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Joulu ja vuoden loppuminen tuo aina-
kin minulle ajatuksiin koko menneen 
vuoden. Mitä olen saanut aikaan tänä 
vuonna, entä onko vuodentakaiset 
toiveet ja suunnitelmat toteutuneet? 

Karavaanarielämässäni ensimmäinen 
mielenkiintoinen vuosi VaunuPostin 
päätoimittajana on umpeutumassa. 
Paljon olen saanut oppia, mm. tämän 
lehden taitto-ohjelman, ja opiskelu 
jatkuu yhä ja samalla saan haastaa 
itseäni edelleen. Lehden teon myö-
tä olen saanut myös tutustua moniin 
ihaniin ihmisiin; innolla odotan, kei-
tä ensi vuosi tielleni tuokaan. Vuosi 
2023 on VaunuPostin juhlavuosi, sen 
40. ilmestymisvuosi. Yhdessä lehtitoi-
mikunnan ja teidän kaikkien kanssa, 
tehdään siitä hieno vuosi. 

Oma caravan-matkailu jäi viime vuon-
na töiden vuoksi valitettavan vähiin. 
Sen sijaan saimme toteutettua pitkän 
loman Keski-Euroopassa, siitä riittää 
muisteltavaa vuosiksi. Toivottavasti 
teidänkin toiveet ja suunnitelmat ovat 
edes osittain toteutuneet. Yllätyksil-
täkään ei voi välttyä, omalle kohdalle 
ei onneksi mitään isompia negatiivisia 
ylläreitä osunut, toivon, ettei teille-
kään.

     Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
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HUOM! Mikäli et nyt saanut lehteä 
sähköpostiisi, käy lisäämässä säh-
köpostisi liiton tietoihin osoitteessa 
www.karavaanarit.fi /Jäsensivut/
Muutokset jäsenyyteen.

                                                                                                                                               LEHDEN TIEDOT
  VaunuPosti 4/22
  39. vuosikerta

  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 1/23 ilmestyy vk13

  Aineistoaikataulu
  Lehti 1/23    3.3.2023 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
  Tarja Nukarinen
  Luonnon taidetta tuulilasissa

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

Ensi vuonnakin tullaan järjestämään 
erilaisia tapahtumia, niin Vuoren-
mäellä kuin muissakin paikoissa. 
Tapahtumiin kannattaa lähteä mu-
kaan, osallistumaan ja miksei myös 
järjestelytehtäviin. Lisäksi minä otan 
ilolla vastaan kuvia ja vaikka pieniä 
jutunpätkiä kirjoitettuna tai puhuttuna 
näistä tapahtumista. Tai mistä tahan-
sa harrastukseemme liittyen. Näin me 
teemme tätä yhteistä lehteä yhdessä.

Mutta mitä on Hyvää Joulua! toivo-
tuksen ”hyvä” joulu? Toisille se on 
perheen, suvun, ystävien kanssa 
vietettyä iloista yhteistä touhuamista, 
toisille rauhoittumista yksin omien 
ajatustensa kanssa. Oli miten oli, 
toivon, että joulustasi tulee sellainen, 
millainen itse toivot sen olevan. Ja 
tuokoon uusi vuosi tullessaan paljon 
onnellisia hetkiä!

Arja Oja

www.karavaanarit.fi
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Puheenjohtajalta

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet! 
 
 
En tiedä mistä alkaisin, sillä tälle 
matkalle on mahtunut monenlaista ja 
tämä on viimeinen kirjoitukseni yhdis-
tyksen puheenjohtajana. 
 
Viimeiset kaksi vuotta (korona) ovat 
olleet erityisen raskaita. Monenlaista 
tapahtumaa olemme tehneet ja suun-
nitelleet, mutta erilaisten rajoituksien 
myötä asiat ovat viime hetkillä pe-
ruuntuneet ja kaikki tekemämme työ 
on ollut turhaa. Hyvähän se on tietysti 
”harjoitella” myös näitä tapahtumien 
suunniteluja, niin pysyy hyvin muis-
tissa. Nämä peruuntuneet tapahtumat 
olisivat olleet erityyppisiä ja siksi kiin-
nostavia sekä houkuttelevia. 
 
Onhan tässä Ukrainan sodan alettua 
tullut myös haasteita ihan jokapäi-
väiseen elämään. Kaikki tarvikkeet/
tuotteet ovat nousseet huolestuttavan 
paljon ja sekin on ollut syy näihin ta-
pahtumien peruuntumisiin. Kunpa tuo 
sota jo vihdoin loppuisi ja pääsisimme 
normaaliin arkeen ja nuo pakolliset 
hankinnat kuten ruoka, sähkö, poltto-
aine jne. hinnat palautuisivat normaa-
lille tasolle.

 
Caravan 20v juhlamessuille odotimme 
huomattavasti enemmän treffivieraita. 
Maailman tilanne tietysti vaikuttaa, 
kun uutta kalustoakaan ei myyjille 
meinaa tulla, kun on pulaa erilaisista 
tarvikkeista. 
 
Uusi hallitus ja puheenjohtaja valittiin 
syyskokouksessa. Kiitän lämpimästi 
kaikkia minun aikana (6.v) mukana 
olleita hallituskumppaneita, sihtee-
reitä, taloudenhoitajia, messuisäntiä, 
talkoolaisia, päätoimittajia ja tiedotta-
jia. Tässä tehtävässä on tullut myös 
paljon uusia tuttavuuksia sekä hyviä 
kavereita vuosien varrella yli yhdis-
tysrajojen. Päivääkään en vaihtaisi 
pois… tai muutaman, mutta muuten 
on ollut hienoa olla mukana tässä 
toiminnassa.
 
Yhdessä ja avoimin mielin olemme 
saaneet paljon aikaiseksi yhdistyksen 
eteen vuosien varrella, unohtamat-
ta aiempien hallitusjäsenten sekä 
puheenjohtajien ja lukuisten talkoo-
laisten työtä. Jos olet kiinnostunut 
järjestötoiminnasta, niin ota rohkeas-
ti yhteyttä puheenjohtajaan. Esim.      
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taloudenhoitaja ja sihteeri eivät tar-
vitse kuulua hallitukseen, joten jos 
näistä tehtävistä koet tuntevasi osaa-
mista, niin tervetuloa mukaan. Talkoo-
työssä on voimaa. 
 
Hämeen Yhteistoiminta-alueet = 
Hämyjen puheenjohtajana toimin 6 
vuotta, SFC-Lahden Seutu ry:n hal-
lituksessa 11 vuotta ja niistä 6 vuot-
ta puheenjohtajana. Antoisa matka 
kaiken kaikkiaan ja nyt haluan hiukan 
hengähtää ja ”ladata akkuja” sekä 
hoitaa liittohallituksessa olevan pesti-
ni loppuun. Edelleen yritän olla muka-
na talkootyössä yhdistyksen eteen ja 
tarvittaessa voin toimia matkanjohta-
jana suosituilla Viron matkoilla, joita 
ennen koronaa järjestelin.
 

Liittokokous järjestetään Lahdessa 
Sibeliustalossa 20.5.2023.
Tekemistä yhdistystoiminnassa aina 
riittää, joten tsemppiä uudelle halli-
tukselle ja puheenjohtajalle. 
 
Kaunis kiitos myös kaikille yhteistyö-
kumppaneille, joita vuosien varrella 
on ollut ja toivon yhteistyön edelleen 
jatkuvan. 
 
Rauhallista joulun aikaa sekä menes-
tyksellistä uutta vuotta 2023! 
 
Ps. Kiitokset vielä niille, joita en jos-
tain syystä huomannut mainita. 
 
 
T. Hartzu 127140-0
 

http://www.phcaravan.fi
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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 Luoto
(ent. 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
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S Y Y S T R E F F I T    1 4 . - 1 6 . 1 0 .

Innokkaita perinteisille Syystreffeil-
le Artjärven Vuorenmäelle tulijoita 
alkoi valua jo hyvissä ajoin perjan-
taiaamuna. Onneksi tämä oli osattu 
ennakoida ja vastaanottajat olivat 
valmiina laittamaan autot ja vaunut 
paikoilleen. 

Ilman saunaahan karavaanari ei 
osaa olla, ja tämä oli huomioitu 
hyvin, sillä saunavuoroja oli pitkin il-
taa. Saunapuhtoisina sitten kokoon-
nuttiin Maamiesseuran talolle tans-
sahtelemaan Pekka Vaattovaaran 
hienosti tulkitsemien kappaleiden 
tahtiin. Enemmänkin tanssilattialle 
olisi mahtunut, mutta saivatpahan 
nyt halukkaat kieputtaa vauhdik-
kaammatkin muuvit ilman toisiin 
tanssijoihin törmäämisen pelkoa.

Kaikki mukava päättyy aikanaan. 
Siispä tanssit jätettiin taakse, mutta 
toinen mukava  odotti; oman va-
linnan mukaan joko oma sänky tai 
yhteinen kotailta. Kodalle kokoon-
nuttiin paistamaan yömakkarat ja 
siinä samalla kerrottiin ja kuultiin 
monet hauskat tarinat. Välillä kään-
tyi juttelu myös seuraavan päivän 
syyskokoukseen...

Syyskokouksen kulusta tarkemmin 
tämän lehden seuraavassa jutussa. 

Mutta koska tämä päätoimittaja 
liukeni muualle kokouksen jälkeen, 
jatkaa syystreffien tapahtumista 
kertomista Anne... 

Pekka 
Vaatto-
vaaran 
tulkitsemi-
en kap-
paleiden 
tahdissa 
tanssittiin 
monet sek-
kä kepeät 
että tun-
nelmalliset 
tanssit.

Juttu luisti perjantai-iltana Maamiesseuran-
talolla Syystreffien osallistujien kesken.
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... Lauantain valjetessa Maamies-
seuran talolle kerääntyi kattava 
joukko yhdistyksen jäseniä. Heti 
kokouksen alussa kävi ilmi, että 
kuusi vuotta yhdistystä luotsannut 
puheenjohtaja Juha Hartman oli 
valmis luovuttamaan puheenjohtajan 
nuijansa seuraavalle. Kokouksen 
edetessä kasaan saatiin ensi vuon-
na toimintansa aloittava uusi hallitus 
ja puheenjohtaja.

Kokouksen jälkeen väki palasi Vuo-
renmäen leirialueelle. Osa porukas-
ta suuntasi Artjärven keskustaan 
aterioimaan, osa matkailuajoneu-
voihinsa ja muutaman jutustelijan 
saattoi bongata Vuorenmäen piha-
alueelta.

Alkuillasta sauna oli valmiina ja 
karavanväki saikin saunavuoroillaan 
nauttia pehmeistä löylyistä ja vaih-
taa kuulumisiaan puolin toisin.

Illan hämärtyessä moni auto oli 
koristeltu kauniilla tunnelmavaloilla, 
joiden loisteessa oli hyvä kokoontua 
grillikodalle yhteiseen illanviettoon. 
Kota veti väkeä sisäänsä niin pal-
jon, että istumapaikatkin loppuivat 
kesken. Kukin toi mukanaan omat 
juotavansa ja yhdistys tarjosi jokai-
selle maukkaat grillimakkarat.

Leikkimielinen ja tasaväkinen tie-
tokilpailu todisti, että karavaanarit 
omaavat kaiken lisäksi hyvän yleis-
tiedon: kysymyksiä sateli niin histo-
riasta urheiluun kuin kulttuuriinkin.

Sunnuntaiaamu näyttäytyi sumuise-
na ja tihkusateisena. Kauniin Villik-
kalajärven yllä oli tasaisen paksu 
usvakerros. Väki pakkasi hiljalleen 
matkailuajoneuvonsa ja Vuorenmäki 
hiljeni - mutta vain hetkeksi.

Kota ennen treffiväen sisäänrynnistystä.

Sumuinen Villikkalanjärvi sunnuntai-
aamuna.

Teksti ja kuvat: Arja Oja, Anne Ronkainen
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http://www.jyvascaravan.fi
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SF-Caravan Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS 2022 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 
lauantaina 15.10.2022 kello 11 Artjär-
ven Maamiesseuran talon kahviossa. 
Kokouksen siirtäminen isosta salista 
kahvioon oli onnistunut idea, sillä 
näin saatiin kokoukseen intiimimpi 
tunnelma. Kahvinjuonnin lomassa 
saivat läsnä olevat 29 kokousvierasta 
rupatella päällimmäiset kuulumiset, 
kunnes yhdistyksen puheenjohtaja 
Juha Hartman kopautti nuijallaan ko-
kouksen alkavaksi. 

Avauspuheenvuorossaan Juha ker-
tasi hieman kesän ja syksyn yhdis-
tyskuulumisia ja toivotti kokousväen 
tervetuleeksi. Kokous valitsi istuvan 
puheenjohtajan myös kokouksen pu-
heenjohtajaksi. Samoin yhdistyksen 
sihteeri Aila Luoto (ent. Salonen) sai 
kokoukselta valtuudet toimia myös 
kokouksen sihteerinä. Kokouksen jär-
jestäytymisen jälkeen kokous todettiin 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi.

Kokous päätti hallituksen jäsenmää-
räksi kuusi henkilöä. Tämän jälkeen 
päästiinkin ehkä kokouksen odo-
tetuimpaan kohtaan, yhdistyksen 
puheenjohtajan valintaan. Nykyinen 
puheenjohtaja kertoi kokoukselle, 

ettei asetu enää ehdolle. Kun Hannu 
Anttosta ehdotettiin, eikä muita eh-
dokkaita ilmaantunut, valitsi kokous 
uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 
2023 alusta alkavalle kaksivuotiskau-
delle Hannu Anttosen.

Seuraavaksi valittiin hallitus. Nykyi-
sestä hallituksesta kolme oli ero-
vuorossa ja kaksi ilmoittanut erosta 
aiemmin. Näin ollen hallitukseen va-
littiin kolme jäsentä kahdeksi vuodek-
si: Tuula Heinonen, Anne Ronkainen 
ja Kari Virtanen sekä kolme jäsentä 
yhdeksi vuodeksi: Erkki Helin, Juha 
Rinne ja Aila Luoto. 

Toiminnantarkastajien valinnan jäl-
keen vahvistettiin toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2023. Hallitus 
esitti jäsenmaksujen ja toisalta myös 
palkkioiden pitämistä ennallaan, mitkä 
esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kun muita käsiteltaviä asioita ei ollut, 
kokouksen puheenjohtaja kopautti 
reilun tunnin kestäneen kokouksen 
päättyneeksi, minkä jälkeen nykyinen 
ja tuleva puheenjohtaja pääsivät vielä 
virallisluonteisiin poseerauskuviin.

Kokouksen tiivistys: Arja Oja
Kuvat: Arja Oja, Anne Ronkainen

Kokousväkeä Maamiesseuran talon kahviossa. Nykyinen pj Juha ja tuleva pj Hannu.
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LOPPUKARONKKA
Caravan messut oli takanapäin. Jär-
jestelyt olivat sujuneet onnistuneesti.
Jokaisten messujen jälkeen on ollut 
tapana järjestää talkoolaisille yhtei-
nen tapaaminen, jossa yhdessä iltaa 
viettäen käydään läpi messutapahtu-
maa järjestelyjen osalta, sekä omien 
havaintojen tai tuntemusten osalta.

Tilaisuus oli 4.11.2022 klo 18.00- 
messukeskuksessa. Ennakkoilmoit-
tautumiset oli suoritettu ja ruokailuun 
liittyvät asiat oli hoidettu tilaisuutta 
varten.

Ravintola Lokki oli valmistanut ”pientä 
iltapalaa” karonkkaporukalle. 

Tarjoilut maittoivat paikkansa tilaisuudesta 
ansainneille messujen talkooporukalle.

Loppusyksyn pimeys ja kylmennyt 
ilma saatteli osallistujat paikalle.
Messuisännän ja yhdistyksen puheen-
johtajan lyhyiden tervetuliaispuheiden 
jälkeen aloitettiin ruokailu. 
Ravintola Lokki oli valmistanut ”kevy-
en iltapalan ” joka nautittiin kiireettö-
mästi omissa pöytäkunnissa. Patonki 
tosin loppui kesken. Olisi allekirjoit-
taneen pitänyt osata varmistaa sen 
määrä valmiiksi pakatusta laatikosta.

Ruokailun jälkeen käsiteltiin messu-
tapahtuman majoitustoiminnan palve-
luntuottoon liittyvät asiat. Oli asioita, 
jotka eivät kaipaa jatkossa lisähuomi-
ota, mutta petrattavaakin kyllä jatkos-
sa riittää.
Messutreffeille osallistuneiden yk-
siköiden määrä (alle 400), oli kyllä 
melkoinen yllätys, negatiivisessa mie-
lessä (norm. lähes 600). Kehityseh-
dotuksia kirjattiin ylös tulevia messuja 
varten.

Tilaisuudessa jaettiin myös palkinnot 
yhdistyksemme jäsenille, jotka ovat 
olleet talkoohommissa messujen alus-
ta asti. Tämä on tärkeä huomionosoi-
tus niille, jotka ovat pitkän talkoolais-
uran messujen hyväksi tehneet.
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Tilaisuudessa palkittiin alusta asti tai lähes alusta asti messujen talkoisiin osallistuneet yh-
distyksemme jäsenet, vasemmalta Erkki ja Maija Helin, Satu ja Martti Keinänen sekä Eila 
ja Kari Koivunen. Kuvasta puuttuu Helge ja Sirkku Hedlund.

Yhtä tärkeää on tämmöisessä vapaa-
muotoisessa tapahtumassa saada 
tavata niin vanhoja, kuin uusiakin 
talkoolaisia. On mukava vaihtaa mie-
lipiteitä, tuntoja treffien ja messujen 
osalta, Samalla voi kertoa omia jo 
suoritettuja Caravan matkoja kesän ja 
alkusyksyn osalta. 

Moni kertoi myös omista tulevista 
matkasuunnitelmistaan tulevan talven 
osalta. Osa laittaa pyörät seisomaan 
talveksi ja osa matkailee yksiköillään 
omien mieltymystensä mukaan.   
Iloisen puheensorinan vallitessa 
pöydissä em. keskustelut tempasivat 
osallistujat mukaan pitkäksi ajaksi.

Talkooväen ensikertalaisille tämmöi-
nen tilaisuus antoi mahdollisuuden 
tutustua ihmisiin. Treffitapahtuman 
yhteydessä ei varmaankaan moni 
ensikertalainen tavannut kuin omalla 
alueellaan työskenteleviä ihmisiä.

Talkootyön määrä messujen ympärillä 
on valtava ponnistus. Talkootyötun-
tien määrä yli 60 henkilön suorittama-
na vaatii jokaiselta
sitoutumista ja henkilökohtaista pa-
nostusta tapahtumaan.
Siksi haluankin omasta ja järjestelyis-
tä vastanneiden henkilöiden puolesta 
kiittää myös niitä talkoolaisia, jotka 
eivät tilaisuusuuteen osallistuneet.
Jatkossakin on jokaisen työpanos 
tärkeä.

Haluan toivottaa kaikille yhdistyksem-
me jäsenille perheineen mitä antoisin-
ta tulevaa vuotta 2023. 
Pidetään pyörät pyörimässä.

Jorma Siren
Messuisäntä 2022

Teksti: Jorma Siren
Kuvat: Arja Oja
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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

http://lahticaravanhuolto.fi
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PIKKUJOULU 25.-27.11.

Monin paikoin oli tuolloin marras-
kuun lopulla saatu maahan lumipeite, 
mutta pilvet olivat väistäneet Artjär-
ven, joten Vuorenmäellä maa oli vielä 
musta. Vaikka lunta ei ollut, toi joulu-
tunnelmaa heti alueelle tultua kuuma 
glögi ja joulupiparit, joita tarjottiin 
vastaanotossa.  

Saunojen jälkeen yhdistys tarjosi vie-
lä kaikille pikkujouluun tulijoille gril-
limakkarat kodalla, mukavan juttelun 
kera. Jos ei illalla ollut ehtinyt sau-
naan, tai halusi löylyyn vielä uudes-
taan, saunaan pääsi vielä lauantaina-
kin puolilta päivin. 

 Puheenjohtaja Juha Hartman toivottamassa pikkujouluvieraat tervetulleeksi Vuorenmäelle.

 1.1.2023 aloittava hallitus esittäytyi: vas.         
Kari Virtanen, pj Hannu Anttonen, Juha 
Rinne ja Erkki Helin.

Kello 15 alkoi sitten varsinainen pik-
kujoulun vietto. Hyvissä ajoin alueelle 
tulleet reilut 30 vaunukuntaa ja lisäksi 
päivävieraat saapuivat koristeltuun 
Maamiesseuran talon saliin. Siellä 
vaihdettiin pikaisesti päällimmäiset 
kuulumiset, kunnes väki hiljeni kuun-
telemaan puheenjohtajan tervetuloter-
vehdyksen.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poi-
keten, ruokaa odotellessa hoidettiin 
ensin juhlien viralliset osuudet. Pu-
heenjohtaja esitteli uuden hallituksen, 
josta tosin paikalla oli vain miesedus-
tus, kaikkien kolmen naisen ollessa 

Vuoden 
2022 kara-
vaanarit  
Riitta ja 
Veikko 
Jääskeläi-
nen.
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estynyt osallistumaan tähän juhlaan. 
Varsinaiset arpajaiset oli peruttu, 
mutta moni sai silti arpavoiton, sillä 
yllätysarpajaiset pidettiin tulojärjes-
tyksen mukaisilla numeroilla. 

Seuraavaksi julkistettiin yhdistyksen 
vuoden 2022 karavaanari; Riitta ja 
Veikko Jääskeläinen. Heidän haastat-
telun voit lukea edellisestä lehdestä. 
Illan artisti Tuomo Karppinen antoi 
vielä esimakua tulevasta, ja sävel-
ten vielä kaikuessa korvissa päästiin 
syömään maatalousnaisten loihtimia 
maukkaita jouluruokia.

 Maatalousnaisten loihtima jouluruoka oli todella maittavaa ja sitä oli riittävästi.

Joulupukki muisti sekä lapsia että keittiöhenkilökuntaa Korvatunturin pienillä tuliaisilla.

Ruokailun jälkeen saimme hetken 
sulatella ateriaa ennen luvassa vielä 
olevia kahvia ja torttua. Lauri Tar-
nanen kertoi tämän vuoden ajotaito-
merkkien suorittajat. Heitä edusta-
massa oli ainoastaan Seppo Siivonen; 
hän sai Laurilta rintapieleensä muiden 
merkkien jatkoksi Kultaisen merkin.

Vaikka pikkujoulussa oli mukana vain 
kolme lasta, kyllä Joulupukki silti tuli 
vierailulle. Hän jututti kaikkia erikseen 
ja toi heille pienet muistamiset Korva-
tunturilta. Pukki muisti myös keittiön 
väkeä pienellä kiitospussilla. 
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Hallitus yllätti pestinsä vuoden lopussa jättävän pitkä-
aikaisen puheenjohtajan lahjalla ja kukilla.

Mutta ei Pukki päästänyt aikuisiakaan 
helpolla. Hän halusi valita joukkoon-
sa uuden apurin, ja sellaiseksi pääsi 
voittamalla pienen kilpailun. Ja löy-
tyihän se uusi apuri tonttuarmeijaan 
naurun saattelemana. Joulupukki 
vilkutti ja jatkoi matkaansa ties minne. 

Kun kilpailujen vauhtiin oli päästy, 
allekirjoittanut veti vielä kaikille viime 
vuodesta tutun kilpailun, jossa piti 

Joulupukin nopeita hoksottimia 
vaatineen kilpailun finalistit, 
naisenergia voitti.

osata laskea numerot kuuteen asti.

Sitten hallitus sai yleensä niin puheli-
aan ja sanavalmiin Hartmanin Juhan 
hiljaiseksi kutsumalla hänet täysin 
yllätyksenä eteen. Hallitus ojensi 
väistyvälle pitkäaikaiselle puheenjoh-
tajalleen kiitokseksi ruusupuskan ja 
lahjapaketoidun nimikyltillä varustetun 
puheenjohtajan nuijan telineineen. 
Yllätys osui ja upposi.

Pikkujouluväki kuuntelemassa ja tanssimassa Tuomo Karppisen esittämiä monipuolisia 
musiikkikappaleita.
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 Illan artisti Tuomo Karppinen viihdytti 
tanssihaluisia monipuolisella ohjelmistol-
laan.

Kahvinjuonnin tunnelma oli jo valmiik-
si iloinen ja hilpeä, ja siitä ilonpito 
vain lisääntyi, kun illan Tuomo-artisti 
päästettiin irti. Iso tanssilattia täyttyi 
välillä lavatanssijoista välillä joraajis-
ta, kun Tuomo lauloi tanssikappaleita 
siirtyen sujuvasti tyylilajista toiseen.

Tanssien loputtua näytettiin jälleen 
yhteistyön voima; pöydät ja sali tuli 
siivottua yhteistuumin hujauksessa. 
Kellä oli tanssiessa päässyt energia-
vajetta kertymään, iltamakkarat kodal-
la toivat siihen helpotusta. 

Mukavat pikkujoulut oli ohi, seuraava-
na päivänä omaan tahtiin kotia kohti.

Teksti: Arja Oja
Kuvat: Arja Oja, Kari Koivunen

Vas. Kultaisen merkin matkailuautolla 
suorittanut Seppo Siivonen ja Lahden yh-
distyksen ajotaitotoimikunnan vetäjä Lauri 
Tarnanen.

PS. JUTTU

Pikkujoulussa on tapana palkita kevään 
ajotaitotapahtumassa ajomerkin suorit-
taneet, niin tänäkin vuonna. Lauri kertoi 
pikkujoulussa lisää tämän vuoden palkit-
semisista ja itse kevään ajotaitotapahtu-
masta näin: 
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Ajotaitotapahtuma on kaikille jäsenille 
tarkoitettu tapahtuma, jossa jokainen 
voi tulla harjoittelemaan ajoneuvon 
käsittelyä ja kuulemaan vinkkejä ajo-
neuvon käsittelyyn liittyen. Kyseessä 
ei ole mikään kilpailu, olenkin leikki-
sästi sanonut, että pronssisen merkin 
saa, mikäli pari keilaa jää pystyyn ja 
tulet maaliin 15 minuutin kuluessa. 
Radan voi suorittaa omalla kalustolla 
tai sitten yhdistyksen lainaksi saa-
malla kalustolla. 

Viime kevään ajotaitotapahtumassa 
saimme suorituksia kaikkiaan viisi 
kappaletta. Mikael Salonen suoritti 
matkailuvaunu yhdistelmällä Prons-
sisen merkin, Mikael suoritti myös 
matkailuautolla Pronssisen merkin 
samoin Airi Nyckling. Kultaisen mer-
kin suorittivat Seppo Siivonen ja 
Mestarimerkin Kari Sinisalo.

Jäsenmäärämme on kasvanut viimei-
sen parin vuoden aikana ja olisikin 
mukava saada uusia suorittajia ensi 
keväälle. Radalla harjoitellaan juuri 
sellaisia tilanteita, joita lomareissulla 
saattaa hyvinkin tulla eteen, kuten 
esim. kadun varteen pysäköintiä, 
taikka harhaan ajettaessa auton/yh-
distelmän kääntämistä risteyksessä. 

Lahden seudun parhaimmista vuosis-
ta olemme pahasti tippuneet, koska 
vaikkapa 10 vuotta sitten ajoharjoit-
telua ajettiin molempina päivinä ja 
pikkujouluissa kuvaaja joutui aina 
sanomaan, että tiivistäkää, jotta mah-
dutte kuvaan. Olisi mukava saada 
suorittajien määrä taas kasvamaan ja 
nähdä ensi vuonna suurempi joukko 
valokuvassa mitalien kanssa.

Lauri Tarnanen
Lahden yhdistyksen ajotaitotoimikunnan 
vetäjä

http://www.dukopart.fi
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http://www.lahdenpalokalusto.fi
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BERGEN
 
Bergen, tuo Norjan toiseksi väkirik-
kain kunta, osui reitillemme seuraa-
vaksi. Tuossa seitsemän vuonon ja 
seitsemän kukkulan kaupungissa 
asustelee yli 280 000 viikinkien jäl-
keläistä. Kaupungin suurin vetonaula 
on kaiketi puinen vanhakaupunki 
Bryggen. Tämä keskiaikainen rahti-
satama on ollut tärkeä kauppapaikka 
jo 1100-luvulta lähtien. Paikalla vai-
kuttivat Hansaliiton aikoihin suuresti 
mm. saksalaiset kauppiaat ja laivurit. 
Mielenkiintoinen kohde on myös kau-
pungin viereiselle vuorelle nouseva 
funikulaari eli kiskoköysirata. Meren-
pinnasta nousua kertyy 320 metriä eli 
Bergenin kaupunki avautuu katselta-
vaksi koko komeudessaan. Ja eipä 
kaupungissa tarvitse jäädä nälkäisek-
si, sillä varsinkin mereneläviä tarjoa-
via ravintoloita löytyy runsaasti.

Yllä Bergenin Bryggen, joka kuuluu 
Unescon maailmanperintölistaan ja alla 
tämän suojellun miljöön kapeita kujia.
Vas. Bergenin tori oli vilkas paikka. 
Tarkkaan karsottuna näkyy myös kisko-
köysirata.
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GEIRANGER
 
Tämä eteläinen osa Norjaa on var-
sin vuoristoinen ja emme mekään 
välttyneet lumen kohtaamiselta. Nyt 
olimme sittenkin vasta Jyväskylän 
korkeudella. Matkan varrelle osui 
Geirangerin Peikkopolku, jota reunus-
ti komeat lumivallit. Tie oli kuitenkin 
sula ja lumeton. Tämä reittimme osa 
oli kovin kapea ja mutkainen. Vas-
taantulijan kohdatessa oli pysähdyttä-
vä levennettyyn kohtaan ja suoritetta-
va ohitus. 

Tämän reitin kohokohta oli näköala-
paikka Geirangerin vuonoon ja ky-
lään. Tämä vuono kuuluu maailman-
perintökohteisiin ja siellä vierailee 
muutaman kesäkuukauden aikana 
noin 150 risteilyalusta. Norjan näh-
tävyyksiin kuuluu myös alkuperäinen 
Peikkopolku, mutta se oli suljettu 
lomamme aikana. Ratin kääntelyä 
kuitenkin riitti ilman sitäkin.

Geirangerin Peikkotien korkeat lumivallit.

Vastaan tuli bussejakin, levennysten ansios-
ta ohittaminen onnistui.

Greirangerin vuonokin kuuluu Unescon 
maailmanperintöluetteloon.

Tunneleita osui matkallemme satoja.
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Jatkuu numerossa 1/23

KAIVOKSILLE
 
Røros, sitä kohti seuraavaksi. Kysei-
nen kaupunki on jälleen yksi kohde 
Norjan Unescon maailmanperintökoh-
teiden luettelossa. Jopa kaupungissa 
olevat malminlouhinnan kuonakasat 
ovat suojeltuja ja kulku kasoille ohjat-
tiin olemassa olevien polkujen kautta. 
Tässä kaivoskaupungissa toimi kupa-
rikaivos yli 300 vuoden ajan ja kaivos-
toiminta päättyi vasta 1977 kaivosyh-
tiön mentyä konkurssiin. 

Rørosin rakennuksia alettiin suojel-
la jo 1920-luvulla ja tämä kaupunki 
muistuttaa meitä hienosti entisaikojen 
rakennustavoista.

Tämän Unescon listaan kuuluvan Rørosin 
kaupungin pääkatu ja mäen päältä löytynyt 
kaupungin kirkko.

Rørosin kaupungin vanhaa rakennuskan-
taa. Ruukki sai voimansa vedestä ja (alla)
turvekatto oli aikoinaan suosittu.

Teksti ja kuvat Kari Koivunen
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http://www.rintajouppi.fi
http://www.rintajouppi.fi
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Hannu 
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SFC 69857

040 5086498 
puheenjohtaja(at)
sfclahdenseutu.fi

HALLITUS
1.1.2023 aloittava

Tiedottaja

Puheenjohtaja

Sihteeri, jäsenkirjuriVarapuheenjohtaja

Anne 
Ronkainen
SFC 168014

040 5793993
anne.ronkainen(at)
viparo.com

Tuula 
Heinonen
SFC 145299

044 5340574
tuula.heinonen51 
(at)gmail.com

Kari 
Virtanen
SFC 117028

040 5791942
kariuvirta(at)
gmail.com

Erkki 
Helin
SFC 35079

0400 351439
erkkip.helin(at)
gmail.com

Juha 
Rinne
SFC 129520

045 78768384
juha(at)juharinne.fi

Aila 
Luoto
SFC 166536

044 3684095 
sihteeri(at)
sfclahdenseutu.fi
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Huom!

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

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

   Käy tykkäämässä!

1.1.2023 aloittavan 
puheenjohtajan 
       tervehdys

Tervehdys minultakin tähän lehteen. 
Aloitan tosiaan puheenjohtajana 
vuoden vaihteessa. Alku menee 
oman toimintatavan luomiseen ja 
opetellessa tähän luottamustehtä-
vään. Mottonani voisin sanoa ole-
van yhteistyö ja avoimuus. 
 
Haluan tutustua myös teihin jäse-
nistöön. Toivon, että käytte kirjai-
mellisesti tai kuvainnollisesti hihas-
ta kiinni ja näin opimme tuntemaan 
toisemme.

Juha Hartman johti yhdistystä peräti 
6 vuotta erittäin ansiokkaasti, kiitos 
ja hatun nosto Juhalle siitä.

Pyrin parhaani mukaan toimimaan jä-
senistön ja yhdistyksen etuja valvoen. 
Apuna minulla on tässä uusi hallitus, 
jossa on mukana vahvaa vuosien 
hallitusosaamista ja myös uutta inno-
kasta verta. 

Tehtävääni kuuluu hoitaa yhdistyksen 
asioita niin, että voimme nauttia ja 
olla ylpeitä karavaanareita Lahdesta. 
Eli lippu korkealle!

Hannu Anttonen 69857

www.sfclahdenseutu.fi
https://www.facebook.com/LahdenSeutu 
https://www.if.fi
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hyotyajoneuvokeskus.com

Huollata vaunusi tai autosi!
Muista myös tiiveystarkastus

Nyt meiltä myös 
asuinosan huollot

Saimme kaasuluvat, jonka myötä 
pystymme palvelemaan Teitä vielä 
paremmin. Vaaraa aika asuinosan 
huollolle asuntovaunullesi tai 
matkailuautollesi verkkosivujemme 
kautta, soittamalla tai sähköpostilla. 

Voit valita myös pelkän 
kaasunkoeponnistuksen tai 
tiiveystarkastuksen. 

Kysy myös tarjousta lisävarusteiden 
asennuksesta.

www.hcaravan.fi

@hcaravan.fi

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

JÄSENETULIIKE

240 €
240 €240 €

280 €

http://hcaravan.fi
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                          TAPAHTUMAKALENTERI  2023 
julkaistaan alkuvuodesta kotisivuilla www.sfclahdenseutu.fi 
                             ja VaunuPostissa 1/2023.

 TULEVAT TAPAHTUMAT

CARAVAN 2023 ja
MATKAMESSUT
Helsingin Messukeskus

BUSSIRETKI LAHDESTA
        la 21.1.2023
Helsingin messuille!

TALVIPÄIVÄT  10.-12.3.23
Messilä, Hollola

Tarkemmat tiedot molemmista tapahtumista myöhem-
min sähköpostilla, kotisivuilla  www.sfclahdenseutu.fi  ja 
facebookissa SF-Caravan Lahden Seutu ry.

Ohjelmassa pilkkikisa ym!

http://sfclahdenseutu.fi
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Vuorenmäki

Yhdistyksen oma leirintäalue Vuorenmäki sijaitsee Orimatti-
lan kaupungissa Artjärven kylässä 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
Hallituksella on tarvittaessa oikeus muuttaa hintoja.
Alueella ei ole kaasun myyntiä.

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 

           Aluepäivystäjän numero 045 1374692

 www.sfclahdenseutu.fiHuom! Alue on 

talvisin suljettu!

www.sfclahdenseutu.fi


    29

https://www.lahdenautotekniikka.fi/
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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 20222023

Hämyralliin 2022 osallistuneiden 
kesken arvotaan 1000€ palkinto 
11.2.2023.      Onnea arvontaan!

http://www.facebook.com/Hamyralli
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KILPAILUKUTSU  HÄMYRALLIIN
Kilpailuaika on 1.1.2023 – 31.12.2023. 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 Luoto 044 3684095 ja Hannu Antto-
nen 040 5086498. 

Onnea kilpailuun!
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   Kuka?  Mitä?  Missä? Häh?
Kuvat aitoja, tekstit hölynpölyä!

Kuvat ja hölynpölytekstit Arja Oja

Äläs nyt hermoile, 
hyvin se sujuu, menet nyt 

vain hakemaan nuo ku-
kat, etkä välitä, vaikka 

kaikki kattoo...

Osaatko 
tällaisen tanssi-

muuvin?                 

   
Tottakai osaan! 

Ihan helppo!

Hei, 
muut tanssipa-

rit ovat jo luovut-
taneet, te olette 
voittaneet tämän 
yön tanssimara-
tonin! Onneksi 
olkoon! Hei, 
lopettakaa jo! 
Nyt seis! Ei 

enää!!!

Tämä 
on totuuspipo: aina 
kun päässä välähtää idea, 
pipossa välähtää valo... 
Kuka haluaa kokeilla?

Men-
nään kulman 

taa, ois asiaa...
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SF-Caravan Lahden Seutu ry toivottaa 

jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen

Rauhallista Joulua 
ja 

Onnellista Uutta vuotta 2023!


