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 Lehteen 3/16 tulevan materiaalin 
tulee olla perillä viimeistään 17.7.2016. 
Aikaisemminkin voit lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2016
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 Juha Hartmanillle.

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

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja 
Juha Hartman

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

Etusivun kuva on Kari Koivusen
Palvaanjärveltä sulavat  
jääpuikot
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Moi, ystäväni!

Nyt on kevät edennyt jo pitkälle ja ke-
sä ihan kohta. Meillä on takana jo  yli 
3000 km asuntovaunumatkailua. Ehdim-
me käydä myös Pietarissa sähköliiton 
matkalla. Pärnun kylpylämatka mukavi-
ne ihmisineen oli myös mielenkiintoinen, 
oli kiva käydä vaihteeksi kylpylässä ja 
yöpyä hotellissa, vaikka omaa vaunua ja 
sen lakanoita ja tavaroita ehdin jo kai-
vata. Pärnun matkasta toisaalla tässä 
lehdessä juttu.

Kesälomat ovat jo alkamassa, me tai-
damme olla tämän lehden ilmestyessä 
jo menossa laivalla Tallinnaan ja sitä 
kautta Rakvereen ja Narvaan ja sen-
jälkeen ties minne. Paluu tulee olemaan 
kyllä  jo kahden viikon päässä löhdöstä, 
mutta loma jatkuu sitten heinäkuussa 
ja pääsemme katsomaan läntistä naapu-
rimaata, koska Ruotsissa järjestetään 
Solifer Inter Rally 2016. Vårgårdaan 

meidänkin yhdistelmä lähtee 11.7.2016. 
Emme ole käyneetkään Ruotsissa kun-
nolla pitkään, pitkään aikaan, taisi ol-
la vuonna 2002 edellinen kerta jolloin 
kiertelimme Ruotsia kolme viikkoa. On 
mukava taas uudelleen tutustua ruotsa-
laisten ajokulttuuriin ja mielenlaatuun 
parin viikon ajan. Toki tapaamme Ral-
lyssa myös hollantilaisia ja saksalaisia 
karavaanareita ja Soliferistejä. 

Olette varmaan huomanneet, että olem-
me kirjoittaneet Kävimme muuten ja 
Tulipa käytyä, käy sinäkin -kirjoituksia 
Vaunupostissa. Toivoisin nyt, että sinä-
kin lähetät meille tuohon minun sähkö-
postiosoitteeseen koivunen.eila@gmail.
com kertomuksen missä olet esim. Suo-
messa käynyt ja haluaisit muidenkin tie-
tävän. Käyt sitten museossa, lasten suo-
simassa paikassa tai luontokohteessa, 
laitahan kirjoituksia ja kuvia tulemaan.

Päätoimittajalta

Artjärven kuulumisia

Tänä keväänä on Vuorenmäelle ra-
kennettu uudet saunanlauteet ah-
kerien talkoolaisten toimesta. Nyt 
kaikki kokeilemaan ja nauttimaan 
hyvän saunan makoisista löylyistä.

Leikkikenttä myös on mallissaan.
Kiitos talkoolaisille.
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Puheenjohtajalta
Keväistä toukokuuta reissaajat!

Haluaisin näin alkuun muistuttaa vaunu-
jen ja asuntoautojen keväthuollosta. On 
tärkeää pitää kalusto yleishyvässä kun-
nossa koko ajan, jotta säästytään isom-
milta remonteilta ja vältytään myös ikä-
viltä yllätyksiltä reissun päällä. Kevät-
huolto on hyvä suorittaa alan liikkeessä, 
jossa henkilökunta on osaavaa. Omista 
liikkuvista kodeista on hyvä pitää sään-
nöllisesti huolta, jotta matkailu on mah-
dollisimman mukavaa!

Caravanmessut hiipivät taas nur kan 
taak se ja on hyvä aloittaa suun nit telu 
ja miettiä kuinka voimme parantaa asia-
kastyytyväisyyttä viime vuoden palaut-
teen perusteella. Pyrimme siihen, että 
Caravanmessut ovat kaikille miellyttävä 
ja toimiva kokemus. Olen myös erittäin 
kiitollinen kaikille vapaaehtoisille, jot-
ka tuovat oman panoksensa yhdistyksen 
hyväksi. Ennen Caravanmessuja pidämme 
tietysti messukokouksen, jossa pohdim-
me edellä mainittuja asioita.

Ajotaitotreffeillä on taas mahdollisuus 
päästä korottamaan omia merkkiluokki-
aan ja näyttämään kehitystä viime vuo-
teen. Ajotaitotreffeillä on tarjoillaan 
maistuva ja runsas päivällinen. Kaikilla 
halukkailla, kenellä on hyväksytty voi-
massa oleva ajokortti on mahdollisuus 
osallistua joko vaunun tai asuntoauton 
kanssa. Tottahan toki on mahdollista 
myös testata taitojaan molempien kans-
sa! Uusille tulokkaille tiedoksi, kalusto 
on siis paikalla valmiiksi ja hyväksytty 
tuomari yhdistyksen puolesta.

Pelitreffit järjestetään elokuussa omal-
la alueellamme Artjärvellä. Toivon mu-
kaan kaiken ikäisiä matkailijoita ja kehi-
tämme kaikille ikäryhmille omanlaisensa 
leikkimieliset kilpailut. Myös hyviä ehdo-

tuksia otetaan avosylin vastaan. Tavoit-
teena on tietenkin viettää mukava vii-
konloppu ja saada uudet mestarit mölk-
kyyn ja petaquehen. Toivottavasti sat-
tuisi kohdalle aurinkoinen viikonloppu!

Haluaisin kysyä jäsenistön ja muidenkin 
lukijoiden mielipidettä lehden ilmesty-
misen tiheydestä tai siirtymisestä net-
tiversioon? Nettiversiota tarjottaisiin 
tietenkin halukkaille ja kenellä ei esi-
merkiksi mahdollisuutta ole lukea lehteä 
internetistä voi sen tietenkin ottaa pa-
perisena versiona. Lehden kustannukset 
ovat suurin menoerä yhdistyksellemme 
ja pieni säästökin on aina kotiinpäin koko 
yhdistyksemme hyväksi tässä tapauk-
sessa. Mutta muistutan kuitenkin, että 
tämä on ehdotus yhdistyksemme hyväk-
si ja haluan mieluusti kuulla mielipitei-
tänne asiasta.

Myös ansaitut kesälomat ja mietteet sen 
vietosta kohottavat päätään ja varmasti 
monessa kodissa jo tuumastellaan minne 
päin suunnattaisiin viettämään leppoisia 
ja antoisia kesäpäiviä. On suuntana ko-
timaa, Eurooppa tai mikä vain maailman 
kolkka on hyvä ottaa reiteistä ja matkai-
lualueista selvää etukäteen. Toivon kai-
kille aurinkoisia ja lämpimiä kelejä kesän 
rientoihin!

Toivotan kaikille mitä mainiointa kevään 
jatkoa ja kesän alkua!
        Mikko 83700
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Talvipäivät 
Palvaanjärvellä 

Talvipäivät vietettiin tällä kertaa yhdes-
sä Kouvolan yhdistyksen kanssa. Paikalle 
saapui mukavasti väkeä molemmista yhdis-
tyksistä eli noin kuutisenkymmentä yksik-
köä.

Olosuhteet olivat muuten oikein hyvät, mut -
ta sää oli jäätänyt alueen kulkutiet valta-
van liukkaiksi. Ei oikein pysymnyt pystyssä 
minkäänlaisilla kengillä. Hiekottaminen ei 
aut tanut, koska auriko sulatti hiekan jään 
sisään. Saunamatkat onnistuivat kuitenkin 
hankia pitkin kulkien. Tuo viikonloppu olikin 
mielenkiintoinen siksi, että molempina päivi-
nä yöpakkasen aiheuttama hankikanto riitti 
myöhäiseen iltaan saakka, siis koko päivän.

Saunan ja avantouinnin jälkeen perjantai-
iltana saimme tanssia karaokelaulajien tah-
dissa ja mukavaahan meillä oli. Illalla uni 
maittoi todella hyvin, koska olimme olleet 
koko iltapäivän ulkona.

Lauantaina jatkui ulkoilu järvenjäällä. Osal-
lis tujia pilkkikilpailuihin oli molemmista yh-
distyksistä kolmisenkymmentä pilkkijää. 
Tekniikoita oli monenlaisia, oli myös moot-
toroitu kaira otettu käyttöön. Ihmiset oli-
vat hyväntuulisia ja saivat kalaa ainakin jon-
kinverran. Kaikki eivät kuitenkaan saaneet, 

muttas sellaistahan se pilkkiminen on. 

Hyvän keiton jälkeen, loistavat kokit Mik-
ko ja Henkka asialla, heitim me vielä kolikkoa 
kohti pulloa ja pää palkinnon voitti Keinäsen 
Martti.  Kiitokset vielä Mikolle ja Henkalle 
soppakattilan sekoittamisesta ja keitttoai-
nesten lisäämisestä.

Illalla tanssimme ravintolassa orkesterin 
tahdissa. Hyvin orkesteri mahtui pieneen 
nurkkaukseen, mikä  heille oli järjestetty. 
Me tanssijat mahduimme myös tanssimaan. 
Kiva oli jutella tuttujen  kouvolalaisten kans-
sa. Kiva oli myös jutella ihan uusien tutta-
vuuksien kanssa.

Sunnuntaina oli sitten ohjelmassa arpajai-
set. Niistä meidän perheen piti jäädä pois, 
koska meillä oli kiire 80-vuotispäiville Lah-
teen.

Mukavan viikonlopun jälkeen vierailijat ajeli-
vat omaan tahtiin koteihinsa. Tokihan kausi-
paikkalaisetkin suuntasivat autojensa nokat 
kotia kohti. Näin se mukava loppuu aina liian 
nopeasti.  
               Eila 78111-1
 

Innokkaimmat pilkkikosoihin osallistujat rientävät kalastuspaikoillleen
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Pilkkikilpailun tulokset:
Lapset: 1. Arto Saarikivi 125 g
   2. Mico Keinänen 75 g

Naiset:  1. Ebba Luomala  285 g
             2. Sirkku Hedlund 235 g
    3. Sirpa Suomalainen 180 g

Miehet: 1. Hannu Luomala 430 g
     2. Helge Hedlund 354 g
    3. Seppo Tuominen 260 g
Suurin kala: 
   Sirpa Suomalainen 135 g 
Pienin kala:
   Meeri Päivinen 2 g 

Lasten 
voitta-
jat: Arto 
Saarikivi   
ja Mico 
Keinänen

Miesten voittajat: Helge, Hannu ja Seppo

Mikko sekoittaa hyvää keittoa

Sirkku , Ebba ja Sirpa, naisten voit-
tajat

Hurjalta näytti sulan vierestä kävely

Samaan 
perhee-
seen 
me ni 
pilkki-
kisojen 
voitot: 
Onnea 
Ebba ja 
Hantta
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KOIRATREFFIT VUORENMÄELLÄ ARTJÄRVELLÄ
           10.-12.6.2016

Kevätkokous sujui totuttuun tapaan. 
Paikalle Tupalankadulle saapui 28 ääni-
valtaista Lahden Seutu ry:n jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Jorma Karlsson ja sihteeriksi Kari Koi-
vunen.

Asioissa käytiin esityslistan mukaiset 
asiat tosi nopeaan tahtiin ripeän pu-
heenjohtajan ohjauksessa. Päätökset 
lyötiin pöytään yhtä nopeasti. Ja niin 
kokous oli ohi.

Kuitenkin kokouksen ulkopuolelta nousi 
jälleen esille Vaunupostin hinta ja poh-
dinnat siitä, miten sen hintaa saadaan 
edullisemmaksi. Pohdittiin painotalon 
vaihtamista, ilmestymiskertojen vä-
hentämistä ja laadun huonontamista.
Esille tuli myös se, että Vaunmuposti 

on ainoa asia joka yhdistyksessämme 
kohtaa jokaisen jäsenemme. Toki halu-
amme tämän palvelun säilyvän kaikille 
jäsenillemme. Nämä kun on kokouksen 
ulkopuolella mietittyjä asioita päätök-
siä ei tietenkään tehty, mutta Mikko 
on pääkirjoituksessaan kirjoittanut jo-
tain tästä asiasta.

Kevätkokous J.Rinta-Joupipi oy:n toimitiloissa

Tiedossa:
-mukavaa yhdessäoloa
 -leikkimielisiä kilpailuja ja kisailuja
  -opastusta
   -naamiaiset koirille, miksei emännille
     ja isännillekin
     -kivoja koirakavereita
       -mukavia koiraihmisiä
        -tosi kivoja muitakin ihmisiä, 
          jopa ilman koiraa

TERVETULOA MUKAAN

Lisätietoja:
Kimmo Suomalainen 
puh. 050-4954460

Treffimaksu: 50 €

Kokouksen osallistujia
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KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY

• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk

HAKAKATU 4  15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653

Treffimaksu: 50 €
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  Artjärven Vuorenmäelle  

Kausipaikkoja jälleen haettavissa 

Kausi jatkuu 30.10.2016 saakka

- Kesäkausipaikka 400 € 
- Kuukausipaikka 150 €

Soita ja kysy tarkemmin 
puh. 045 137 4692 
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Tullaan tutuksi 17 Nina Jäöskeläinen 134688

Heippa vaan! 
Monelle olenkin jo tullut tutuksi "vakuutus-
myyjänä", mutta mistä tuo karavaanailu al-
koi niin se onkin toinen juttu. Olen karavaa-
naillut 80- luvun alusta lähtien tätini kans-
sa, joka osti silloin ensimmäisen vaununsa, 
silloin tuli kierrettyä Norjassa, Ruotsissa 
sekä tietenkin Suomessa, silloin jo päätin, 
että joskus...

Niinhän siinä sitten kävi, että vaunu tuli va-
jaan 30 vuoden päästä, vuonna 2009. Toki 
tuo ensimmäinen vaunu Solifer 500 Artic 
ostettiin isännän enduroharrastuksen vuok-
si, saatiin yöpyä kisareissuilla siinä. Kara-
vaanailu alkoi kuitenkin kiinnostamaan koko 
perhettä ja seuraavana keväänä ostettiinkin 
matkailuauto Dethleffs Esprit 7877, edel-
leenkin enduro painoi vaakakupissa niin pal-
jon, että auton takatallin koko oli ostokri-
teerinä.

Sitten pitikin päästä kokeilemaan kausipaik-
katouhuja ja seuraavana vuonna meidän pi-
haan ilmestyi Dethleffs 720, josta nautit-
tiin yksi vuosi kausipaikalla. Päätettiin kui-
tenkin, että olemme enemmän liikkuvaista 
sorttia, niin vaunu sekä auto vaihdettiin ny-
kyiseen autoomme Burstner Avianoon vuon-
na 2013.

Karavaanailu on mukavaa touhua, saa tutus-
tua uusiin ihmisiin ja perhe kulkee kätevästi 
mukana tavaroineen, eikä tarvitse miettiä 
voiko koiraa ottaa hotelliin mukaan ja tehdä 
reittisuunnitelmia etukä-
teen. Väki on samanhen-
kistä ja kiva onkin vaihtaa 
kuulumisia, kokemuksia ja 
tietoa erilaisista leirintä-
alueista.

Vuosi sitten Joonas-pojan 
karting-harrastus lähti 
viemään enemmän aikaa, 
joten ihmeemmin ei eh-
ditty uusiin leirintäaluei-
siin tutustua, mutta au-
tolla kuljetaan edelleen-
kin tuonkin harrastuksen 
parissa, kartingkärry pe-

rässä. Se on tosi kätevää, kun kisareissuilla 
saa ruoat ja kahvit keittää omassa autos-
sa, eikä tarvitse lyhyillä tauoilla ihmetellä 
mistä saa syötävää tai illalla pohtia mihin 
päänsä kallistaa kun "koti" kulkee mukana.

Pääosin olemme reissanneet Keski-Suomes-
sa, eteläisessä Suomessa ja ”kotinurkissa”, 
Lappi on edelleenkin haaveissa. Suosikki-
paikkoja ovat Maisansalo, Ahvenlampi ja 
Tuuri, joka kesä ainakin yhden kerran käy-
dään jokaisessa paikassa.

Yhditystoimintaan lähdin mukaan, kun viime 
syksynä Artjärvellä ollessani tuli pyyntöjä, 
että lähtisin ehdokkaasi hallitukseen, kun
naisnäkökantaakin kuulemma tarvitaan. No 
mikäs siinä, ääniä tuli reilusti ja eikun po-
rukkaan mukaan. Yhdistystoiminta ei sinän-
sä yllättänyt, mutta todella paljon on sel-
laista tekemistä mm tapaamisia/treffejä 
varten, jota vieraat eivät osaa edes aavis-
taa eli eihän niitä ihan silmänräpäyksessä
 tehdä, vaan se vaatii kuukausien suunnitte-
lua sekä tekemistä.

 Nähdään ja tulkaahan turisemaan!

 Terveisin Nina SF 134688

 PS: Muistutuksena vielä, että SFC Lahden 
Seutu tekee yhteistyötä edustamani vakuu-
tusyhtiön Pohjantähden kanssa. Aina kan-
nattaa kysellä ja kilpailuttaa vakuutuksia!
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LAHDEN SEUTU ry:n

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
MUKAAN TOIMINTAAMME

Tammi-maaliskuu 2016

154448-1  Cederström Raisa  Lahti   
154384-0  Keyriläinen Jari    Järvelä
154367-0  Levänen Janne   Hollola
154448-0  Nyman Markku  Lahti
154394-0  Saarelainen Hannu   Heinola  
154447-0  Saksinen Kari   Villähde
154371-0  Simuna Henri   Lahti

154247-0 Bruun Veli-Matti  Kalhonkylä
071740-0 Lajunen-Pekkola Merja Heinola
154290-0 Mäentie Erkki  Lahti 
154347-0 Mäntylä Juha  Lahti
154186-0 Nurminen Sakari  Heinola 
034817-0 Rautiainen Olavi  Hollola
154288-0 Seppälä Heimo  Lahti
154335-0 Tenni Aimo   Koitti

146055-0 Jokela Veli Pekka  Herrala 
154508-0 Koskinen Jarmo  Orimattila  
154712-0 Linnavuori-Hakanen Pirita Lahti  
127299-0 Moilanen Väinö  Lahti 
154588-0 Natri Jorma   Lahti  
154705-0 Nieminen Jarmo  Heinola kk  
154723-0 Rautio Jari   Lahti   
154688-0 Tanttu Pasi   Lahti   
154607-0 Tolsa Heikki   Nastola 
154719-0 Tykkyläinen Joni  Lahti

UUDET JÄSENET

SF-CARAVAN
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Possuherkkua ja salaatteja 
tarjolla pitkässä pöydässä

Treffihinta 60 €

Lisätietoja:
Mikko Keinänen puh. 0400-485477

AJOTAITOTREFFIT ARTJÄRVEN 
VUORENMÄELLÄ
27.-29.5.2016

Saunomista
Kevättunnelmaa

TERVETULOA HARJOITTELEMAAN 
JA  PITÄMÄÄN HAUSKAA 
ASIANTUNTEVAAN JOUKKOON

Luontopolku



14

TORUN, MUURIEN KAUPUNKI  

Oli jo myöhäinen perjantai-ilta syys-
kuun lopulla, kun saavuimme Camping 
Trampin pihalle. Kaupunki, johon tuli-
simme seuraavana päivänä tutustu-
maan, oli Torun. Se on runsaan 200 
000 asukkaan kaupunki pohjoises-
sa Puolassa. Kaupunki kehittyi jo 
1100-luvulla Veiksel-joen rantamai-
semiin. 

Meidän kiinnostuksemme oli tietenkin 
vanhakaupunki, joka kuuluu Unescon 
maailmanperintöluetteloon. 
Lei  rialueelta oli vanhaankaupunkiin pa-
rin kilometrin kävelymatka Veiksel-jo-
en yli. Sää oli aurinkoinen ja kaupunkia 
lähestyessämme, vastaamme tuli mitä 
erikoisemmin pukeutuneita ihmisiä. Sitä 
hieman ihmettelimme, mutta selvisihän 
pukeutumisten tarkoitus hiukan myö-
hemmin. Kaupungissa oli juuri kyseise-
nä päivänä Star Wars-saga, jossa Toru-
nin sinfoniaorkesteri soitti Star Wars-
elokuvien musiikkia. Tapahtumaan kuu-
lui myös hahmokulkue kaupungin kaduilla 
sinfoniaorkesterin soittaessa elokuva-
musiikkia. Kulkueeseen osallistui monen 
ikäisiä ihmisiä erilaisissa asukokonai-
suuksissa. Kokemus oli mielenkiintoinen!

Leirintäalueelta kaupunkiin johtavalta sillalta 
näkyy hyvin Torunin muuri

Torunin tuhatvuotisen historian ehkäpä 
kuuluisin asukas on ollut Nikolaus Koper-
nikus, joka oli pappi, matemaatikko ta-
lous- ja tähtitieteilijä. Aurinkokeskei-
nen maailmankuva oli hänen teoriansa 
eli maapallo kiersikin aurinkoa eikä päin-
vastoin, kuten tuonaikainen kirkko halusi 
asian esittää. Sen verran merkittäväs-
tä henkilöstä on kyse, että mm. Torunin 
yliopisto on nimetty hänen mukaansa  ja 
kuussa on Kopernikus-kraateri.

Torunin vanhassa keskustassa on lu-
kuisia keskiaikaisia rakennuksia. Aluk-
si huomio kiinnittyi kaupunkia ympäröi-
vään muuriin, jossa on useita näyttäviä 
portteja, mm. Seiloreiden portti ja Por-
vareiden portti. Onpa kaupungilla oma 
kalteva torninsa. Kaupungin keskustaa 
hallitsee Kaupungin talo, joka on lajis-
saan yksi suurimmista tiilirakennuksis-
ta Euroopassa. Kirkkoja on kaupungissa 
useita, suurin lienee Johanneksen kirk-
ko 1400-luvulta. Saksalaisen ritarikun-
nan linnan rauniotkin löytyvät keskustan 
läheisyydestä ja ihailla voi myös lukuisia 
koristeellisia porvareiden taloja.

Torunin keskustassa vallitsi mukava kes-



TULIPAHAN KÄYTYÄ

kieurooppalainen tunnelma. Ihmisiä oli 
liikkeellä paljon, katukahviloita oli usei-
ta eli puitteet viihtymiselle olivat kun-
nossa. Kun leirintäaluekin oli kävelymat-
kan päässä, niin kaiken kaikkiaan on To-
run tutustumisen arvoinen kaupunki.  
 
              Kuvat ja teksti Kari 78111

Sievä koirapatsas kadulla

Torunin kalteva torni

Alla barokkityylinen hauska talo ja 
oik. kaupungintalon kaunis sisäpiha

Seiloreitten portti Torunin kaupunginmuurissa

Pieni yk-
sityisko-
ta 
niin 
siistissä 
kaupun-
gissa

Star Wars Saga  
-kulkueen osallistujia

Yönäkymä Veikseljoelta Toruniin
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Itsenäinen Viro miehitettiin Neuvostoliiton 
toi mes ta elokuussa vuonna 1940. Useimmille vi-
rolaisille  tuo asia oli katastrofi. Kuitenkin tuo 
Neuvostoaika ilmeisestikin säästi tuon upean 
keskiaikaisen kaupungin nykypäivään. Moskovan 
intressissä kun eivät syrjäisen läntisen provins-
sin pääkaupungin kehittäminen tai modernisoin-

ti olleet 
agenda l l a 
tärkeimpi-
en asioiden 
joukossa.
Tal  lin na on 
mielenkiin-
toinen koh-
de . Histo-
ri aa…ra vin-
to  loi  ta... os-
tos mah dol-
l i s uuks i a . 

Rikasta kult  tuu ri tar  jontaa..  Huvituksia.  Hyviä 
hotelleja.  Mutta mis  sä voisi leiriytyä? 
 
Kaupungin tarjonta karavaanareille ei ole näi-
hin päiviin asti ollut kovinkaan hyvä. Tallinnan 
City camping ja Piritan vaunualue sekä myös Ho-
tel Salzburg Laagrissa ovat ottaneet vieraita 
vastaan. Ne eivät kuitenkaan ole olleet pal-
velutasoltaan oikeita leirin täalueita. Jon kin-
laisia tuki kohtia ehkäpä kui ten   kin.

Asiat muut tu  vat. Keväällä 2015 avattiin Sauen 
kun    nas  sa  Tal lin  nan ete läpuolella uusi leirin tä-
alue  Vanamõisa Karavanipark. (Vanamõisa = van-
hakartano)  Leirialue syntyi Vanamõisan ulkoil-
makeskuksen yhteyteen ja molemmat kuuluvat 

Tallinna on  Pohjois-Euroopassa todella 
ainutlaatuinen historiallinen kaupunki. Sen 
historia ulottuu syvälle keskiaikaan. Poh-
joinen Viro on maisemaltaan  varsin ka-
rua ja se poikkeaa itse asiassa aika paljon 
Etelä-Suomen luonnosta. Havumetsät ovat 
harvinaisempia ja maisema on varsin ta-
sainen. Siksi Tallinna aikoinaan rakennet-
tiin kivestä. Havupuuvaltaisten alueiden 
kaupungit sitä vastoin ovat olleet puu-
kaupunkeja ja niinpä ne ovat palaneet aika-
ajoin poroksi. Suomen ”vanhat” kaupungit 
ovat Tallinnan rinnalla rakennuskannaltaan  
”nuorukaisia”.

Suomessa tutut graniittikalliot sukelta-
vat Suo menlahden alla syvyyksiin. Etelä-
naapurimme valtakivilajit ovat Paekivi ja 
Dolomiit ti. Paekivi eli kalkkikiviliuske on 
Suomenlahden etelärannan yleisin kivi. Se 
on vuosisatoja ollut Tallinnan yleisin rak-
ennusmateriaali.  Dolomiitti on myös kalk-
kikiveä. Jos Virosta löytyy graniittia, nin 
se on virolaisten mukaan ”Suomen lahja 
etelänaapurillemme” Jääkausi on aikoinaan 
nuo graniittilohkareet etelänaapurillemme 
siir tänyt.
  
Hansakaupunki Tallinna on säilynyt varsin 
kos kemattomana aina näihin päiviin asti, 
kiitos rakennusmateriaalinsa.  Näin alku-
peräisenä säilyneitä keskiaikaisten muu-
rien ympäröimiä kokonaisuuksia Euroopas-
sa on jäljellä tosi vähän. Jotain samanlaista 
voi kohdata vain esimerkiksi Rhodoksen 
kaupungissa Kreikassa tai Dubrovnikissä 
Kroatiassa.

Opasteet kunnossa

TALLINNA vuonna 2016. Missä voisi leiriytyä ?

Eesti Caravanclubin 35-vuotisjuhlat 2015
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samaan yhtiöön. Alue sijaitsee Tallinnasta 
Pärnuun johtavan tie oikealla puolella. Mat-
kaa Tallinnan keskustasta on noin 20 kilo-
metriä. Ja kaupungin  rajalle täältä on vain 
6 kilometriä. Opasteet Tallinna-Pärnu tiel-
lä, kuten myös Paldiskin suunnasta saavut-
taessa ovat kunnossa ja alueelle on helppo 
löytää. Jos ja kun tulette lautalla Hangosta 
Paldiskiin, on sieltä matkaa Vänamõisaan 32 
kilometriä. Alue sijaitsee Sauen taajaman 
laidalla ja matkaa keskustaan on vain 1,5 ki-
lometriä.

Sähköistettyjä matkailuajoneuvopaikkoja 
Vana mõi sas sa  on noin 80 ja osa niistä on 
päällystetty betonilaatoin. Alue on tasainen 
ja sinne on siksi helppoa leiriytyä. Vuokrat-
tavana on myös kolme hirsimökkiä.
Suunnitelmissa on, ainakin havainnekuvan 
mukaan, rakentaa lisää mökkejä tulevaisu-
udessa. Karavanpark jo on alun alkaen todel-
la suun niteltu karavaanareille. Nuori isän-
täperhe Eero Kaljuste ja vaimonsa Monika 
kun ovat itsekin karavaanareita. 

Vastaanottorakennuksessa on kahvio joka 
myy pien tä purtavaa ja virvokkeita.  Huolto-
rakennuksessa on todella siistit väljät 
WC- ja suihkutilat, ja myös astioiden sekä 
pyykinpesu onnistuvat. Kemiallisen WC:n ja 
harmaanveden tyh jennyspisteet ovat toimi-
via.  Karavaanarin perusp al ve lut ovat kunnos-
sa! Alueella on myös pieni tilaussauna. Sen 
hinta oli kohtuulliset 15€./h.  Saunan yhtey-
teen on kaivettu pieni lampi jossa voi löylyn 
jälkeen käydä kastautumassa. Karavanalue 
on uusi ja sinne istutettiin keväällä 2015 yli 
sata puun tai pensaan taimea . Parin vuoden 
kuluttua paikka on varmastikin jo todella vii-
htyisä. Silloin kasvun alkuun päässeet Tuija- 
rivistöt ja pensaat sekä puut varjostavat alu-
etta sekä rajaavat ajoneuvopaik koja.

Sauen pieni kaupunki tarjoaa peruspalvelut. 
Löy sim me sieltä viime kesän vierailulla kolme 
kohtuullisesti varustettua päivittäista-
varaliikettä, pankkeja, postin, maalaistorin 
yms. Mikä kaikkein parasta, rautatiease-
malle on matkaa vain noin 900 metriä. Su-
uri supermarket ei sekään ole kovin kaukana. 

Laagrissa sijaitseva Rimiin on matkaa noin 
seitsemän kilometriä
 Viro uudisti koko rautatiekalustonsa pari 
vuotta sitten. Neuvostoliiton aikainen kalus-
to sai jäädä  ja EER (Eesti Elektri raudteed) 
toi liikenteeseen modernin junakaluston. 
Sauesta pääsee junalla Tallinnaan varsin 
nopeasti ja matka kesällä 2015 maksoi vain 
1,80€ .  Junaan voi myös ottaa ha lu tes  saan 
mukaan pol ku pyö rän.
Tallinnan rautatieasema sijaitsee ai-
van vanhan kau pungin kupeessa, mutta 
sen ”takapuolella” Ase  mal ta matkat van-
haankaupunkiin kuitenkin ovat varsin lyhy-
itä.

Vanamõisa on pienistä puutteistaan huoli-
matta ainakin minusta todella varteenotet-
tava leirialue.. Se on ehdottomasti paras 
tukikohta kun haluaa tutustua leirintämat-
kaillen Tallinnaan. Interne tistä Vanamõisa 
löytyy osoitteesta http://caravanpark.ee/

Nopea EERjunayhteys Vanhaan 
kaupunkiin Tallinnaan

Uimalampi ja huoltorakennus
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Vanamõisa Vabaõhukeskus  aivan karavana-
lueen naapurissa. Täällä järjestetään vuo-
denmittaan monenlaista ohjelmaa: konsert-
teja ja käsityötapahtumia. Lapsille on alueel-
la leikkipaikkoja.

Ul ko ilmakeskuksessa on myös kotieläimiä.  
Aa mul la kun heräät, saattaa matkailuajo-
neuvosi etukatoksessa määkiä karannut 
karitsa. (Kokemusta on) Alueella on myös 
suuri hirsirakennus, jossa voi järjestää iso-
jakin juhlia.

Klubi Caravan Eesti täytti viime kesänä 35 
vuotta. Juhlat järjestettiin tällä alueella ja 
tuo hirsitalo oli pääjuhlapaikkana. Leiria lu-
eella oli silloin myös juhlatreffit. Vaunuja ja 
autoja oli paikalla vähän yli 60 yksikköä. Vi-
eraista enemmistö oli luonnollisesti paikal-
lisia, mutta myös meitä suomalaisia oli pai-
kalla. Pääjuhlassa Suomen karavanliittoa 
edusti liittohallituksen jäsen Juha Rakkola 
vaimoineen.

Iltajuhla oli lämminhenkinen. Juhlaväki naut-
ti illallista yhdessä ja loppuillasta ohjelman 
ja leikkien jälkeen myös me suomalaiset yh-
dyimme lauluun. Eestlane olen ja eestlaseks 

jään. Vapaa suomennos on ”Olen virolainen 
ja sellaisena haluan pysyäkin”. Tunteisiin 
vetoava laulu oli ”Laulavan vallankumouksen” 
hittejä 25 vuotta sitten kun Viro irtautui 
Neuvostoliitosta.

Kari Rainetsalo , kuvat ja jutun kirjoitus
SFC 40809 /Eesti Karavan 236

Suihkutilat sekä alakuvassa kahvio ja 
vastaanotto
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Lähdimme ystävien kanssa viettämään pää-
siäistä Wanhoihin Wehkeihin Karstulaan.
Koskaan aiemmin emme olleet alueella vie-
railleet, mutta ystävämme olivat kerran ai-
emmin käyneet ja tykkäsivät.

Ei ollut oikein mitään tietoa mitä odottaa. 
Perille päästyämme meille avautui erittäin 
viihtyisä ja siisti alue jossa henkilökunta 
toivotti iloisesti tervetulleeksi.

Alue on melkoisen uusi ja siellä oli vielä vii-
meistelyt hiukan vaiheessa, mutta ei miten-
kään haitannut oleskelua.

Tämä paikka sopii erinomaisesti niin lapsi-
perheille kuin pariskunnillekin. Viikonloppu 
menee kyllä erittäin nopeasti, sillä alueella 
on mm. keilahalli, automuseo, kesäteatteri, 
lapsille leikkialue, kesällä myös kotieläinpi-
ha jne...

Ravintolassa on lounasbuffee sekä pizzaa 
ym.. tarjolla.

Saunat on tietysti pakko mainita. Uikkari-
sauna, jossa on uima-allas, telttasauna, tyn-
nyrisauna sekä uusimpana korsusauna, joka 
oli tilattavissa erikseen. Saunojille siis riitää 
vaihtoehtoja.

Vaikka olemme useilla eri alueilla kiertäneet 
niin täytyy sanoa, että tämä oli kyllä yksi eh-
dottomasti parhaista. Ystävällinen henkilö-
kunta sekä alueen yrittäjät jättivät kyllä to-
della positiivisen kuvan.

Suosittelen lämpimästi poikkeamaan ja to-
teamaan itse.

Juha & Pike  SFC 127140

ERILAINEN PÄÄSIÄINEN 

Wanhat 
Wehkeet

Kuvat Juha Hartman
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Päätettiin Seijan ja Kellokosken Martin 
se   kä Pirjon kanssa osallistua SFC Lah den 
Seutu ry:n järjestämään Pärnun bus simat-
kaan Seurailtiin koko ajan Juha Hartmanin 
il moit te lua matkallelähtijöiden määrästä. 
Hy väl tä näytti, kun bussi täyttyikin melko 
nopeaan tahtiin.

Viimein koitti tuo perjantai 08.04.2016. 
Kel lokosket tulivat hyvissä ajoin meidän pi-
hal eirintään matkailuautollaan, joten siitä 
oli sitten hyvä hypätä taksiin ja hurauttaa 
vanhalle linjuriasemalle bussia odottamaan. 
Ilmassa oli kuitenkin sen verran katupölyä, 
joten poikettiin siinä kulkuripaikassa ihan 
vaan tovi viipyen. Paikka oli suosittu myös 
monen muun karavaanarin kohdalla.

Lehtimäen liikenteen bussi , kuljettajansa 
Kalev ohjaimissa tulivat ihan aikataulun mu-
kaisesti paikalle. Bussi oli pitkä ja kolmella 
akselilla varustettu oikea teiden  kaunotar.
Matka Länsisatamaan Helsinkiin sujui no-

pe   as  ti muiden karavaanarituttujen kanssa 
ru     pa   tel lessa kuulumisia.

Laivabilettien jako sujui matkanjohtaja 
Juu   sol ta sujuvasti. Sankoin joukoin mars-
simme suoraan laivan Buffettiin syömään. 
Ruoka tuntui maittavan jokaiselle. Pari-
tun  ti nen matka sujui nopeasti. Taisi sieltä 
laivan Tax Freestä joku hieman ottaa mat-
ka evästäkin mukaan.

Tie Tallinnan ja Pärnun välillä on todella 
hy  vä kun toi nen. Bussi tuntui menevän kuin 
sukkasillaan. Yhden pysähdyksen taktiikalla 
saavuimme Pärnuun.  Kevät ei ollut vielä puh-
jennut Pärnussakaan. Kaupungin kadut olivat 
kuitenkin siistissä kunnossa ja vanhojen ra-
kennusten ihailua tuntui lähes kaikki bus-
sissa suorittavan.

Hotellikylpylä Viking sijaitsi ihan hyvällä 
is ku etäisyydellä kaupungin keskustasta ja 
me ren ran nasta. Kylpylä muodostui mo nes-
ta eri rakennuksesta, joten ainakin mei-
kä läisellä on alkuun suunnistusvaikeuksia. 
Pai kat olivat siistissä kunnossa ja henkilö-
kun ta palveli ystävällisesti. Viuhakkaan 
ma  joit tumi sen jäl keen kokoonnuimme ta-
hoil lemme eri huo neisiin tulomatkan anteja 
maistelemaan. Sii nä taisi jossain vaiheessa 
me lukin vähän yltyä, mutta kunnialla sel vi-
simme näistäkin kokoontumisista.

Aamulla tukeva aamiainen, jonka jälkeen Laivan Buffetissa oli hyvää ruokaa

PÄRNUN MATKA 
08.-10.04.2016

Iloisia matkalaisia rymäkuvassa paluumatkalla. Kuvasta puuttuu kuvanottaja Juha Rinne
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Pär  nun kes kus taan ihai le maan kaupunkia. 
Muu  tamat kävivät parturissakin, joka hin nal-
taan on Suomeen verrattuna to del la edullista. 
Saim me eräässä ra vit  se mus liik kees sä har vi-
nais laatuisen suu - ja sork ka tau  ti es to lää ki-
tyk sen. Karavaarihengen mukai sesti jostain 
kum man syystä iso joukko kokoontui taas sa-
maan paikkaan. 
 
Illalla ihmiset suuntasivat kukin omiin ruo -
kapaikkoihin syömään. Me suuntasimme Vih-
reään taloon. Ruoka siellä oli maittavaa. Illan 
kruu nasi vielä hyvä orkesteri.   Orkka veteli 
van hat kasarihitit kunnon otteella.
Hotellin aulabaari oli lauantai- iltanakin suo-
sittu kokoontumispaikka meidän porukalle. 
Siinä vaunuja pereteltiin ja asureita ajel tiin. 
Tunnelma oli kuin etuteltassa. Liekö edel-
lisen illan myöhäinen saapuminen Pär nuun vai 
mikä, mutta porukat olivat huomattavasti 
halukkaampia kömpimään yöpuulle.
 
Sunnuntaiaamuna oli kova sumu koko kau      pun    -
gin  yl lä. Suu rin jou koin suo ri te tut  aa mu  kä ve-
lyt tun tui vat aa mi ai sen jäl  keen saa neen kovan  
suosion.Täsmäl li ses ti  kuin Karavaanarit ai na 
kaikki saa pui vat klo 11.00 mennessä bus sille. 
Poikkesimme vielä kaupungin laidalla suu res-
sa os tos kes kuk ses sa. Shoppailun ja mu un 
a jan  vie  ton yh te ydes sä ihai lim me eläin ta pah-
tu  maa, jonka paikalliset olivat järjestäneet 
kaup pakeskuksen sisätiloihin.

Kuljettaja Kalev ajellessaan takaisin Tal-
lin naa päin, kertoi hauskoja vitsejä. Ajo 
Tal  lin naan sujui kommelluksitta.  Py säh dyk-
sen yhteydessä otettiin virallinen valokuva. 
Kul jettajaa muistettiin pienellä kolehdilla 
asiaan kuuluvan hartauden vallitessa luo vu-
tus hetkellä.

Tallinnan B- terminaalin  kupeessa suoritimme 
eri laisia tuliaisostoksia.  Bussin lastiruuman 
täyttikin nopeasti erilaisten ostosten kirjo. 
Laivaan pääsimme heti, joten jokainen löysi 
paikkansa alukselta nopeasti. Buffet tuntui 
taas olleen suosittu. Ilma alkoi entisestään 
pa rantua, joten saapuminen Helsinkiin sujui 
mukavissa merkeissä. 

Matkalla Lahteen kertailimme vielä retken 
muis toja. Matkanjohtaja kertoi mahdollisen 
uuden matkan suunnittelun alkaneen. In nos-
tus  ta tuntui asiaan olevan. Me ainakin koi m-
me, että matka oli hyvin suunniteltu ja to-
teu tettu. Lehtimäen Liikenne kul jet ta jan sa 
myö tä vai kut ta ma na hoiti osuutensa am  mat-
titaidolla.

Iloisin, virkistynein mielin morjenstelimme 
ka  ra  vaa  na  ri  ys  tä  vä m  me eri pysäkeillä. Oli 
mu    ka    va pa  la  ta taas ko ti kau pun kiin montaa 
muis   to  a rikkaampana.

114188  Jorma Siren, teksti
 Juha Hartman ja Juha Rinne, kuvat

Näkymä kunnostetusta puutalosta Pärnun 
keskustassa

Ostoskeskuksen eläinpihassa vuohia ja kanoja

Eläinpihan hauskat ankat
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KÄVIMME MUUTEN     SERLALLA

...paperiperkeleen kotona Mäntässä. Ky-
sei       sel  lä lisänimellä kutsuttiin Gustaf 
A dolf Serlachiusta; suomalaisen paperi-
te ol lisuuden uranuurtajaa. Vuonna 1868 
ap  teek karin koulutuksen saanut Gustaf 
Adolf muutti Tampereelta Mänttään kes-
kel le suuria salomaita. Puuhiomon jälkeen 
oli vuorossa 1881 paperitehdas ja jopa oma 
rau ta tieyhteys tehtaan tuotteiden kul jet-
ta miseksi.

Mäntän patruuna perusti paikkakunnalle 
tehtaalaisten lapsille koulun, tehtaan vai-
vais kas san ja kirjaston työläisille, mutta 
jäl ki polvet muistavat hänet kuitenkin par-
haiten nuorten taiteilijoiden tukijana. Täl-
lai si a nimiä ovat muun muassa Akseli Gal len-
Kallela, Helene Schjerfbeck, Albert Edel-
felt sekä Hugo Simberg. Kyseisten tai tei-
lijoiden teoksia on nähtävillä Gösta-mu se-
os sa. Viereisessä paviljongissa on vaihtuvia 
nykytaiteen näyttelyitä. Vieraillessamme 
pa vil jon gis sa oli esillä saksalaisen Anselm 
Kieferin suuria ja vieläkin suurempia tai de-
te ok si a. 

Serlachius-museoiden toinen kohde on Gus-
taf-museo, joka ei ole perinteinen museo. 
Si tä voisi kutsua tarinataloksi. Talosta löy -
tyy esimerkiksi apteekkarin huone, jos sa on 
touhua koko perheelle. Täällä voit tutustua 
tekniikkaan, jolla aikaisemmin tehtiin 
peräpuikkoja. Paperiperkeleestä on talossa 

A.Kieferin Neito

Kieferin lintu

 Pääsisäänkäynti

Pääsimme 
historian 
tapahtu-
miin  mu-
kaan ja 
käytäm me 
yhä Ser-
la-pape-
reita

Gösta-museo



27

Gustaf-museon aula Gustaf-musoossa pääsit arvailemaan yrttejä 

Päätaiteilijan jättitaulu, 10 m leveä

vaikuttava esitys multimedian keinoin; näin 
olet tarinassa mukana. Lisäksi museosta 
löytyy myös erilaisia vaihtuvia näyttelyitä 
ja lopuksi voit istahtaa penkeille 
seuraamaan humoristista elokuvaa 
Gustafin auditoriossa. Leivoskahvit 
kruunaavat kierroksen, toki lisämaksusta! 

Serlachius-museot valittiin vuonna 2014 
vuoden kotimaiseksi matkailukohteeksi. 
Lä him mät SFC-alueet ovat Maisansalo ja 
Vank kuri män nik kö. Sa mal la voit pyö räh tää 
myös Haapamäen höyryveturipuistossa. 
Siitä vain pyörät pyörimään ja tutustumaan 
kotimaan tarjontaan.     
          
       Kari 78111, myös kuvat 

Löydät 
kyllä pe-
rille hel-
postikin, 
koska 
opasteet 
ja ovat 
hyvi ä ja 
selkeitä



28



29



30

 Vuorenmäki
Salmelantie 178, 
Orimattilan Artjärvi

Alue on niinsanottu omatoimialue. 
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,                                     
johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
 
Leiriytymismaksut voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on: 
   FI28 3131 3001 1905 03
                    
Kesäkausipaikka 2.5.-30.10.2016, isäntäviikkovelvoite          400 € 
Kuukausipaikka        150 €
Sähkö mittarilla 0,30 €/kwh, laskutus kuukausittain
Sähkö ilman mittaria 4 € / vrk

Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen sekä SFC-liiton muille jäsenille   15 € 
  - muille                   20 € 
Tilaussauna (1 tunti )                          10 € 
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille         1 € 
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle 

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot yleisillä vuoroilla, ainakin perjantaisin ja 
lauantaisin.

Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta 045 137 4692 
 
Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut. Kausipaikkalaisille 20 euron ohjelmamaksu.
Kiinteitä rakenteita ei sallita alueella.

Johtoja lainataan Vuorenmäellä

   Alueellamme on käytössä standardin mukaiset pyöreät pistokkeet. 
   Jos sinulla ei vielä ole näinhin käyvää caravanjohtoa, on

   yhdistyksellämme caravanjohto lainattavaksi. 

  PELITREFFIT 
  ovat elokuun lopussa, 
   hiohan pelitaitosi teräkuntoon kesän aikana ja tule mukaan 
   kisailemaan ja pelaamaan ainakin mölkkyä ja petankia hy vään
   joukkoon.
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  Treffit ja tapaamiset  2016

    SFC Lahden Seutu ry
 

 Ajotaitotreffit 27.-29.05.2016  Vuorenmäki, Artjärvi

 Koiratreffit 10.-12.06.2016  Vuorenmäki, Artjärvi

 Juhannustapaam. 24.-26.06.2016  Vuorenmäki, Artjärvi

 Hämykaraoke-
 finaali  19.-21.08.2016  Hämeenhelmi, Janakkala

 Pelitreffit  26.-28.08.2016  Vuorenmäki, Artjärvi

 Caravan Messut 16.-18.09.2016  Messukeskus, Lahti

 Syystreffit  28.-30.10.2016  Vuorenmäki, Artjärvi

 Syyskokous  30.10.2016   Vuorenmäki, Artjärvi

 Pikkujoulut  25.-27.11.2016    Vuorenmäki, Artjärvi
 




