinkit tapah-
tumakalenterissa

SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten järjes-
tämät treffit ja tapahtumat löytyvät kara-
vaanarit.fi -sivuston tapahtumakalenteris-
ta.

http://mobiili.karavaanarit.fi
http://mobiili.karavaanarit.fi
http://karavaanarit.fi
http://Leirintaopas.fi
http://Caravan-lehti.fi
http://nct2022.caravanclub.se
http://nct2022.caravanclub.se
www.karavaanarit.fi/jasenyys/muutokset
http://karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/st1
http://karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/st1
karavaanarit.fi
karavaanarit.fi
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   Kuka?  Mitä?  Missä? Häh?
Kuvat aitoja, tekstit hölynpölyä!

Hölynpälytekstit Arja Oja
Kuvat: Kari Koivunen
            Hannu Anttonen

Jos sä rotta et ala 
heti tuleen ulos sieltä, niin 

mä ammun sut, per¤¤le!

Hei,
äläs nyt hätäile, oisko 

siellä ollut vielä loppuhuikka?!

Kiva, 
kun sain 

sut kiinni!! 
Voisitko tulla 
tänne, kun 
Veikko suuttu 
eikä suostu nyt 
nousemaan...?
Juu, Kallekin 
tossa koittaa 
huokutella...
No, hyvä, 
nähdään 

kohta!

Kyllä ne asiantuntujat 
oli oikeassa: treffeillä on hyvä olla 

jotain oheistoimintaa!

Kiitos ky-
symästä, kyllä on löytynyt 

aarteita!!! Ainakin 5 nappia, joista 
yksi kultainen! Sitten monta erilais-
ta pullonkorkkia ja rahaakin, 1.35 

euroo! Kyllä kannatti kaataa 
rappuset!


