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

Juha Rinne
Varapuheenjohtaja
045 78768384 
juha@juharinne.fi
SFC 129520

Pete Suutarinen
045 1083125
suutarinen.esa@gmail.com
SFC 158228

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

Dave Velasco
050 5575571
dvelasco@saunalahti.fi
SFC 86728

Jouni Väkiparta 
040 4157154
jounivakiparta@msn.com 
SFC  138513

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

Henry Ahonen
040 5446374
ahonen.henry@gmail.com
SFC 129405

Päivi Kulmala
Lehtitoimikunta
044 5337117
paivi.kulmala32@gmail.com
SFC 67653

Petteri Parkkali
050 5622500 
petteri.parkkali77@gmail.com
SFC 135033

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

Hallitus 2019
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35. vuosikerta. Painosmäärä 1800  kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi

Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 3. Vko 35   29/2019
Nro 4. Vko 45 41/2019

Lehteen 3/19 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 21.7. 2019. 
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2019

Aukeama   300 x 225 mm 192 €
1/1 sivu      145 x 225 mm 114 €
1/2 sivu       145 x 112 mm    84 €
1/4 sivu         112 x 72 mm   60 €
Takasivu     145 x 220 mm 180 €

Valmiin mainoksen tai ilmoituksen voit 
lähettää:
Päätoimittaja ja taittaja Marko Aronen
044 9605047
markoarone@gmail.com
SFC 160599

Lehtitoimikunta:
Marko Aronen, Tuula Heinonen ja 
Päivi Kulmala

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

Etusivun kuva: Marko Aronen
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Puheenjohtajalta

Hei taas!
 
 
Edellinen numero oli uuden päätoimittajan ensimmäinen. Täytyy sanoa, että ainakaan 
minun korviini ei ole tullut negatiivistä palautetta. Hyvin lähti Markolla käyntiin tuokin 
aluevaltaus. Ottakaa vaan rohkeasti yhteyttä Markoon, mitä haluatte Vaunupostista 
lukea.
Nyt mennään jo huhtikuuta kovaa vauhtia, kun tätä kirjoittelen. Talvi on pitänyt ottees-
saan ja lumet ei meinaa lähteä millään, mutta kyllä tuo aurinko kivasti jo lämmittää, kun 
sattuu paistamaan.
 
Takana on yhdistyksen ensimmäiset treffit tälle vuodelle. Vietimme jälleen mukavan 
viikonlopun Camping Sysmässä. Tämä oli jo kolmas kerta, kun siellä saimme olla. 
Lämpimät kiitokset mukana olijoille sekä tietysti Mialle esikuntineen, kun he jaksoivat 
pitää meistä hyvän huolen.
 
Yhdistyksen suosittu bussimatka suuntautui Tarttoon tälle vuodelle, seuraavaa matkaa 
ensivuodelle jo kovasti suunnitellaan. Luultavasti Ahvenanmaa. Varmasti mielenkiintoi-
nen kohde. 
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Nämä bussimatkat on julkaistu yleensä marraskuun alussa yhdistyksen nettisivuilla. 
Jos mielit mukaan seuraavalle matkalle niin seuraa nettisivujamme. 
www.sfclahdenseutu.fi
 
Kuninkuusravien valmistelut etenee kovaa vauhtia ja sielläkin olemme mukana järjestä-
mässä caravanaluetta.
Muitakin tapahtumia on pitkin vuotta ja tarkemmat tiedot löytyy lehden lopusta.
Kuten edellisessä lehdessä kirjoitin, niin ensimmäistä kertaa kokeilemme Rocktapahtu-
maa Vuorenmäellä. ”Nuorekkaille” karavaanareille, jotka pitävät livemusiikista, musiik-
kia tarjolla neljän bändin voimin.
Samana viikonloppuna karsitaan myös yhdistyksen hämykaraoke edustajat elokuulle. 
Hämyjen karaokefinaalihan järjestetään tänä vuonna Nastolassa SFC- Keravan alueel-
la Kangaslammella. Tietysti tännekin isot kannustusjoukot mukaan.
 
Toukokuun loppupuolella suuntamme Järvenpäähän. SFC- Helsinki ry juhlistaa siellä 
Suomen vanhimpana yhdistyksenä 50-vuotispäiviään. Olisipa hienoa, jos saisimme 
sinne ison joukon mukaan yhdistyksemme jäseniä ja pääsisimme viettämään mukavan 
sekä hienon juhlaviikonlopun. Saman viikonlopun aikana on lauantaina liittokokous, 
jossa yhdistyksemme ehdokas Juha Rinne on mukana. Juhahan on mukana aktiivisesti 
yhdistyksen toiminnassa ja tulee kaikkien kanssa toimeen erinomaisesti. 
Kun Juha johonkin lähtee mukaan, niin hän hoitaa sen tapansa mukaisesti loppuun 
asti. Tsemppiä Juhalle. 
 
Edelleen yhdistyksemme kaipailee iloiseen joukkoonsa sihteeriä. Jos sinusta tuntuu, 
että talkootyö kiinnostaa, niin otappa rohkeasti yhteyttä.
 
Tälle vuodelle Vuorenmäen alueella on jälleen isännät paikalla, joten jos haluat rauhalli-
sen paikan viettää vaikka lomaa, niin suuntaa Vuorenmäkeen.
 
 
Mukavaa ja lämmintä kevättä 
 
 
 
T. Juha
 
127140
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Päätoimittajalta

Heips kaikille.

Toista lehteä koostellessa on homma alkanut tuntumaan helpommalta kuin ensimmäi-
sen lehden teko. Niinhän se on, että työ tekijäänsä opettaa. 

Kevät on pitkällä, kun tätä lehteä olen tekemässä, Vuorenmäellä kausi 2019 avattiin 
pääsiäisenä lämpöisessä säässä. Paikalla oli 11 kuljinkuntaa. 

Nyt suunnitellaan jo kolmatta lehteä ja sen voin sanoa. että materiaalia on luvassa pal-
jon, kun kesällä on useita tapahtumia Vuorenmäellä.

Mukavia lukuhetkiä kaikille ja lämmintä kesää, Vuorenmäellä tavataan.

P.S. Tänään suoritimme arvonnan, koskien ensimmäisessä lehdessä ollutta pientä sa-
naristikkoa ja voittoarvan etänä nosti puheenjohtajamme, eli arpa suosi seitsemänneksi 
nopeinta vastaajaa, joka on Jani Ehrukainen. Onnea voittajalle ja kiitos kaikille osallis-
tujille.

Otathan Jani yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin voimme sopia, kuinka toimitamme pal-
kinnon.

Tähän lehteen ei mahtunut tehtäviä, mutta katsotaan seuraaviin sitten.

- Marko 160599
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➢ VIKAMUISTINLUKU
➢ MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
➢ AUTOSÄHKÖKORJAUKSET
➢ KATSASTUKSET
➢ PAKOKAASUMITTAUKSET
➢ ÖLJYNVAIHDOT
➢ JARRUTESTIT
➢ ILMASTOINTIHUOLTO
➢ FORTE- JA BG-KÄSITTELYT
➢ EBERSPÄCHER- JA WEBASTO- 

LÄMMITTIMET
➢ PYÖRÄNKULMIEN MITTAUS/SÄÄDÖT
➢ SIJAISAUTO
➢ MYÖS MATKAILUAUTOJEN HUOLLOT JA 

KORJAUKSET

KARAVAANIKORTTIA ESITTÄMÄLLÄ -10%
ALENNUS TARVIKEOSISTA

HUOLLON/KORJAUKSEN YHTEYDESSÄ!

LAHDEN AUTOTEKNIIKKA 
AUKEANKATU 8

15610 LAHTI
lahden.autotekniikka@gmail.com

050 448 7848
045 647 3337
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Tullaan tutuksi

Hei olen Petteri Parkkali Villähteeltä. 
Olemme olleet karavaanareita vuodesta 2010 lähtien. Aikaisemmin veneilimme 
Päijänteellä usean vuoden ajan. Toki appivanhemmilla oli myös osuutta asiaan, 
olivathan he tehneet saman ratkaisun jo aikaisemmin. Heidän mukanaan tutus-
tuimme tähän matkailumuotoon.

Matkailu on kohdistunut toistaiseksi vain kotimaahan, mutta alueita on kierretty 
runsaasti ja kilometrejä tullut vaunun kanssa paljon, ehkä siksi emme ole olleet 
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5 päivää pitempään samalla alueella (ja  tämäkin tapahtunut vain kerran). 
Joten olen yrittänyt pitää pyörät pyörimässä. Viimeiset vuodet on painottunut 
enimmäkseen  talviaikaan lasten alppihiihtourheilun takia. Ja tämä olikin myös 
yksi syy vaihtaa veneilystä karavaanariksi, kun käyttöaika on läpi vuoden. 
Sääli vain, että turhan moni laittaa kalustonsa talviteloille.

Seuranamme lasten lisäksi mukana reissaa myös kaksi kissaa. 

Olen myös aikaisemmin toiminut toisen Caravan yhdistyksen hallituksessa. 
Lupauduimme viime kesänä Lahden seudun ohjelmatoimikuntaan ja sitä kautta 
olikin luontevaa lähteä myös ehdolle hallitukseen. Kiitos vielä luottamuksesta 
ja hyvää kevättä ja tulevaa kesää.

Petteri Parkkali 135033
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Caravan-suurmyymälä keskellä Suomea. 

Muut:

Sisään-
pääsy

0€

Päivä-
pysäköinti

0€

Matkaparkki
pe-su

0€

4000
ensimmäiselle 

tarjoamme 
makkarat ja
pullakahvit!

www.jyvascaravan.fi/messut

Yli 150 
matkailu-
ajoneuvoa

Vuoden matkailuajoneuvokauppias! Messuilla mukana 
ajoneuvovalmistajat:

Tarvike/varaosa/
lisävarustevalmistajat:

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Avoinna ma-pe 9-17, la 10-15
info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Meillä yli  150 ajoneuvoa!
Katso ajantasainen varastotilanteemme  
www.jyvascaravan.fi

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

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

JälkimarkkinointiMyynti
0400 407 066  myynti@jyvascaravan.fi
Myyjät
Tommi Kuismin 050 434 0408 
Kari Pienmäki  0400 640 139
Jyrki Lehtonen 040 728 6006
Juha Käyhkö 0400 642 842

Verkkokauppa  24h
Yli 7000 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi
shop.jyvascaravan.fi
www.jyvascaravan.fi/kamashop

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

Messut avoinna
pe 17.5. klo 9-18 
la 18.5. klo 9-17

su 19.5. klo 11-15
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Kesän 2019 tapahtumat Vuorenmäellä

AJOTAITO- JA LASTENTREFFIT
7.-9.6.2019

VUORENMÄKI, ARTJÄRVI
Ajotaidoissa pääset harjoittelemaan tai-
tojasi asuntoauton tai  vaunun  vedossa, 
 peruuttamisessa,  parkkeeraamisessa,   
kohdistamisessa. Pääset suorittamaan 

ajotaitomerkkejä

Lapsille mukavaa ohjelmaa  

Ohjelmarunko tarkentuu ennen 
tapahtumaa, seuraa tiedotteita 

kotisivulla.

TERVETULOA
Lisätietoja: Lauri Tarnanen 040 731 8369, ajotaito

 TREFFIHINTA    50 €

JUHANNUSTAPAAMINEN
20.-23.6.2019

VUORENMÄKI, ARTJÄRVI

YHDESSÄOLOA, SEURUSTELUA, LIPUNNOSTO YMS.

JUHANNUSKOKKO (säävaraus)

TERVETULOA

Normaalit vuorokausihinnat
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 TREFFIHINTA    50 €

Artjärvipäivät
18.-21.7.2019
Vuorenmäki

Pelitreffit, 
30.8.-1.9.2019
Vuorenmäki

Treffihinta 50€

16.-18.8.2019 Kangaslampi, Lahti/Nastola
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Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775

PESULINJA KUKONKOIVUSSA 
Kukonkuja 1 Hollola

Asuntoautot ja - vaunut
  Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot

   Tekstiilipesuri

SOITA JA VARAA AIKA  044 5104428
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Rock-treffit ja Hämy-karaokekarsinnat
Rock – treffit sekä Hämy-karaokekarsinnat

Artjärvi  Vuorenmäki

  12-14.7 2019

Ohjelma:

 12.7 Pe

klo 13---> isännät paikalla

    saunat
klo 17.00-18.30 naiset

klo 18.30-20.00 miehet

klo 20.00-21.00 uimapukusauna

klo 20.30 ---> Hämy-karaokekarsinta

13.7 La

saunat
klo 12.00-13.15  naiset

klo 13.15-14.30 miehet

klo 15-->  Reckless rooster

klo 17--> March#15

klo 19--> Badname

klo 21--> Trickbag

14.7 Su

Kiitos ja turvallista kotimatkaa

Isännät: Petteri Parkkali 0505622500

Kari Sinisalo 0400729297

Esa Suutarinen 0451083125

muutokset ohjelmassa mahdollisia
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Juha Rinne liittohallitukseen!

Jäykkä mutta asiallinen

Jokainen ääni voi olla ratkaiseva!
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Talvipäivät ja kevätkokous 2019

Jatkuu...

Lauantai käynnistyi perinteisellä pilkkikilpailulla, johon osallistui 27 pilkkijää. Miesten-

sarjassa 18 ja naistensarjassa 9.

Yhdistyksen perinteiset talvipäivät vietettiin Sysmä Campingin idylisessä miljöössä. 

Perjantaina paikalle oli saapunut ajoissa jo usea yhdistyksemme jäsen. 
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Talvipäivät ja kevätkokous 2019

Naistensarjan voitti Raija Turtiainen, toinen oli Meeri Päivinen ja kolmas oli Sirkku Hed-
lund.

Miestensarjan voitti Kari Hassinen, toinen oli Eero Luntta ja kolmas oli Pertti Mäkelä.
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Jatkuu...

Pienimmän kalan tittelin voitti Eero Lunt-
ta ja suurimman Seppo Vallin.

Kiertopalkinto ja Kari
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Talvipäivät ja kevätkokous 2019

Sunnuntaina oli yhdistyksemme kevätkokous, jossa oli esillä yhdistyksen sääntömää-

räiset asiat, sääntömuutosesitys sekä yhdistyksemme alueen päärakennuksen mahdol-

linen rakentaminen. Liittohallituksesta oli vierailevana tähtenä Juha Rakkola, joka toimi 

kokouksen puheenjohtajana.

Iso kiitos kaikille, oli mahtavan mukava aloittaa kesäkausi mukavassa seurassa.

Kuvat: Kari Koivunen
Teksti: Marko Aronen
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 info@campingsysma.fi    +358 44 974 9378   
 www.facebook.com/CampingSysmä   

Huitilantie 3, 19700 Sysmä  
   www.campingsysma.fi

• UIMARANTA • MINIGOLF • BEACHKENTTÄ  
• SOUTUVENEITÄ • SUP-LAUTOJA • KAJAKKEJA

Tervetuloa meille! –Mia

Tervetuloa meille! –Mia

CAMPING SYSMÄ

• Kesäksi 2019 karavaanialuetta  
kohennetaan entistä  viihtyisämmäksi! 

Kaikki karavaanipaikkaamme sijaitsevat aivan  
Päijänteen rannassa, hoidetulla nurmialueella.  
Kesällä tarjoamme vieraillemme aamusaunat.  

Kahviossamme on aurinkoinen terassi  
järvinäkymällä, tarjolla suolaista ja  

makeaa purtavaa sekä ihania kylmiä juomia.

Tervetuloa viihtymään 
vehreän luonnon ääreen 

 Päijänteen rannalle! • Toimivat asiakastilat,  mm. hyvinvarusteltu  keittiö kokkailuun!
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Matkan suosiosta jo etukäteen kertoi nopea bussin täyttyminen ilmoittautujista. Moni 

odotti matkaa, joka merkitsi myös kevään avausta monelle karavaanarille. 

PH -Caravan Oy:n pihassa oli torstaina 11.04.2019 klo 16 pintaan odottava ja leppoisa 
tunnelma. Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Hartman paikoitti pihalle parkkiin jääneet 
ajoneuvot ”armeijamaisella” täsmällisyydellä.

Ei tarvinnut kauaa odottaa, kun pihaan kurvasi Lehtimän Liikenne Oy:n jättikokoinen 
kolmiakselinen bussi n:o 44, kuljettajana aikaisemminkin Karavaanariyhdistyksen keik-
koja ajanut Kalev Halg. Bussiin mahtuu 66 matkustajaa, joten isosta yksiköstä oli kyse.

Matka jatkui Marolankadun kautta Mäntsälän Tuuliruusuun, josta poimittiin vielä muuta-
ma matkalle lähtijä. Helsingistä, satamasta liittyi seurueeseen vielä 8 matkailijaa. Mat-
kalle oli lähdössä täysi bussilastillinen karavaanareita.

Setran korilla varustettu bussi kulki kuin juna. Ei kolinaa, tärinää, eikä melua. Matkailijat 
vaihtelivat tervehdyksiä ja kertoivat toisilleen talveen liittyviä omia kokemuksiaan, niin 
perhe-elämästä, kuin karavaanari elämästä.

Tartton matka 11.04.2019-14.04.2019
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Laivaan pääsy sujui kommelluksitta ja melkein kaikki suuntasivat kulkunsa laivan Buf-
fettiin. Suurin osa porukasta nautti pöydän antimia koko parin tunnin ajan.

Tallinnan satamasta suunnattiin reitti suorinta tietä kohti Tarttoa. Tie sinne aivan loista-
vassa kunnossa. Ihailtiin matkalla myös suurta määrä Haikaran pesiä. Viljellyt suuret 
pellot täyttivät harvaanasutun virolaisen maalaismaiseman. Puheensorina ylitti huomat-
tavasti ajoneuvon moottorin äänen. Käytiin keskusteluja.

Matkalla suoritettiin yksi pysähdys, jotta sai verrytellä jäseniään bussin ulkopuolella.

Majapaikkaamme Hotel Dorpat Conferenssiin saavuimme jossain 00.30 paikkeilla.

Majoittautuminen sujui ripeästi. Matkan rasitukset lienevät syynä, koska melkein kaikki 
suuntasivat kerroksiin omaan huoneeseensa lepäämään.

Hotellin sijainti Ema- joen varrella, aivan keskustan tuntumassa, oli hyvä valinta matkaa 
ajatellen. Tartton nimi kaukaisessa historiassa on ollut Dorpat.

Perjantaiaamuna suuntasimme aamiaisen jälkeen matkamme kohti Alecogin Pani-
momuseota. Mielenkiintoinen kohde historiallisessa rakennuksessa. Oppaiden avulla 
saimme kattavan tietopaketin yrityksen historiasta ja oluen valmistamiseen liittyvästä 
prosessista. Yrityksen omistajaksi paljastui iisalmelainen Olvi Oy.

Esittelykierroksen kruunasi tuotteiden maistelu siihen erikseen varatussa tilassa. Todet-
tiin joukolla tuotteet maittaviksi ja laadukkaiksi.

Pienen hotellilla vietetyn taukoajan jälkeen Setran nokka kohti Valgaa, joka sijaitsee 
Viron ja Latvian rajalla. Taas tie hyvä. Reipas 80 kilometrin ajo sujui ripeästi. Matkan 
tarkoitus oli ostaa erilaisia laadukkaita tuotteita jokaisen oman kulutustottumuksen mu-
kaan. 

Ostosajan päätyttyä sitten vielä pakkaaminen laukkuihin kuljetukseen ja maahantuon-
tiin liittyvien sääntöjen mukaisesti. Kalevin avustamana homma hoitui ripeästi.

          
Ennen Tarttoon palaamista kävi jokainen vielä puraisemassa pientä välipalaa paluumat-
kaa varten.
 
Perjantai ilta oli yhteisestä ohjelmasta vapaa, joten jokainen suuntasi kulkunsa valitse-
maansa ruokapaikkaan tai baariin.

Tartton matka 11.04.2019-14.04.2019
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Lauantai aamuna suuntautui matkamme Alatskiven kartanoon, joka on linnamainen 
rakennus Peipsjärven suunnalla. Kuljettaja Kalev kertoi matkan aikana alueen historias-
ta ja Peipsjärven sipuliviljelijöistä ja Sipulitiestä. Perillä meitä kohtasi valtava linnamai-
nen päärakennus, jota ympäröi 170 hehtaarin puistoalue. Saksalaissyntyinen paroni oli 
tilan perustaja ja alkuperäinen omistajja. Hämmästelimme huonetiloja osaavan oppaan 
opastuksella. Rakennusta voidaan pitää mestariteoksena. Kattava kuvasto kertoi myös 
kartanon historiasta ja arkielämästä. Portin pielessä pesivä haikarakin näyttäytyi meille 
pesästään.

Paluumatkalla poikkesimme Viron kansallismuseon alueella ja samalla katselimme 
Neuvostoaikaisen lentokentän rakennelmia museon taka-alueella. Alueen eläimistöstä 
saimme myös kattavan otannan. Joutsenia, kurkia, peuroja ja haukkoja havaittiin run-
sain joukoin linjurin ikkunasta.

Tälle illalle oli varattuna seurueelle pöydät Ruutikellarista, joka on Tartton kuuluisa näh-
tävyys lähellä Raekoja Platsia. Ruokalistalle oli etukäteen valittu kolme Menu- vaihtoeh-
toa, liha, kala ja kana. Kukin valitsi mieleisensä vaihtoehdon. Oli siinä henkilökunnalla 
melkoinen haaste, kun yli 60 henkilöä tuli syömään yhtä aikaa. Kaikki sujui hienosti 
kuljettaja Kalevin antamalla vironkielisellä ohjeistuksella. Ruoka oli maittavaa hienossa 
historiallisessa miljöössä.

Osa porukasta poistui hotellille bussilla ja osa kävellen. Kukin vietti sitten loppuillan 
omilla tahoillaan.

Tartton matka 11.04.2019-14.04.2019
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Sunnuntaiaamuna porukkaa kokoontui katsomaan formula kisaa hotellin aulaan.
Kisan jälkeen valmistauduttiin paluumatkaan Tallinnaan. Matkalla oli havaittavissa 
puheensorinan volyymitason lasku tulomatkaan nähden. Jokainen varmaan jo val-
mistautui kotiin paluuseen. Laivalle päästiin ajoissa. Osa porukasta meni taas Buffet 
ruokailuun, osa oli aterioinut jo Tallinnan satamassa.

Kuljettaja Kaleville kerättiin pieni kolehti hyvin suoritetusta palvelu-ja ajotehtävästä. 
Puheenjohtajaa muistettiin pienellä lahjalla. Puheenjohtaja esitteli myös seuraavan 
vuoden mahdollisen matkasuunnitelman, joka suuntautuisi Ahvenanmaalle. Esitys sai 
laajan kannatuksen. PH-Caravanin pihassa purettiin sujuvasti matkatavarat. Hyväs-
teltiin matkalaiset ja suunnattiin kulku kohti kotia.

Matkan päätavoite, rentoa yhdessäoloa karavaanareiden kesken mielenkiintoisessa 
kohteessa, irti arjesta, oli varmasti matkalla täyttynyt.   

 
Jorma Siren 114188

Tartton matka 11.04.2019-14.04.2019
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Vasarakatu 4
15700 Lahti



29

            

LAHDEN PALOKALUSTO OY 
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI 

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

 
AVOINNA MA-PE   KLO 7.30 – 16.00 

 

 

●2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS 
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ 

 

 

 

 
 
 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2015 LOPPUUN. 
SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 

 

 9,00 € 

 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2019 LOPPUUN.
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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       11 €
 -SFC-liiton muille jäsenille               16,5 €
  - muille, liittoon kuulumattomille                  22 €
   Tilaussauna (1 tunti )                             10 €
   Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille          1 €

   Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle  

   Kausipaikka 1 kk                   90 €
   Kausipaikka 1.5-31.10.2019          350 €
  
Hinnat sisältävät arvonlisäveron   

Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

   Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692 

             Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

  

Vuorenmäki
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Treffit ja tapaamiset  2019

   
  

    

     SFC Lahden Seutu ry 
 

 17.-19.5.2019   Rakentajakaravaanarit Vuorenmäellä

	 7.-9.6.2019		 	 	 Ajotaito-	ja	Lastentreffit

 20.-23.6.2019   Juhannustapaaminen

	 12.-14.7.2019		 	 Rock-treffit,	Hämy-karaokekarsinta

 18.-21.7.2019   Artjärvi-päivät

 1.-4.8.2019    Kuninkuusravit 2019

	 16.-18.8.2019		 	 Hämy-karaokefinaali	Kangaslampi

	 30.8.-1.9.2019		 	 Pelitreffit

 19.-22.9.2019   Caravan-messut

	 25.-27.10.2019		 	 Syystreffit

 27.10.2019    Syyskokous

 22.-24.11.2019   Pikkujoulut
 



Mika Hiltunen  
040 487 9280

Mika Ojala
040 773 6729

Sakari Lilleberg
040 487 9271

Bürstner 
Harmony-line

Huom! Caravan-myyjiemme kanssa voit tehdä kaupat  
myös mistä tahansa J.Rinta-Joupin toimipaikkojen  
käytetystä henkilö- ja pakettiautosta. Valitse omasi  
yli 2500 auton valikoimasta: rintajouppi.fi

HÄMEENLINNA    |    HELSINKI    |    KOTKA    |    KUOPIO    |    LAHTI    |    LAPPEENRANTA    |    SEINÄJOKI    |    TAMPERE    |    VANTAA      |      rintajouppi.fi

J.RINTA-JOUPPI OY 
Lahti, Tupalankatu 7 / puh. 0207 881 310  
ma-pe 10-18, la 10-15

AINA ASKELEEN EDELLÄ

UUDET ADRIA, KABE JA BÜRSTNER -MATKAILUAJONEUVOT  
J.RINTA-JOUPILTA LAHDESTA.

Rahoituskorko  
kaikkiin uusiin  
matkailuajoneuvoihin 0,99 %
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. 

Tutustu 
yli 400 matkailuajoneuvon 

jättivalikoimaan osoitteessa 
rintajouppi.fi


