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HALLITUS 2017, otahan meihin yhteyttä

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

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

  www.sfclahdenseutu.fi

Aila Laaksonen, sihteeri ja 
rahastonhoitaja
050-5560996
aila.laaksonen1@hotmail.fi
SFC 100400-1

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

Jouni Väkiparta 
040-4157154
jounivakiparta@msn.com 
SFC  138513

Kari Sinisalo
0400 729297
ponnarikari@gmail.com
SFC 110443

Dave Velasco
050 5575571
dvelasco@saunalahti.fi
SFC 86728

Juha Rinne
Varapuheenjohtaja
044-9609789
juha@juharinne.fi
SFC 129520

Pete Suutarinen
045 1083125
suutarinen.esa@gmail.com
SFC 158228
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Lehteen 2/18 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 22.4. 2018. 
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2018
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 22 mm 180 €

Ole ystävällinen ja lähetä valmis 
mainos tai ilmoitus.

Päätoimittaja ja taittaja Eila
Koivunen
044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset, 
materiaalit.
SFC 78111-1

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen 
ja Tuula Heinonen

Etusivun kuva:  Leirintämatkailu-
vaikuttaja  -pokaaali. 
Kuva Juha Rinne

 
  Sisällysluettelo        Sivu

  Hallitus 2018           2 
            
  Vaunupostin ilmoituskoot          3 

  Puheenjohtajalta            4 

  Päätoimittajalta                   6

  Tullaan tutuksi Sari ja Jouni 10
        
  Uudet jäsenet   12
   
  Leirintämatkailuvaikuttaja 13

  Pikkujouluista kuvia   16
    
  Merkittäviä turvallisia askeleita 20

  Turun Caravan Show  24
    
  Treffit ja tapaamiset 2018     31   
 

Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja 
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

34. vuosikerta   Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
        
Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 2 Vko 20 16/2018
Nro 3. Vko 35   29/2018
Nro 4 Vko 45 41/2018
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Puheenjohtajalta

       

  

Niin se on tämäkin vuosi taas saatu 
käyntiin ja vuosi alkoi yhdistyksemme 
osalta erittäin hyvin.

Turun Caravanshow:ssa yhdistyksem-
me palkittiin vuoden leirintämatkailu  
vaikuttajana.

Erityisesti huomionosoitukseen vaikut-
ti viime talven hiihdon maailmanmesta-
ruuskilpailujen yhteydessä järjestetyn 
talvileirintäalueen menestyksellinen ra-
kentaminen ja hoitaminen. Lahden MM-
hiihdot 2017 oli Suomi100-juhlavuoden 
merkittävin kotimaassa järjestetty ur-
heilu- ja yleisötapahtuma.
Leiripäällikkö Henry Ahosen johdolla,ja 
talkooväen voimin homma hoitui mallik-
kaasti. Tyytyväisiä kisavieraita oli pe-
räti yhdeksästä (9) eri maasta.

Yhdistyksemme oli myös hyvin edustet-
tuna Turun messutreffeillä, sillä meitä 
oli paikalla yli 20 yksikköä.

XX Talvipäivät vietämme tänä vuonna 
Sysmässä ja hienoa olisi, jos pääsisit 
mukaan kilpailemaan yhdistyksen pilk-
kimestaruudesta ja nauttimaan muus-
ta ohjelmasta. Mm. Pekka Vaattovaara 
tanssittaa perjantai-iltana.

Pikkujoulujen jälkeen julkaisimme yh-
distyksen nettisivuilla kevään matkan 
Saarenmaalle, joka varattiin loppuun 
ennätysajassa. Peruutuksia voi toki 
tulla, joten jos olisit halukas lähtemään 
mukaan, niin ilmoittaudu nettisivujen 
kautta. Peruutuspaikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä.

Treffit menevät pitkälti edellisvuosien 
tapaan ja muutama isompi tapahtumakin 
olisi tiedossa, josta neuvottelut on par-
haillaan menossa.

Tänä vuonna Caramban SM- kilpailut 
järjestetään Lahdessa 9.6.2018  J. Rin-
ta-Jouppi Oy:n piha-alueella. Mukana 
kisassa on pohjoismaiden, sekä Suomen 
parhaimmistoa.Tervetuloa suurella jou-
kolla katsomaan. Vapaa pääsy.

Tämä talvi on ollut kyllä vaihteleva keli-
en suhteen. Tätä juttua kirjoittaessa on 
pakkasta n. -10  ja ensi viikolla on luvattu 
taas lämpöasteita jopa +4, joten meidän 
harrastukseen tämä ei hirveästi vaiku-
ta, mutta liukkaat tiet tietysti vaikuttaa 
kaikkiin kulkijoihin.

Tammikuu alkaa kohta olla ohi, ja muuta-
ma kuukausi eteenpäin, niin taas jo ilolla 
odotellaan kevättä ja aurinkoa.

Yhdistyksemme on mukana Cheekin  Va-
lot Sammuu päätöskonsertin majoituk-
sessa Lahden mäkimontun läheisyydessä 
olevilla alueilla eli Teivaanmäen alueella 
sekä Lokinrannassa.

Tästä syystä joudumme siirtämään 
pelitreffejä viikolla eteenpäin. 31.8.-
2.9.2018. Pelitreffeillä taistellaan jäl-
leen yhdistyksen petanque- sekä mölkky  
mestaruuksista.

Turvallisia kilometrejä talvimatkailuun..

T. Juha 127140

 

 

.
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KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY

• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk

HAKAKATU 4  15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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 Päätoimittajalta

   
Artjärven Vuorenmäeltä 

    terveisiä

 Kevättalkoot keväällä 
12.5.2018

Talkoolaisille maksuton 
yöpyminen

Moi ystävät!

Olemme päässeet nyt talveen. Aina-
kin kalenterin mukaan on talvikuukau-
si. Kyseessä on vuoden 2018 ensimmäi-
nen Vaunuposti, joka ilmestyy talvella. 
Kakkoslehti ilmestyy sitten keväällä ja 
kolmoslehti loppukesästä. Nelosnumero 
ilmestyy synkimpään syksyn aikaan. On-
neksi olemme päässeet siitä jo ohi. Syn-
kimmästä syksystä siis.
 
Ja onhan meillä maaliskuussa Talvipäi-
vät Sysmä Campingillä. Olemme me tal-
vimatkailijat jo nähneet Uuden Vuoden 
vieton ystävien kanssa ja Turun Cara-
van shown. Tämä meidän harrastuksem-
me on kyllä ystävien tapaamista. Onko 
meidän niin kiva tavata ystäviä, että su-
kulaisille riittävät arkipäivät ja Joulu?

Niinhän siinä sitten kävi, että kuulin 
tammikuun alussa radiossa tutkimuk-
sesta, että eläkeikäiset pitävät ystä-
vyyssuhteita tärkeämpinä kuin suhteita 
sukulaisiin.

Onhan  nyt sitten suunniteltu kesän 
matkat? Ainakin laivaliput on ostet-
tu? Ihan kauhean tarkkaan me emme 
ainakaan suunnittele matkamme yksi-
tyiskohtia, koska aina täytyy olla mah-
dollisuus muuttaa suunnitelmaa. Se on 
kuitenkin varmaa, että pääsemme läh-

temään ystäviemme kanssa mukavalle 
matkalle

Liikenneturvan seurontojen (www.liiken-
neturva.fi) mukaan lähes yhdeksän kym-
menestä autoilevasta käyttää suunta-
merkkiä kääntyessään. Liikenneympy-
rästä poistuttaessa vilkku jää näyttä-
mättä tätä useammalta. Eli vain kolme 
neljästä näyttää,  mihin on menossa lii-
kenneympyrästä.

Meidän karavaanareiden on myös käy-
tettävä vilkkua, sillä ei ole mitään är-
syt tävämpää, kuin odottaa tulevaa autoa 
liikenneympyrässä turhaan, se kääntyi-
kin pois, eikä näyttänyt vilkkua.

Parannetaan tapojamme  ja muistetaan 
käyttää vilkkua, aina kun käännymme.

  Terkuin Eila 78111-1
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Pääsiäisenä monipuolinen ohjelma
Paikkavaraukset 0400 542029 tai 

wanhatwehkeetkarstula@gmail.com
Tervetuloa

HÄMYRALLI 2018

Voit jälleen osallistua vuoden 2018 
Hämyralliin 1.1.-31.12.2018 välisenä aikana

Mukana on tänä vuonna eri Hämyalueita, joissa 
yöpymällä voit kerätä Hämypassiin 7 alueen leimaa 

tai isäntien kuittauksia tai maksukuitteja 
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Matkailuautot

Matkailuvaunut

Varastossamme on jatkuvasti 
150-200 ajoneuvon valikoima. 

Tule tutustumaan laajaan valikoimaan 
matkailu- ja retkeilyautoja.

Tule tutustumaan 
matkailuvaunuihimme.

Katso koko valikoima 
internetissä www.jyvascaravan.fi

Valikoimissamme  yli 150 matkailuajoneuvoa.

Tarvikemyymälässämme laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Meiltä löydät  myös teltat ja  muut lisävarusteet.

28 alan ammattilaista  valmiina palvelukseen!

Lämpimissä  sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.

Nykyaikaisissa  huoltotiloissa  työskentelee 10 mekaanikkoa.

Caravansuurmyymälä keskellä Suomea!
Meillä yli 150 ajoneuvoa ja 7000 tarviketta ja varaosaa, tule suoraan meille!

Henkilö- ja pakettiautot

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan. 

0400 407 066
myynti@
jyvascaravan.fi

Tommi Kuismin 050 434 0408 
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842
Timo Käyhkö 0400 642 699
Tuomo Käyhkö 0400 545 133
Simo Käyhkö 0400 769 332

Meillä yli 
150 ajoneuvoa!
Katso ajantasalla
oleva varasto-
tilanteemme 
www.jyvascaravan.fi

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

Caravan-varaosat / 
tarvikkeet / lisävarusteet
0400 407 035
varaosat@jyvascaravan.fi
Caravan-huolto
0400 407 055
huolto@jyvascaravan.fi

Fiat-huolto ja 
varaosat 
0400 407 154
fiat@jyvascaravan.fi
Vuokraus
0400 620 445
vuokraus@jyvascaravan.fi

JälkimarkkinointiMyynti Myyjät
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Tullaan tutuiksi 24:

Olemme Sari ja Jouni Väkiparta 
Mäntsälästä. Karavaanareita olemme 
olleet vuodesta 2011.

Lahden yhdistykseen olemme kuu-
luneet noin 4 vuotta. Ensimmäisen 
kerran kävimme Artjärvellä 90-lu-
vulla, jolloin Jounin vanhemmat vau-
nuilivat siellä, mutta silloin kipinä ei 
iskenyt (Sari sanoi, että tuollaiseen 
koppiin en ikinä mene), mutta toisin 
kävi.

Oma ensimmäinen vaunumme oli So-
llifer S9 vm. -98, joka tuli hommat-
tua, kun naapuri pyysi Jounia tutus-
tumaan vaunuiluelämään, ja siitä se 
kipinä sitten lähti. (Jouni sai Sarin-
kin suostuteltua).

Ensin reissasimme vain kesällä ja 
kaksi ensimmäistä talvea olimme tal-
vipaikalla Majamäessä kolmen lap-
semme, ja tietysti koiramme Petun 
kanssa. Kahta vanhempaa lasta ei 
vaunuilu silloin enää kiinnostanut.

Huomasimme, että paikallaanolo ei 
ollut meitä varten ja siitä alkoi ym-
pärivuotinen reissaaminen.

Ensimmäinen vaunu oli noin vuoden, 
jonka jälkeen se vaihtui Solifer 570 
Finlandiaan vm. 04 ja sillä reissattiin 
pari vuotta.

Vuonna 2014 ostettiin Kabe Ame-
tist vm. 2012, jolla reissaamme 
yleensä kahdestaan. Pääsääntöises-
ti reissaamme viikonloppuisin koti-
Suomessa tapahtumissa ja treffeil-
lä.

Haaveenamme on joskus lähteä 
kiertämään Lappia tarkemmin.

Olemme saaneet paljon uusia ystä-
viä.

Mukavaa kevään odotusta kaikille.
Hymyillään kun tavataan !!
  
  Sari ja Jouni 138513

Sari ja Jouni Väkiparta
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Turun Caravan Show:ssa saimme ko-
kea miellyttävän yllätyksen, kun yh-
distyksemme valittiin vuoden 2017 
leirintämatkailuvaikuttajaksi.

Puheenjohtajamme oli pyytänyt mei-
tä pukemaan messuille oranssit yh-
distysliivimme. Hän ei puhua pukah-
tanut yhtään, että miksi. Syyhän sit-
ten selvisi, kun siirryimme auditori-

LEIRINTÄMATKAILUVAIKUTTAJA 2017
oon, ja siellä Olli Rusi kutsui Juha 
Hartmanin vastaanottamaan valin-
taa ja pokaalia. 

Yhdistyksemme jäsenen mielipi de: 
Tää oli kyl aivan huippu juttu tää 
tunnustus! Hienoa kuulua tällaseen 
porukkaan.  Ja Juuso sai hyvin kyl 
pidettyä salassa loppuun saakka. 

Vasemmalla Puheenjoh-
tajamme Juha Hartman 
sekä Liiton puheenjohta-
ja Olli Rusi .

Oikeal-
la kaunis 

pokaali 
ja kukka-

kimppu, 
jotka yh-

distyk-
semme sai

SFC Kuopion Seutu ry on vuoden 
2017 SFC-yhdistys

Laamalansaari on vuoden 2017 
SFC- alueTeksti ja kuvat: Eila ja Kari
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Syys-Joulukuun uudet jäsenet

160599-0 Aronen  Marko  Lahti
160560-0 Hämäläinen Kari  Lusi
120391-0 Häyrinen Pirjo  Orimattila
059532-0 Ihanajärvi Hannu  Pohela
160590-0 Immonen Pertti  Virenoja
067653-0 Kulmala  Päivi  Espoo
124024-0 Liimatainen Sirpa  Kutajärvi
160564-0 Viljaranta Jouko  Hartola
160553-0 Virtanen Harry  Sääksjärvi
077147-0 Virtanen Kari  Vääksy
121485-0 Wahlroos Helena Heinola
067653-1 Kulmala  Harri  Espoo            
020130-0 Vahtera  Aimo   Helsinki
094418-0 Kuusisto   Timo   Lahti
085172-0 Hansson  Sven  Valkom
160774-0 Kuutti  Marita Heinola
030930-1 Mäenpää Urpo   Lahti
030930-0 Mäenpää Ilona  Lahti
073998-1 Oksanen Rauno  Lahti
135033-0 Parkkali Jani  Villähde
243305-0 Saari   Heikki  Lahti
110638-0 Hassinen Kari  Lahti
160805-0 Karppinen Risto  Lahti
160796-0 Keränen Marko        Vääksy 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
 MUKAAN TOIMINTAAMME

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n 
UUDET JÄSENET

040304-0 Sipiläinen Leena  Nastola
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SF-Caravan Lahden Seutu ry on 
vuosien ajan menestyksellises-
ti järjestänyt tilapäisen leirintä-
alueen ja majoitusmahdollisuuden 
suurten yleisötapahtumien, kuten 
messujen ja kansainvälisten urhei-
lutapahtumien yhteydessä. 

Erityisesti huomionosoituk-
seen vaikutti viime talven hiih-
don maailmanmestaruuskilpailujen 
yhteydes sä järjestetyn talvilei-
rintäalueen menestyksellinen ra-
kentaminen ja hoitaminen. Lahden 
MM-hiihdot 2017 oli Suomi100-
juhlavuoden merkittävin kotimaas-
sa järjestetty urheilu- ja yleisöta-
pahtuma. Kisajärjestelyt onnistui-
vat hyvin, ja tapahtuma toi Lahden 
alueelle merkittävän matkailutulon. 
SF-Caravan Lahden Seutu ry to-
teutti Salpausselän kisakeskuksen 
välittömässä läheisyydessä tilapäi-
sen talvileirintäalueen matkailuajo-
neuvoilla saapuville kisaturisteille. 
Yhdistyksen hoitamalla leirintäalu-
eella yöpyi vieraita yli 200 matkai-
luajoneuvossa yhdeksästä (9) eri 
maasta.

SF-Caravan Lahden Seutu ry on 
vuosikymmenien ajan saavuttanut 
laajaa arvostusta karavaanareiden 
keskuudessa valtakunnallisten ta-
pahtumien, kuten messutreffien 
järjestämisessä. Lahti vilkkaana 
messu-, matkailu- ja tapahtuma-
kaupunkina on vetovoimainen mat-
kailukohde, jonka vetovoimaa mah-

dollisuus yöpyä omassa matkailuajo-
neuvossaan tapahtumien yhteydessä 
lisää merkittävästi.

Leirintämatkailun taloudellinen mer-
kitys on viime vuosina kasvanut. Suo-
men Leirintäalueyhdistyksen ja SF-
Caravan ry:n vuonna 2017 teettämän 
rahankäyttötutkimuksen mukaan lei-
rintäalueella majoittuva seurue käyt-
tää rahaa vierailupaikkakunnallaan 
joka päivä 235 euroa. Koko leirintä-
matkailualan liikevaihto maassamme 
vuonna 2017 oli 198 miljoonaa euroa.

VUODEN LEIRINTÄMATKAILUVAIKUTTAJA 2017 - 
SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU

Leirintämatkailuvaikuttaja 2017 -pysti 
luovutettiin SFC Lahden Seutu ry:lle Tu-
run Caravan Show -messuilla
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 info@campingsysma.fi    +358 44 974 9378   
 www.facebook.com/CampingSysmä   

 Huitilantie 3, 19700 Sysmä   www.campingsysma.fi

KAIKKI PUITTEET LEPPOISAAN LOMAILUUN:  
• Viihtyisät uudet mökit joissa oma sauna,  
 keittiö, wc- ja  suihkutila sekä aurinkoinen  
 terassi järvinäkymin 
• Lämmöllä remontoidut leirintämökit  
• Siistit huoltotilat 
• Sähköistetyt karavaanipaikat hoidetulla  
 nurmialueella, rannan tuntumassa 

Lisäksi alueen hostellissa on tarjolla on kodin-
omaista majoitusta. Lempeitä löylyjä tarjoilee 
rantasaunamme! Sesonkiaikaan aamiainen ja 
keittolounas katettuna kahviossamme.

Tervetuloa viihtymään Päijänteen rannalle!
Kaunis, vehreä Camping Sysmä sijaitsee  

aivan keskustan  
palveluiden tuntumassa.

Alueella paljon aktiviteetteja, mm. minigolf ja beachkenttä.  

Vuokrattavana myös soutuveneitä, SUP-lautoja sekä kajakkeja.

Tervetuloa  
meille! 

Mia



XX TALVIPÄIVÄT 
Sysmän Leirintäalueella

Huitilantie 3, 19700 Sysmä
16.-18.3.2018 

TULE MUKAAN
-pilkkikisaan, la 9-12

-tanssimaan, 
Pekka Vaattovaara 

tanssittaa
-bingoilemaan

-osallistumaan arpajaisiin
-viettämään mukavaa aikaa
-nauttimaan ruokatarjoilusta

TULE VIIHTYMÄÄN!

Lisätietoja Juha Hartman
puh. 050-9171156

Treffihin
ta 60 €

Kevätkokous sunnuntaina, 
osallistujille kahvitarjoilu
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PIKKUJOULUISTA 
KUVIA

Aina jännittää joulu-
pukin tapaaminen ja 
lahjan odottaminen

Ajotaitomes-
tareita olivat 
Janne ja Juk-
ka Laaksonen, 
Kari Sinisalo ja 
Lauri Tarnanen. 
Merkkien jaossa 
mukana Eila Koi-
vunen.

Kissakin pää-
si joulutunnel-
maan

Kuusi oli koristeltu run-
sain koristein

Teksti ja kuvat Kari ja Eila
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Puheenjohtaja Juha 
Hartman  ja sih-
teeri Aila Laak-
sonen kättelivät 
kaikki juhliin tule-
vat vieraat

Jokaisilla tref-
feillä kävijät pal-

kittiin lahjako-
rein. Palkitut ovat 
vasemmalta lukien 

Marianne  Lai-
ne ja Kari Laak-
sonen, Marja ja 
Heikki Rinne se-

kä Raija ja Seppo  
Siivonen. Onnea 

heille.

Alakuvassa Juh-
laväki piti Tans-
siteatteri Huu-
man esitykses-
tä. Laulamme 
yhteislaulua
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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 KOLARIKORJAUKSET 
l  MATKAILUVAUNUJEN KOSTEUSMITTAUKSET 

l  VARAOSIA ERIMERKKISIIN VAUNUIHIN
 (myös vanhempiin)

l  FIAT MOOTTORIN POHJALEVYT
l MATKAILUVAUNUJEN PÄÄTYPEITOT 

YM., YM.
l  NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA HIMMENTIMET

KORJAAMOTOIMINTAA JO 35 VUODEN AJAN.
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

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

 www.lahticaravanhuolto.fi

Harri Husula SFC 6730
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LAHDEN PALOKALUSTO OY 
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI 

PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805 
www.lahdenpalokalusto.fi 
info@lahdenpalokalusto.fi 

 
AVOINNA MA-PE   KLO 7.30 – 16.00 

 

 

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS 
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ 

 

 

 

 
 
 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2017 LOPPUUN. 
SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 

 

 9,00 
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Ensimmäisiä P-kilpiä alettiin kiinnittää Suo-
messa val mis  tet tui hin ja tänne tuo tui hin  
matkailuperävaunuihin  1960-luvun alus sa.  
Lain säätä jil läm me ja lakien nou dat tami sesta 
vastaavilla virkamiehillä oli jo silloin runsaasti 
määräyksiä valmiina ve tä mi sen tur vaa mi-
sek si. Ihan mitä vaan ei saa nut sen tään 
vetää ihan millä vaan. Jo kai nen yh dis tel mä 
piti katsastaa erik seen. Mutta määräykset 
puuttuivat lähes kokonaan vaunujen sisä-
käy tön tur vaa miseksi.  Kaasulamppuun ja 
-lie  teen sai johdattaa kaasua muoviletkussa.
 
Vetoturvallisuus 
Kirjoitin Matkailuperävaunuoppaaseen mar-
raskuussa 1965: ”On selvää, että  jokin 500 
kg painoinen auto ja siihen liitetty 12 metriä 
pitkä ja 1000 kg painava perävaunu eivät voi 
omaa ja toisten turvallisuutta vaarantamatta 
liikkua liikenteessämme.”!  Pykälä oli val-
mii na: ”Henkilö- ja pakettiautoon saa liittää 
yksiakselisen varsinaisen perävaunun, jonka 
todellinen kokonaispaino on enintään puolet 
vetävän auton omasta painosta.”
   
Jo tuolloin olivat käytössä  selkeät käsitteet 
painoista. Aloitettiin siis 50 prosentista, jat ket-
tiin 75 prosenttiin.  Suomessa ajettiin ja ryh-
dyt tiin vetämään matkailuvaunuja pie nem pi-
kokoisilla henkilöautoilla, joiden oma paino 
oli re kisterikirjassa. Vaunun kokonaispaino 
oli kin jo mielenkiintoisempi. Valmistaja tai 
kauppias ilmoittivat useimmiten oman painon 
mutta vuodesta 1965 lähtien tuli selkeästi 
ottaa huomioon myös kuorma: ”Vaunussa 
kuljetettava irtain tavara, kuten vuode- ja 
liinavaatteet, keitto- ja ruokailuvälineet, 
kaasu- ja vesipullot (täytettyinä), ruoka-
aineet ja juomat, ynnä muut”. Näin saatiin 
kokonaispaino. Ennen katsastusta piti ajaa 
vaakaan. Sieltä saatiin vaunun omapaino. 
Jäi katsastajan arvioitavaksi, paljonko tuo-
ta ”irtainta” oli mukana katsastuksessa 
tai paljonko puuttuvien osalta piti jättää 
varaa vaunun koon huomioon ottaen.

Tästä se sirkus syntyi: Jos arviointi tai lasku-
toimitus  tuotti suuremman lisäpainon myötä 

sellaisen vaunun kokonaispainon,  joka ylitti 
au tol le sallitun, jäi yhdistelmä katsastamatta. 
Jos hylkäys tuli Helsingissä, kannatti koittaa 
Hyvinkäällä. Ellei sielläkään, Porvoossa se 
saattoi onnistua. Siellä katsastusmies arvioi 
”irtaimen” vähäisemmäksi ja kokonaispaino 
saatiin  laskettua auton kipurajalle.  ”Filunkia” 
myös yritettiin. Katsastukseen lähdettäessä 
kaasupullot ja vesisäiliöt olivat tyhjiä, samoin 
jääkaappi – ”unohtui täyttää!” Saatettiinpa 
vau nus ta poistaa irtonaisia osiakin, kuten 
vararengas ja toinen kaasupullo. Kerrottiinpa, 
että kätevä mies irroitti jääkaapinkin ennen 
katsastukseen menoa!  Oli selvää, että 
vaunuun ei lisätty mitään siihen myytyjä 
lisävarusteita ennen katsastusta.

Eräs odotettu parannus saattiin vuonna 1969. 
Tuon vuoden alusta lähtien jokaisen uuden 
automallin tyyppikatsastustodistukseen on 
mer kitty valmistajan ilmoittamat suurimmat 
sallitut perävaunun kokonaispainot, siis jar-
r uttomille ja jarrullisille.  Autoa ostettaessa 
tai vaihdettaessa moni teki valinnan pihalla 
seisovan perävaunun kokonaispainon pe-
rusteella. Tai päätti vaihtaa myös auton.
 Vaunun pituutta ei määritelty, vain yhdistelmän 
kokonaispituus sai olla korkeintaan 14 metriä.
Sensijaan suurin leveys riippui autosta. Se 
sai ylittää auton leveyden 40 sentillä.  Jo 
tuolloin oli suurin sallittu 250 senttiä. Tosin 
noin leveitä ei vielä tuolloin valmistettu.

Teksti ja kuvat Anssi Siukosaari

Oi niitä aikoja...

Jos vaunun leveys ylitti auton vastaavan 
20 sentillä, tuli autoon kiinnittää 
merkkitangot kuvaamaan vaunun 
leveyttä. Merkkitankoja rustailtiin 
sitten eri taloissa erilaisia, pääasia 
että katsastusmies hyväksyi ne. Kuvan 
oikeanpuolimmainen oli parempi, se 
kääntyi sivuun osuttuaan puuhun tai 
pensaaseen.(1965)

MERKITTÄVIÄ TURVALLISIA ASKELEIIA
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Käyttöturvallisuus
Vaunujen katsastuksessa 1960-luvulla tar-
kas tettiin veto aite.  Samoin tarkastettiin ul-
ko va  lo jen toi min ta. Myös jarrujen toiminta 
py  rit  tiin arvioimaan. Jos mahdollista, vaunua 
vedettiin sorapohjalla ja katsottiin mitä jäl-
kiä jäi, kun autossa ”vedettiin liinat kiinni”. 
Vaunun sisälle ei katsottu. Katsastukseen ei 
kuulunut asumisen turvallisuuden arviointi.

Kirjoitin Tekniikan Maailmassa (TM 15/1976): 
”Tämän kesän kynnyksellä onnistuimme 
eräi den turkulaisten asianharrastajien 
kans  sa saa maan run saasti palstatilaa sil-
lä turvattomuudella, mitä asiattomat nes-
tekaasu- ja sähkölaitteet sekä niiden 
asen nukset saattavat matkailuvaunuissa 
aiheuttaa......puhutaan 30 000–50 000 suo-
malai sen turvallisuudesta!” Seuraavaksi 
ker roin uutisia: ”Öljyalan Keskus liiton   nes -
te  kaasuvaliokunta on saa  nut val miik si 
ehdotuksensa nestekaasustandardiksi mat-
kailuvaunuissa.  Standardi on juuri lähtenyt 
lausunnoille”. Sähkötarkastuslaitokselta oli 
sa moihin aikoihin  valmisteilla kiertokirje, 
johon kerätään matkailuvaunujen verkkovirta-
asennuksia koskevat määräykset. 
 
Ristiinkytkentä ja tyyppikatsastus
Vuoden 1978  alussa  astuttiin jälleen merkittävä 
askel matkailuvaunujen käyttäjien hyväksi. 

Käyt töön tuli ristiinkytkentämahdollisuus. 
Mikä tahansa vaunu voidaan kytkeä ilman 
erillistä katsastusta minkä tahansa au-
ton  perään kunhan kummastakin löy   -
tyy  ris tiin kytkennän vaatimat omi  nai -
suu det ja rekisteriotteissa  tiedot niis  tä. 
Au tot kyt ken tä kat sas tuk sen pe rus  teel-
la, vau nut juuri käyttöönotetun tyyppi kat -
sastuksen perusteella. Kytkennän ke   hi  tys-
hankkeesta niinkuin monesta muus takin 
matkailuvaunuihin liittyvästä yk si tyis kohdasta 
oli Liikenneministeriössä vas tan nut DI Jussi 
Juurikkala. 
Vau nujen tyyppikatsastusta olimme  pitä-
neet  tärkeänä SF-Caravan ry:n tek-
nisessä toimikunnassa,Tektossa, vuodesta 
1970 ja Suomen Asuntovaunutuottajat 
ry:ssä  vuo des ta 1974 lähtien. Vaunujen 
tyyp pikat  sas tuksen ja sen käyttöönoton 
olivat suunnitelleet samat miehet, jotka jo 
vastasivat Helsingin katsastuskonttorilla 
autojen tyyppikatsatuksesta DI Pekka 
Caloniuksen johdolla. Ei siis ihme, että vau-
nujen tyyppikatsastus aloitettiin ajamalla uusi 
vaunumalli dynamometriin ja tarkastamalla 
jarrut. Mikä parasta,  insinöörit astuivat 
myös vau nun sisälle. Nyt oltiin vaatimassa 
muun muassa, että vaunun verkkovirta-
asennukset ja laitteet olivat jo standardien 
mukaiset, kaasulaitteet samoin ja myös 
12V-sähköasennukset tulivat silmälläpidon 

Myöhemmin 
hyväksyttiin 
merkkitangoiksi  
ulkopuoliset 
taustapeilit 
kunhan ne 
asennetaan 
etuakselin 
kohdalle 
ja peilien 
keskikohtien 
väli oli sama 
kuin vaunun 
leveys. (1977)
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alaisiksi. Muistan ilonneeni erityisesti ja 
kiitelleeni Pekkaa, että tarkastettaviksi tuli-
vat myös ilmanvaihdon järjestelyt Tek ni-
sen tarkastuslaitoksen toimesta. Autojen 
tyyppikatsastuksesta saatua koke musta 
katsastajat hyödynsivät selvästi myös vau-
nujen tyyppikatsastuksessa.

Nyt hävisivät lopullisesti  muoviletkut kaa su-
laitteista, nyt niihin tuli liekinvar mis timet, nyt 
hävisivät lapselliset 12v- ja hengenvaaralliset 
220v- johdotukset, kaappien seiniiin nojaavat 
läm mi tys lait teiden pakoputket, helposti ja tii-
viisti sul jet tavat ilmanvaihtoventtiilit jne.

Kirjoitin Matkailuvaunujen maailma -palstal-
lani (TM 3/1978):  ”Olemme astuneet riit-
tävän pitkän harppauksen kohti sellaisia 
pe rusturvatarkastuksia, joita myös meillä 
tar vitaan. Olisi tarvittu jo 15 vuotta sitten ja 
paremminkin silloin mutta onneksi ei mitään 
vakavampaa ole tapahtunut”. Muutamia tuli-

Aivan alusta alkaen vetoaisaan hyväksyttiin  50 millimetrin kuulalla varustettu 
kuulakytkin. Tämä on ainoa lähes 60 vuottamatkailuvaunuissa ollut mitta. 
Jarruttomat  matkailuvaunut  ovat sensijaan jääneet harvinaisuuksiksi, kuten 
kuvan vetoaisa ja Dodgen itsetehty kuulankiinnitys. (1960-) 

paloja oli ollut, samoin hapen puuttumisia 
kun tarvittavat ilmanvaihtomahdollisuudet 
puut tui vat tai ne oli tukittu. Nämä satun nais-
käyttäjien kohdalla. Meillä SF-C -jäsen kun-
taa varoitettiin ja valistettiin alusta alkaen ja 
Solifer oli lipunkantaja turvallisuutta vaali-
vassa vaunujen tuottajakunnassa.
 
Vielä näin vuosikymmenien takaa on ilo kii-
tell ä virkamieskuntaamme asiallisesta la-
kien ja asetusten  laatimisesta ajoissa ja 
niiden noudattamisen valvomista sekä 
katsastuksissa että tien päällä. Myös 
hyvästä yhteistyöstä  matkailuajoneuvojen 
käyttäjä- sekä tuottajajärjestöjen kanssa.
Näkyipä jälkiä myös julkisuudessa esiin-
otetuista kehittämiskohteista!
 
Lisää alan kulttuurihistoriasta ja pe ri-
mä tiedosta kirjassa: Anssi Siukosaari: 
Matkailuajoneuvot 50 vuotta Suomessa, 
Alfamer 2015.
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Tuula Heinonen on päässyt Pepe 
Willbergin kainaloon

Meitä oli sattumalta kerääntynyt Tu-
run messuille yli kaksikymmentä yk-
sikköä SFC Lahden Seudun yhdistyk-
sestä. Me, jotka tiesimme tulevamme 
messuille, sovimme että laitamme Lah-
den messuilla työskennellessämme an-
saitut, poltetun oranssin väriset liivit 
päällemme.

Messuille oli kokoontunut kolmesa-
taayhdeksänkymmentä (390) matkai-
luajoneuvoa asukkaineen. Turun yhdis-
tys järjesti meidän vastaanoton hyvin. 
Kiitos heille.

Messujen auditorioon oli saatu eiinty-
mään Pepe Willberg, jonka esitys olikin 
mielenkiintoinen tuttuine ja uusine sä-
velmineen. Pepessä oli virtaa, vaikka on 
jo seitsemänkymppinen.

Turussa on ollut mahdollista saunoa 
lauantaina Ruissalon avantouimareiden  

saunassa, mutta kahtena edellise-
nä vuonna sieltä loppui lämmin vesi 
ja tänä vuonna paloi sulake, joten 

TURUN CARAVAN SHOW
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HÄMYRALLI 2018

TERVETULOA MUKAAN 
Kilpailuaika on 1.1.2018 – 31.12.2018. Tänä aikana Hämyrallin  

tarkoituksena on kerätä seitsemältä (7) eri  
Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia  

yövytystä yöstä.

hyvin ei ole mennyt 
saunojilla Turussa.

Caravan Show oli 
esityksillään mie-
lenkiintoinen, ja lii-
ton uusi puheenjoh-
taja Olli Rusi lupaili, 
että jotain saadaan 
Lahden Caravames-
suille syksyllä.
 
Teksti: Eila 78111-1
 Kuvat: Kari 78111

Näkyvyytemme oli hyvä oransseissa liiveissä ja löysimme 
toisemme aina tosi helposti

Alakuva: Kiinostuneita autonkatsojia oli runsaasti, kauppaakin tehtiin 
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ERÄÄN 
SAKSANMATKAN 
MUISTELUKUVIA
REIN -JOELTA
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Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P.040-7523 775
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Helsingin Matka- ja Caravanmessut 
tulevat tosi nopeasti heti Turun ta-
pahtuman jälkeen, vain viikko väliä. 
Sitä voidaan me tavalliset tallaajat 
vain miettiä, miksi näin on.

Bussimme lähti lauantai-aamuna PH-
Caravanin pihasta ja se poimi muuta-
malta pysäkiltä lisää matkaajia mu-
kaan, ennenkuin pääsi moottoritielle 
kohti Helsinkiä. Kiitos muuten Jyväs-
Caravanille messulipuista

Perillä hajaannumme messualueille, 
kuka matka- kuka Caravanmessuille.
Mukavaa oli, että sai ostaa messu-
tarjouksesta lauttaliput paljon edul-
lisemmin kuin olimme edellisellä vii-
kolla netistä tutkailleet.

Messulauantain uuvuttamina istuim-
me onnellisina bussiimme ja aloi-
timme kotimatkan. Osa meistä jak-
soi vielä jatkoille, mutta me ainakin 
ajoimme tyytyväisinä kotiin suunnit-
telemaan kevään matkaamme.
  Teksti:Eila ja Kari
  Kuvat: Juha Rinne

BUSSIMATKA HELSINGIN MESSUILLE

Kaksi bussikuskia, Kimmo ja meidän 
bussin kuljettaja.Meidän matkabussimme

Juha Hartman oli myös mukana

Autokuumeen vaivaamia?
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SFC LAHDEN SEUTU RY:N 
KEVÄTKOKOUS

SYSMÄN LEIRINTÄALUEELLA
HUITILANTIE 3, 19700 SYSMÄ

SU 18.3.2018 KLO 10

Kokouksessa käsitellään sääntömuutosta 
sekä yhdistyksen 

sääntöjen 4. pykälän mukaan 
kevätkokoukselle kuuluvia asioita

KAHVITARJOILU JA JÄSENKORTTIEN
TARKISTUS ALKAA KLO 9.30

  LISÄTIETOJA AILA LAAKSONEN
PUH. 050 5560996 

TERVETULOA!
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   Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi 

    Alue on niinsanottu omatoimialue. Avoinna 1.5.-31.10 välisen ajan.
    Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,                                     
    johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.

   Leiriytymismaksut maksetaan yhdistyksemme tilille, jonka numero on: 
   FI28 3131 3001 1905 03  
                    
   Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen jäsenille               10 €
 -SFC-liiton muille jäsenille                        15  €
  - muille, liittoon kuulumattomille               20 €
   Tilaussauna (1 tunti )                            10  €
   Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille         1  €
   Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle  

   Kausipaikka 1 kk                  90 €
   Kausipaikka 1.5-31.8.2017          350 €
  
   Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

   Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692 

             Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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Treffit ja tapaamiset  2018
    

     SFC Lahden Seutu ry 
 
 
          Talvipäivät    16.-18.3.2018   Sysmä Camping,Sysmä

        Kevätkokous           18.3.2018   Sysmä Camping,Sysmä

 Saarenmaan 
 matka    19.-22.4.2018         Saarenmaa,    Viro

 Vapputapaaminen  27.-29.4. 2018  Vuorenmäki, Artjärvi

 Hämykaraokekarsinta       28.4.2018  Vuorenmäki, Artjärvi

 Talkoot      9.-13.5.2018  Vuorenmäki, Artjärvi
 
 Liittokokous   18.-20.5.2018

 Ajotaito- ja 
 Lasten treffit   25.-27.5.2018   Vuorenmäki, Artjärvi

 Caramba SM-kisat         9.6.2018  J.Rintajouppi, Lahti
 
 Juhannustapaaminen  22.-24.6.2018  Vuorenmäki, Artjärvi

 Artjärvipäivät  12.-15.7.2018         Artjärvi
 
 Hämykaraoke Finaali       18.8.2018                Tilkunpelto

 Pelitreffit  31.8.-2.9.2018  Vuorenmäki, Artjärvi

 Caravanmessut  20.-23.9.2018  Messukeskus, Lahti

 Syystreffitja   26.-28.10.2018   Vuorenmäki, Artjärvi
 Syyskokous        28.10.2018  Maamiesseurantalo, Artjärvi

 Pikkujoulut        23.-.25.11.2018   Vuorenmäki, Artjärvi



Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

LAHTI, TUPALANKATU 7, p. 0207 881310

Mika 
Hiltunen  
040 487 9280

Mika 
Ojala
040 773 6729

Sakari 
Lilleberg
040 487 9271

Uudet Adria, Kabe ja Bürstner -matkailuajoneuvot 
 J.Rinta-Joupilta Lahdesta

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Huippuvarustellut Bürstner Edition 30 juhlamallit  

KAIKKIIN UUSIIN MATKAILUAJONEUVOIHIN

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

Rahoituskorko ainoastaan 0,99 %
Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojenkäytetystä henkilö- ja pakettiautosta. 

Valitse omasi yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi

AINA ASKELEEN EDELLÄ


