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HALLITUS 2017, otahan meihin yhteyttä

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

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

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

Ari Mynttinen
Vuorenmäki-toimikunnan 
vetäjä 
050-553 4353
ari.mynttinen@elisanet.fi 
SFC 106716 

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

Sirpa Kärkkäinen
050-910 5164
karkkainen.sirpa@gmail.com
SFC 152860    

Kari Sinisalo
0400 729297
ponnarikari@gmail.com
SFC 110443

Henry Ahonen
Varapuheenjohtaja
040-5446374
ahonen.henry@gmail.com
SFC 129405
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Lehteen 4/17 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 02.10.2017. 
Aikaisemminkin voit aineistoa lähettää.

Ilmoitushinnat vuonna 2017
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: Sireenit kukkivat 
Puolassa toukokuussa, 
Kari Koivunen
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33. vuosikerta   Painosmäärä 1800 kpl
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Nro 4  43/2017 39/2017



4

Puheenjohtajalta

   Moikka!     

Niin se on tuo kylmä ja kolea kevät taas 
takanapäin, vaikka olikin pitkään kesä-
kuun puolellekin vielä kylmää.Tätä kir-
joittaessa on aurinkoinen sekä lämmin 
päivä ja hyvin tarkenee olla ilman tak-
kiakin.

Liittokokous oli Lappeenrannassa touko-
kuussa ja siellä valittiin liitolle ainakin 
uusi puheenjohtaja. Onnittelut Olli Ru-
sille valinnasta. Seuraavat kolme vuotta 
mennään sitten Ollin johdolla.

Liittohallituksen ehdokkaat pysyivät 
samoina ja haastajat eivät tällä kertaa 
pääseet vaikuttamaan liiton asioihin. 
Jos seuraavassa liittokokouksessa sit-
ten hiukan vaihtuisi väki niin voisi, eh-
kä mahdollisesti uusia asioita ja ideoita 
taas tulla.

Liittokokouksessa käsiteltiin myös tup-
lajäsenyyttä. Kun kuulut useampaan yh-
distykseen, niin ensi vuonna on makset-
tava myös liiton maksu yhdistyksen jä-
senmaksun päälle, johon kuulut. Siis jos 
kuulut esim. kolmeen yhdistykseen, niin 
kaikista menee myös tuo liiton perimä 
29€/jäsenyys.

Alueellamme Vuorenmäellä on kesän ai-
kana poikennut kävijöitä ja tapahtumis-
sakin on käynyt vierailijoita kiitettäväs-
ti. Aluetta kehitetään koko ajan eteen-
päin ja pieniä muutoksia tulee aina välil-
lä. Jäsenmäärämmekin on ollut nousussa, 
mikä on tietysti positiivinen asia.

Yhdistyksemme nettisivut on uusittu ja 
nykyisin pitäisi nähdä mm. tapahtumat-

kin mobiillilaitteilla.

Hallituksemme jäsen Nina Jääskeläinen 
jäi pois hallituksesta henkilökohtaisiin 
syihin vedoten. Hyvät jatkot hänelle kui-
tenkin ja kiitokset yhdistyksen hyväksi 
tehdystä työstä.

Elokuun loppupuolella vietetään jälleen 
yhdistyksen Mölkky/Petanque turnauk-
set. Tervetuloa suurella joukolla taiste-
lemaan mestaruuksista.

Caravanmessut on jälleen syyskuun puoli-
välissä ja pääosa alueista on melkein sa-
manlaiset, muutamaa poikkeusta lukuun-
ottamatta. Uutuutena on myös alue, jo-
ka on sähkötön ja sinne saadaan useita 
yksiköitä. Lähinnä nämä muutokset joh-
tuvat katu/maanrakennustöistä, joita 
tehdään linja-autoaseman/Jalkarannan-
tien liiken neympyrän alueilla.Talkooväkeä 
tarvitaan taas reilusti ja siitä tarkemmin 
tässä lehdessä.

Lokakuussa syystreffit sekä syyskokous 
pidetään perinteisesti Artjärvellä Vuo-
renmäen alueella. Tule mukaan iloiseen 
joukkoon. Toivottavasti syksy olisi pitkä 
ja lämmin, niin saisimme vielä tätä muka-
vaa harrastustamme jatkaa ennen lumia.

Vaunuposteissa olevat yhteistyökumm-
paneiden tarjoukset ovat edelleen voi-
massa joten käyttäkää tarjoukset/
alen nukset hyväksi. Edut voimassa vain 
karaavaanikorttia näyttämällä. Esim. 
Q-Katsastuksen tarjous voimassa koko 
vuoden 49€ -10% + pullakahvit lisäksi.

Ajelkaa varovasti, moikataan kun ta-
vataan
   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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Moikka jälleen,  ystävät!

Kesä on jo pitkällä. Mutta sitä jatkuu 
vielä. Toiset ovat viettäneet jo loman-
sa ja toiset ovat vasta lähdössä. Mut-
ta onnellisia ovat he, joiden ei tarvitse 
enää työnantajan pillin mukaan lomailla. 

Nyt caravanalueilla on enemmän ihmi-
siä, joten juttuseuraa riittää alueella 
kuin alueella. Syksyllähän viikot ovat 
melko hiljaisia. Moni kausipaikkalainen 
on kotona viikolla ja tulee vaunulleen 
taas viikonloppuna. Sama taisi olla ke-
väälläkin, koska olimme monilla paikoilla 
viikolla  aina yksin.

Matkamme oli aivan ihana. Saimme tou-
kokuussa ihanan kesän jo Puolassa ja 
Unkarissa se vain parani. Ihana oli ui-
da vilvoittavissa uima-altaissa ja kaiken 
parasta oli se, kun pääsimme hoitaviin 
rikkialtaisiin. Ne olivat lämpöasteiltaan 
36-39 asteisia, todella ihania. Aurin-
ko paistoi ja jopa tuuli tuntui vilvoit-
tavalta. Tänne Suomeen palatessamme  
saimmekin heti syksyn. Tai tuntui heti 
syksyltä.

Nyt kun täällä Suomessa on ollut liiken-
teessä, ihmettelee sitä miten suoma-
laiset autoilijat käyttäytyvät. Puolassa 
ajotavat olivat parantuneet huomatta-
vasti, mutta Suomessa ollaan jostain 
kumman syystä menty taaksepäin. Esi-
merkiksi suojatiellä ei muisteta olleen-
kaan varoa tien ylittäjää  ja suojatien 
käyttäjää. Suojatien eteen pysähty-

 Päätoimittajalta
neen auton viereisellä kaistalla ajetaan 
vauhdilla ohi. Voi sitä rollaattoripappaa,  
joka ylittää juuri suojatietä ja toiselta 
kaistalta auto ajaa hänen ylitseen.

Emmehän me karavaanarit tee näin?

Muistattehan opastaa lapset taas kou-
lutielle ja autoilijoina me muistamme 
va roa pieniä koululaisia.

Myös renkaiden kunto tulee tarkistaa 
aika ajoin. Tässä viime aikoina on rä-
jähtänyt useampikin rengas vaunun alla. 
Renkaan kumi haurastuu vanhetessaan. 
Muistakaa se.

Syksy saapuu pikkuhiljaa,  nautitaan sii-
tö!
 Iloisin terveisin Eila 78111-1

Löysin mukavan huilauspaikan Keszthelystä 
Unkarista
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TULE PELITREFFEILLE ARTJÄRVEN 
VUORENMÄELLE
25.-27.8.2017

PELAAMME JÄLLEEN 
MÖLKYN JA PETANKIN 

MESTARUUKSISTA

VIETÄMME MUKAVAA AIKAA
YHDESSÄ YSTÄVIEN JA TUTTUJEN KANSSA

SAUNOMME

TREFFIH
INTA 50,-

 TERVETULOA MUKAAN!
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Kodeistamme Lahteen suuntasimme 
hyvissä ajoin. Veikkolaisen Ullan ja 
Em pun kans sa tapasimme Henkan 
pa jal la. Ihmettelimme, kun väkeä 
oli vähänlaisesti. Sehän selvisi, että 
olim me tuntia liian aikaisin paikalla. 
Ei kun huoltoasemalle kahville.  
Hy vää asiassa oli, että saimme han-
kittua kesän wc-aineet  edullisesti 
käytyämme Henkan pajalla. Täytyy 
jat kossakin käyttää samaa osoitetta 
näissä asioissa.

Bussi saapui ajallaan ja olikin varsin 
mukava. Matka Helsinkiin meni mu-
ka  vasti hyvässä seurassa. Iloista 
puheensorinaa kuului joka puolelta.

Terminaali olikin uusi, josta huo ma-
simme suunnittelijoiden olleen ajan 
ta sal la. Sisääntulo, rullaportaat 
ja it  se ter  mi naali halli olivat väl-

jiä. Pienenä miinuksena oli mitä tön 
henkilökunnan määrä ravitsemus-
pisteissä. Kaiken lisäksi vielä puolet 
pisteistä oli kiinni.

Laivaan päästiin kuitenkin vain pienen 
odottelun jälkeen. Ruokailussa olikin 
pöydät varattu ja ruoat oli hy vät, eri-
koisesti kylmäpöytä. Ruo kajuomakin 
oli iloista, mikä pan tiin merkille.

Tallinnan satamasta lähdettyämme 
matka sujui turvallisesti am mat ti-
miehen ollessa puikoissa. Hotellille 
päästyämme huoneiden jako sujui 
nopeasti matkanjohtajan toimiessa 
kapellimestarina. Suurin osa meistä 
taisi mennä vällyjen alle heti saa-
vuttuamme.

Hotellin aamupala oli hyvätasoinen.
Sen jälkeen suuntasimme opastetulle 

Riikan matka 20.-23.4.2017

Riikan matakalaisista eivät kaikki oikein  mahtuneet kuvaan
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kaupunkikierrokselle. Opas osasi 
ker to a mie len kiin toi ses ti pai kois ta, 
joi hin hänellä oli myös omakohtaisia 
kokemuksia. Meidän porukka li pe-
si omille teilleen, muiden jat ka-
es sa vielä bussikierrokselle. Ku-
kin suun tasi tuttujensa kanssa 
etsi  mään hyviä ruokapaikkoja. 
Kau pungista löytyy viehättäviä 
kellariravintoloita, joihin useimpiin 
muodostui esteeksi meidän oman 
porukan koko. Hyvä ravintola löytyi 
aiempien matkojen muistoista.

Lauantaiaamu valkeni hieman sa-
tei  sissa merkeissä. Matkanjoh-
ta  jal la oli virtaa kinthaissa ja 
sii nä aa mu pa lan lomassa kyseli, 
josko lähdettäisiin automuseoon. 
Lähellä museota si jai tsi mittava 
kauppakeskus, mikä kiin nosti 
meidän leidejä. Museo oli varsin 
mie len kiin toinen ja moni muisti 
ainakin vastaavanlaisen au ton olleen 
jollain sukulaisellaan tai tutullaan.

Palatessa kävimme Lidossa syö-
mäs  sä. Paikallisia oli paikka täyn nä. 
Pienen taktiikkapalaverin pi det ty-
äm me o pimme ta lon ta voille. Ruoka 
oli asial lista.

Hotellille päästyämme, suurin osa 
meis tä suuntasi aulabaariin jaka-
maan päivän kokemuksia. Meidän 
ryhmästä suurin osa jäi illastamaan 
hotellille sään sanelemana.

Sunnuntaiaamuna olimme kello 
kym  meneltä valmiina kotimatkaa 
var ten.Tuliaisostokset suoritimme 
Lat  vi an  ja Vi ron rajalla. Halin-
gan kaup pa  kes  kuk ses sa  kävim me  
 kahvilla. Kirjoittajalla on oma-

kohtaisia kokemuksia ky sei ses tä pai-
kas ta. Olin vai mo ni kans sa ava jaisissa 
yli kaksikymmentä vuotta sitten työ-
asi oi den merkeissä. Kak kua meni 
useampia metrejä pöydän levyisenä. 
Siihen ai kaan kun ei oltu totuttu 
saamaan mi tään ilmaiseksi. Ihmisiä 
tuli Pärnua myöten. Sat tumus tämäkin. 

Laivalla buffetpöytä odotti meitä. 
Pal uu mat ka meni mukavasti. Mo-
nes ta suusta kuului kuinka hy vä yh -
teis hen ki matkalla oli. Toi vot tavasti 
tämä välittyy myös seu  ran muuhun 
toimintaan. Kii tok set vie lä mat-
kanjohtajalle.
  
  Ryhmärämän yksi jäsen.

 Teksti ja kuvat: Ryhmärämä
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MESSUILLE TARVITAAN 
TALKOOVÄKEÄ
12.-17.9.2017

ILMOITTAUDU ENSISIJAISESTI 
NETISSÄ www.sfclahdenseutu.fi

 
TAI JOS ET PÄÄSE NETTIIN, 

NIIN TEKSTIVIESTILLÄ 
Puh. 050-9171156

CARAMBA-KISAT 
Kärkkäisen parkkipaikalla Lahden Renkomäessä 

lauantaina 23.9.2017 klo 10.
Tule katsomaan vaunun tai matkailuauton 

taitavaa peruutusta
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LAHDEN SEUTU ry:n

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
MUKAAN TOIMINTAAMME

UUDET JÄSENET
SF-CARAVAN

HUHTI-KESÄKUU 2017

158381-0  Felin Ali  Monninkylä
158242-0  Haljoki Sonja  Kukkila
153413-0  Heinonen Leo  Talma
158403-0  Jokela Sirpa  Orimattila
158355-0  Jouppi Juha  Heinola
158286-0  Kokko Antti  Villähde
158376-0  Korhonen Marko Lahti
138598-0  Koskinen Tero  Talma
014997-0  Laakso Seppo  Vääksy
158341-0  Lehtonen Esa  Lahti
158234-0  Louhiniitty Kalle Lahti
158269-0  Mujunen Mika  Kukkila
158305-0  Savolainen Jukka Lahti
158228-0  Suutarinen Esa Lahti
057970-0  Väisänen Martti Lahti
158261-0  Vallden Raimo   Heinola
158171-0  Ylöstalo Pekka  Uusikylä 
048379-0  Forsström Pekka Heinola
138698-0  Gaye Janna  Villähde
158623-0  Hämäläinen Mika Lahti
158713-0  Heinonen Jarkko Lahti
143056-0  Kokki Jouko  Lahti
002161-0  Kuosmanen Martti Nastola
158583-0  Makkonen Olli  Lahti
117398-0  Nevala Marko  Lahti
158522-0  Orre Tommi  Kurhila
079155-0  Oslanus Petri  Heinola kk
158536-0  Pärssinen Erkki Lahti
158775-0  Peltola Marko  Lahti
158592-0  Puolitaival Jari  Villähde
089964-0  Säynäjärvi Antti Lahti
074759-0  Takala Juha  Lahti
158675-0  Tanskanen Pertti Lahti
158585-0  Tuomela Timo  Nastola
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 148193    Penttilä Jari   Lahti
 150150  Pylväläinen Reijo  Lahti
 152458-1  Palén Anu   Orimattila
 016454  Toivanen Hannu  Vääksy
 158937  Melin Pertti   Lahti
 039501  Kantonen Kirsti  Orimattila
 158713-1   Suontama-Heinonen Hanna Lahti
 159043   Karakko Päivi   Lahti
 069785  Puolitaival Henry  Vääksy
 159074  Luuri Terhi   Lahti
 025969  Yrttiaho Timo   Kausala
 159090  Borgenström Maarit  Lahti
 159113  Miekk-Oja Kalle  Lahti
 159161  Koponen Markku  Lahti
 159173  Martinmäki Ari  Lahti
 159189  Pietiäinen Ville   Lahti
 010513  Mykrä Juhani   Nikkaroinen
 091460  Uitto Jorma   Vesijako
 159227  Tirkkonen Mika  Mäntsälä
 159268  Hakala Assi   Nastola
 159335  Kortelainen Anne  Villähde
 159345  Hietanen Kimmo  Hollola

 OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
 MUKAAN TOIMINTAAMME

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
     UUDET JÄSENET
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Tullaan tutuksi 22  Karavaanarit Heinonen & Koskinen

Perhe Heinonen: Leo & Carita + lapset Niklas 11v & Nella 10v
Perhe Koskinen: Tero & Marika + Lapset Emppu 11v, Elias 6v 
& Eeli 3v

Caravan harrastus alkoi Leolla 1998 
köyhän miehen ”asuntoautolla”, jo na 
toi mi pitkämallinen Hiace, jolla Leo 
kiersi koirienkoulutusleirejä. Ta ka-
tilassa mahtui hyvin nukkumaan koi ri en 
kanssa. 

Vuonna 2000 kalustoa piti päivittää 
ja ensimmäiseksi vaunuksi Leo hank ki 
vuo den -81 Sprite Alpinen. Alkuvuodet 
vaunua käytettiin  vain koi ra lei reil lä 
ma joit tumi seen.

Ensim mäinen yhteinen reissu Caritan 
kanssa tehtiin kesällä 2004, jolloin 
Cari tan sai puolittain pakottaa  Do  ber-
mannien kevätleirille asuntovaunuun 
sillä lupauksella, että kesäleirillä 
otettaisiin mökkimajoitus. Caravan-
kärpänen puri Caritaakin ja tämän 
jälkeen koulutusleirejä kierrettiin 
vaunulla. 2006 Niklaksen synnyttyä 
3 hengen Sprite kävi pieneksi ja 
seuraavaksi vaunuksi hankittiin Soli-
fer 552. Tässä vaunussa mah tui hyvin 
olemaan vielä Nellankin synnyttyä. 
Vaunu oli täysin riittävä käyttömäärään 
nähden, mutta hie man vanhanaikainen. 

Jos halvalla saa niin pitää ostaa: 
tältä tuntui kun Heinoset ja Kos ki set 
viettivät iltaa ja netin huutokaupassa 
oli myynnissä Hobby 720 vaunu. 
Muutaman kaljan jälkeen oli kattohinta 
vaunusta ylitetty ja sekään ei enää 
yhtään huolettanut, että automme 
vetomassa ei olisi tähän vaunuun 
riittänyt. Voittava huu to, mutta myyjä 
kieltäytyi myy mästä tarjotulla hinnalla. 
Seu raavana aamuna tämä oli jo melkein 
helpotus. 

Viikon päästä kävimme ”vain katso mas-
sa” K&K Kivisen asunto vau nu näyttelyssä 
vaunuja. Kysyimme tiuk kaa hintaa 
Hobbyn 650 vaunulle ja hups, sehän oli 
4000 euroa halvempi kuin edellisenä 
viikonloppuna huu tokaupassa huudettu 
ja auton ve to kykykin riitti tähän 
vaunuun – kau pat syntyivät. 

Lasten kasvaessa vaunuilu sai uu sia 
muo toja. Koiraleirien lisäk si, aloimme 
kiertää myös las ten kesänähtävyyksiä, 
kuten Muu  mi maail ma ja Särkän niemi, 
asunto vaunulla. Nyt saimme myös perhe 
Koskisen houkuteltua mukaan. 

Ensimmäisen kesän Marika ja Te ro 
kävivät reissussa naapureilta la i   na  tul -
la jo kokeneella Matkaaja 80 0 4 vau -
nul la, mutta kuinkas sitten kävikään – 
taas Caravankärpäsen pu rema ja oman 
vaunun hankinta kesän päätteeksi, joka 
oli Hobbyn 500 las ten huonemalli. 

Koskiset olivat alus ta asti in nok kaampia 
kier tä mään vaunulla leirin tä alueita. He 
olivat aikanaan myös kiertäneet Suomea 
Toyota Hiacen ta  ka  tilassa nukkuen. 
Sinne mahtui juuri sopivasti patjat, 
jääkaappi ja va ra vaat teet. 

Juuri ennen Eelin syn ty mää oli myös 
Koskisilla edessä ka lus ton päivitys ja 
vaunuksi tuli Hobbyn 650 joka on vielä 
kerran päivitetty kolmilapsisen perheen 
tarpeita vastaavaksi.

Yhteiset Caravan reissut olivat kerran 
vuoteen tehtyjä lasten nähtävyyksiä, 
kunnes kesällä 2014 Nella kysyi 



koiraleirin päät teeksi, eikö voitaisi mennä 
vielä yh deksi yöksi jollekin leirintäalueelle. 
Caritan kanssa mietimme, kun lomaa oli 
vielä kaksi viikkoa jäljellä, joten kyllähän 
yhden päivän voisi käyttää vaunuillenkin. 
Koska tiesimme Koskisten viettävän 
kesälomansa vaunulla kiertäen, soitimme 
Marikalle ja Terolle ja päätimme tavata 
Kokemäen leirintäalueella. 

Niinhän siinä sitten kävi, että toisesta 
Kärpäsen puremasta ei enää selviä 
helpolla, yhteistä reissua kesti yhden 
päivän sijasta kaksi viikkoa. Nyt tämä 
leirintäalueilla ja niiden saunatiloissa 
viihtyvä Caravan-kärpänen oli lopullisesti 
tartuttanut koko perheen Heinonen & 
Koskinen. 

Varsinainen koti-leirintäalue puuttui 
molemmilta, kunnes löytyi SFC Lah-
den  Seudun Vuorenmäen alue. Alue 
on lähellä, siisti ja sopivan väljä 
molempien perheiden mielestä. Alueen 
väki otti meidät vastaan lämpimästi 
ja tunsimme kuuluvamme joukkoon. 
Kaikki kriteerimme oli täytetty 
ja tänne jäätiin. Meidät tunnistaa 
ovet vastakkain olevista vaunuista, 
”hyvin” käyttäytyvistä lapsista ja 
huonotapaisista Pirkko & Pertti 
Dobermanneista. 

Tervetuloa jutustelemaan 

Emppu, Elias ja Eeli sekä vanhemmat Marika ja Tero, sitten Niklas ja Netta sekä vanhemmat  
Leo ja Carita ja koirat Pirkko ja Pertti
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Ajotaito- ja lastentreffit aukeama Sirpa Kärkkäinen

AJOTAITO- JA LASTENTREFFIT 
VUORENMÄELLÄ

Tänä vuonna päätimme kokeilla hieman uu-
den lais ta tapahtumaa. Järjestimme yh dis-
te tyt ajo tai to- ja las ten tref fit Vuo ren mä-
el lä toukokuun lopulla ajatuksena, että per-
heet kokoontuisivat ja ohjelmasta löytyisi 
jokaiselle jotakin. Sitä ennen oli talkoiltu 
ahkerien ihmisten voimalla, joten treffeillä 
au rin gon lisäksi loisti siisti ympäristö ja 
upo uu det maa laukset leikkikentän aidassa 
ja saunan terassilla.

Alueelle saapui mukavasti väkeä, myös uu-
sia jäseniä sekä vierailijoita, jotka olivat 
lähteneet liikkeelle porukalla. Perjan tai-
na isän nät paikoittivat saapujat, sit ten 
leiriydyttiin ja saunottiin. Helmi avus-
t a ji neen otti vohvelinpaistourakan ja 
näin lapset ja muut herkkusuut pääsivät 
maistelemaan suussa sulavia vohveleita. 

Lauantai olikin sitten touhua täynnä. Ajo-
tai to merkkien suoritukset alkoivat Vuo-
ren mäen urheilukentällä heti aamulla ja 
jatkuivat pitkälle iltapäivään. Kahden Laurin 
ja yhden Jarkon tarkan silmän alla tehtiin 
hyviä ajotaitosuorituksia. Halutessaan sai 
myös tärkeää ja arvokasta oppia ajoneuvojen 
käsittelyyn asiantuntijoiden opastuksessa, 
vaikka ei merkkejä halunnutkaan suorittaa. 

Lasten lauantai alkoi paikallisen 4H –yh-
distyksen järjestämällä ulkoleikkituokiolla. 
Suosikkipaikka pomppulinna oli avoinna koko 
viikonlopun, mitä nyt pomppulinnan Pellelle 
piti antaa välillä vähän hengähdystaukoja.  
Iltapäivällä vietimme treffikansan yhteistä 
ruokataukoa Ahosen perheen taitavissa kä-
sis sä valmistuneen paellan parissa. Oh jel-
maan kuului myös Rinteen Juhan isän nöimä 
tikkamestaruuskisa, joissa karsinnat käytiin 
perjantaina ja suuri finaali lauantaina 

Viikonlopun ehdoton vetonaula oli Taikuri 
Lut tinen, joka lämmitteli viileästä tuulesta 
huo  limatta makoisat naurut niin pienten kuin 
iso jen huulille. Luttista tultiin katsomaan 
ky lältä asti ja näin saimme riemukasta iloa 
jaetuksi myös ympäristöllemme. Ilta päättyi 
saunomiseen ja taisi kodallakin joku pyörähtää, 
kunnes raikas ulkoilma teki tehtävänsä ja 
vaunuista kuului tasainen tuhina.

Sunnuntaina treffikansan kokosi yh teen 
arpajaiset, jotka Helinin Juha ve ti sujuvasti 

Nuorten voittajat: Sofia, Henna ja 
Eerika
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vuosien kokemuksella. Tällä kerralla 
oli tarjolla myös lapsille omat arvat, 
jotka tekivät kauppansa mukavasti. 
Lapset jännittivät omien arpojensa 
kanssa siinä kuin aikuisetkin, osuuko 
onni omalle kohdalle ja voi sitä riemua, 
kun onni potkaisi.

Treffeiltä lähti kotiinpäin joukko 
iloi  sia ja tyytyväisiä karavaanareita 
lap sineen. Hyvää palautetta saimme 
ja siitä kiitollisena on hyvä jatkaa 
eteenpäin. Kiitos kaikille osallistujille 
ja teille, jotka olitte osaltanne teke-
mässä onnistunutta viikonloppua!      

Iloisia taikuri 
Lut tisenn 
katsojia

Taidokasta ajoa ajotaidoissa

Miesten voittajat 

Naisten voittajat

Teksti ja kuvat 
Sirpa 152860  

Tikkakisan tulokset

Nuoret: 
I Sofia Pohjantähti 67
II Henna Niukkanen 44
III Eerika Koskinen 40

Naiset: 
I Marika Koskinen 81
II Sari Väkiparta 71
III Terhi Rinne 67

Miehet: 
I Juha Rinne 108
II Tero Koskinen 106
III Toni Yrjönen 105
Kiertopalkinto, 
viikonlopun paras 
heitto Juha Rinne

  
  Ajotaitosuoritukset
  Vaunulla: 
  Platina, Jarkko Siivonen
  Hopea, Kari Sinisalo
  Pronssi, Veijo Koistinen                  
  Jukka Laaksonen
  Autolla:
  Suurmestarimerkki,
   Lauri Tarnanen
  Platina, Jarkko Siivonen
  Kulta, Kari Sinisalo
  Hopea, Pasi Ruhanen
  Pronssi,
   Jukka Laaksonen
   Janne Laaksonen
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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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KILPAILUKUTSU 2017 

Kilpailuaika on 1.1.2017 – 31.12.2017. Tänä aikana Hämyrallin  
tarkoituksena on kerätä seitsemältä (7) eri  

Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia  
yövytystä yöstä.

Hämyalueet koostuvat: 
 

SF-C Forssan seutu ry:   SFC Majamäki  
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 
SF-C Länsi-Päijänne ry:               SFC Mylly-Mäkelä

Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera 
viimeiseen yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen  

alueensa Hämyedustajalle.
Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä 
yöstä palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan 

vuoden 2018 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
Lisätietoja saat Hämyedustajilta.

ONNEA KILPAILUUN 
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KILPAILUKUTSU 
 

Kilpailuaika on 1.1.2016 – 31.12.2016. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on kerätä 
seitsemältä (7) eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä 
yöstä. 

Hämyalueet koostuvat: 
 
SF-C Forssan seutu ry:  SFC Majamäki  
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 Hämyedustajalle. 

Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä 
palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan vuoden 2017 
Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa. 

Lisätietoja saat Hämyedustajilta. 

 
Onnea kilpailuun. 

 

 

KILPAILUKUTSU 2016

Kilpailuaika on 01.01.2016-31.12.2016. Tänä aikana on tarkoitus kerätä seitse-
mältä (7) eri Hämy-alueelta leima, isännän kuittaus tai maksukuitti yövytystä 

yöstä. Kilpailupasseja saa alueilta.

Hämyrallin alueet ovat seuraavat:

SF-C Forssan Seutu ry,        SFC Majamäki
SF-C Kantahäme ry,       SFC Tilkunpelto
SF-C Lahden Seutu ry,      SFC Vuorenmäki
SF-C Pirkanmaa ry,        SFC Maisansalo ja SFC Vankkurimännikkö
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 
isänälle viimeisellä Hämy-alueella, jolla  yövyit. Hän toimittaa passin alueensa 

Hämyedustajalle.

Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä yöstä 
palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € vuoden 2017 Hämyedustajien ensimmäi-

sessä kokouksessa.

ONNEA KILPAILUUN! 

HÄMYRALLY
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Syystreffit 

Artjärven Vuorenmäellä

27.-29.10.2017

TULE MUKAAN

Tanssia
Luontopolku
Arpajaiset

Sauna
Muuta mukavaa yhdessäoloa

Ohjelma tarkentuu lähempänä oikeaa 
ajankohtaa, 

seuraa yhdistyksemme kotisivuja

Treffihi
nta 50

,-
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045 647 3337
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Tämä harrastus on maksuton, kun-
han rekisteröidyt ja luot oman ni-
mi merkin www.geocaching.com (maa-
il man laajuinen) tai www.geocache.fi 
(suomalainen) sivustolla, lataat puhe-
limeesi c:geo – sovelluksen ja aloitat 
etsimisen. Puhelimeesi tulee kartta, 
joka näyttää kaikki lähialueen kätköt. 
Klikkaat auki kätkön ja sieltä löytyvät 
tiedot kätköstä ja koordinaateista. 
Tyypillinen kätkö koostuu vedenpitä-
västä säiliöstä tai rasiasta, kynästä ja 
lokikirjasta, johon kätkön löydettyäsi 
merkitset oman nimimerkin ja käynti-
päivän. Ja laitat kaikki takaisin.

Kätköjä on monenlaisia: peruskätkö 
eli tradi, multikätkö, mysteerikätkö, 
maisemakätkö, geolodju, tapahtuma-
kätkö ym. Ja myös monenkokoisia: 
pienestä 1x1cm purkista 1 litran ko-
koiseen purkkiin. Me ollaan kätköil-
ty vasta niin vähän aikaa, että ollaan 
haettu vain helpohkoja peruskätköjä. 
Mutta on niitäkin ollut sellaisia, et-
tä on saanut pähkäillä oikein kunnolla, 
ennen kuin on löytynyt. 

Tässä muutama esimerkki löydetyis-
tä:
Kyseinen kätkö oli piilotettu metsäi-
seen pusikkoon kannon juureen. Sieltä 
löytyi puinen laatikko, jossa oli kansi. 
Kannen alta paljastui pääkallo, jonka 
toisessa silmässä oli purkki ja purkis-
ta löytyi lokikirja. 

Seuraava kätkö oli myös metsässä, 
jossa kaksi puuta vierekkäin, mutta 
josta toinen oli katkaistu ja kover-
rettu sisältä ontoksi ja sieltä löytyi 
se kätkö. Vähän sai pähkäillä. Tyypil-
linen kätkö löytyy myös usein kuntien 
opastetauluista. 

Me saimme kipinän geokätköilyyn noin 
nel jä vuotta sitten, kun olimme tyttären 
perheen kanssa Pyhäniemessä lomanvie-
tossa. Heidän perheensä oli harrastanut 
kätköilyä jo muutaman vuoden ja niinpä 
mekin lähdimme heidän mukaansa etsin-
täretkelle. Ja siitä se kaikki alkoi. Nyt 
meillä meni tällä lomareissulla Lofooteille 
jo 1000 löydetyn kätkön raja rikki!

Mitä sitten on geokätköily? Geokätköi-
ly on hauska ja seikkailullinen koko per-
heen ulkoiluharrastus, joka sopii niin 
nuo ril le kuin vanhoillekin. Se on nykyai-
kaista aarteenetsintää, johon lapsetkin 
innostuvat. Siinä etsitään harrastaji-
en mielenkiintoisiin paikkoihin piilotta-
mia geokätköjä,”geekkejä” gps-laitteen, 
puhelimen tai kartan avulla. Me ollaan 
haettu yleensä älypuhelimen avulla, kos-
ka siinä on hyvä gps-vastaanotin ja net-
tiyhteys. Geokätköjä löytyy joka puolelta 
maailmaa ja mekin ollaan haettu niitä jo 
Norjasta, Virosta, Latviasta, Canarialta 
ja tietysti Suomesta.

HARRASTUKSENA 
GEOKÄTKÖILY

Kätkö löytyi 
puulaatikosta, 
pääkallon sil-
mästä 
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On olemassa myös kätköjonoja eli trai-
leja, jossa kätköjä on 10 - 100. Ne on 
kätköjä ”vailla järkeä”, koska ne on kät-
ketty kaikki samalla tavalla ja niiden vä-
limatka on n.150 – 300 m. Sellaisissa kät-
köissä ei ole mitään haastetta eikä jän-
nitystä niiden löytämisestä, vaikka me-
kin logattiin tällä reissulla myös sellainen 
100 kätkön jono.

Tämä on kyllä sellainen harrastus, jo-
ka koukuttaa. Jos on johonkin tiettyyn 
paikkaan menossa ja alkaakin etsiä sa-
malla kätköjä, niin matkanteko ei kyllä 
edisty, se on varma! Pienessäkin matkas-
sa saattaa mennä monta, monta tuntia, 
kun sitä ei pysty lopettaan! Mutta tämä 
on hyvä ja terveellinen harrastus, sillä 
kunto kohenee, tulee ulkoiltua ja löytää 
sellaisia paikkoja omalta paikkakunnal-
takin, mistä ei ennen ole tiennytkään. 
Kannattaa käydä netissä tutustumassa 
tähän uuteen hauskaan harrastukseen.

Tässä vielä uusi linkki geokätköilyyn: 
https://geokätköt.fi

Älypuheli-
men avul-

la löy-
dätkaikki 
lähialu-

een kät-
köt.Klik-
kaat auki 

kätkön 
ja siel-

tä löyty-
vät tiedot 
kätköstä 

ja koordi-
naateista.  
Siitä vain 
etsimään

Tässä kaksi puuta vierekkäin, kätkö löy-
tyi ontoksi kaiverretusta puunrungosta

  Teksti ja kuvat:
  Tuula ja Markku, 145299Tyypillinen kätkö voi löytyä myös 

kunnan opastetaulusta
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ADRIA CLUBIN TOIMINNASTA 

Adria Caravan Club Finland perustettiin 
v. 2014  ja vuoden toimittuaan päätet-
tiin virallistaa toiminta 23.5.15 viralli-
sella vuosikokouksella. Club rekisteröi-
tiin silloin yhdistykseksi yhdistysrekis-
teriin. Jäseniä meillä on tällä hetkellä 
yli 400.

Toimintamme on lähinnä treffejä eri 
puo lel la Suomea, viimeisin treffi pidet-
tiin kesäkuussa SFC Lintulahdessa, Kon-
ginkankaalla, johon järjestelytoimikun-
tamme suunnitteli ohjelman joka sopi 
vauvasta vaariin.

Meillä on logotuotteita, joilla saamme 
hyvää näkyvyyttä.

Olemme myös mukana Adriaa myyvien 
liikkeiden viikonloppunäyttelyissä, sekä 
lisäksi Lahden Caravan messuilla, samoin 
kuin Helsingissä tammikuussa Caravan/
matkamessuilla.

Olemme tehneet esitteen, jota olemme 
jakaneet myyjäliikkeisiin. Kun Adrian 
vaunu/auto ostetaan myyjät myös ker-

tovat Adrian merkkikerhosta ja antavat 
esitteen.

Yhdistyksellä ei ole tarkoitus kerätä 
voittoa vaan kaikki edut mitkä kerhon 
kautta tulee kohdistetaan suoraan jä-
senillemme. Järjestämme yleensä tref-
feille ns. elävää musiikkia, retkiä ym. ki-
vaa yhteistä toimintaa

Syksyn viimeistä treffiä ollaan kovaa 
vauhtia suunnittelemassa.
          
    Sari Strang

Katso kotisivujamme www.adriaclub.fi

Adria Club

Kesäkuussa Adria Clubin treffit Lintulahdessa lapsille järjestettiin ajotaitokoe josta sai 
kunniakirjan, mehun ja namipussin. Oli kuulemma ollut kysytty juttu.

Toukokuussa oli treffit SFC Lähilammella
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SYYSKOKOUS 

Artjärven Vuorenmäellä

29.10.2017 klo 10

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
neljännen pykälän mukaan 

syyskokoukselle 
kuuluvat asiat

Asialistalla myös sääntömuutos 
sekä se, missä vaiheessa 

päärakennuksen 
suunnittelu on

Kahvitarjoilu alkaa klo 9.30

TERVETULOA!
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... muutamassa kylpylässä 
Unkarin vierailumme aikana.

Matkamme alkoi toukokuun puolivälissä, 
kun kotimaassamme värjöteltiin lähes 
toppatakkikeleissä. Ei ollut vielä ilmen-
nyt tarvetta leikata nurmikkoa ja koi-
vuissakin oli vain pienen pienet silmut. 
Siis lämpimiä säitä kohden… Ensin 
kuitenkin teimme pienen koukkauksen 
Tokajin kautta, jossa kävimme pienen 
viininvalmistajan viinikellarissa retkellä. 
Mukaan tarttui tietenkin hieman ”mat-
kaevästä”.

DEBRECEN
Debrecenissä majoituimme Lyra Beach-
nimiselle leirintäalueelle. Päivä oli hel-
teisen lämmin ja sattuipa somasti, kun 
viereisen kylpylän käyttö kuului lei-
rin tämaksuun. Hoidettuamme aluksi 
pyykinpesun ilmaisella pesukoneella, 
olikin aika pulahtaa altaisiin. Kerekes-
telepi Spa-kylpylän alueella on kak-
si lämpimän veden allasta ja yksi nor-
maali uima-allas. Aluksi tuntui oudolta 
siir tyä noin 36 asteiseen veteen, mut-
ta hetken kuluttua olo oli miellyttävä. 
Kun otsalle hikosi hikikarpaloita, oli aika 

Bükin kylpylässä oli monen monta allasta ja katoksia

Eila nauttii hoitavassa ja  lämpi-
mässä rikkimineraalivedessä

siirtyä suih kun kautta kylmempään ve-
teen. Tämän virkistäytymisen jälkeen 
oli mukava palata vaunulle virvokkeiden 
nautin taan. Touko kuus sa lei rintäalueella 
oli hyvin tilaa, ennak kovara usta emme 
matkam me aikana tehneet mihinkään.

BÜK
Bükissä leirintäalue sijaitsi muutaman 
sadan metrin päässä kylpylästä. Roman-
tic camping oli noin parin sadan yksikön 
nurmikkoinen alue. Paikan sai valita va-
paasti, rajoittavia aitoja ei ollut. Suurin 
vaikeus olikin sopivan paikan löytämin-
en, mieluiten suuren puun varjosta. Läm-

Kävimme muuten...  
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Yksi Debrecenin kylpylöistä leirintäalueen 
yh teydessä. Rikkivesiallas kirkasaltaan vieressä.

pötila kun oli miellyttävästi helteinen. 
Bükfürdőn kylpylä oli melkoisen suu ri 
kompleksi, johon kuului hotelli, leirin-
täalue, kaksi erillistä allasaluetta ja sau-
namaailma. Me vierailimme vain yhdellä 
alueella, jossa oli altaita niin sisällä kuin 
ulkonakin. Lämpimien altaiden lämpöti-
la lähenteli täälläkin neljääkymmentä ja 
altaiden päälle oli rakennettu aurinko-
katoksia, jotta lämmöstä voisi nauttia 
kärventämättä otsanahkaansa auringon-
paisteessa.

KOMAROM
Viimeistä edellisenä Unkari-vierailun 
päi vä nä  tul imme Komarom-nimiseen kau-
pun kiin, joka sijaitsee Tonavan rannalla. 

Toisella puolella jokea olikin jo Slovakia. 
Leiripaikkamme helteisessä säässä oli 
Solaris camping kylpylän vieressä. Liput 
kylpylään pystyi ostamaan vastaanotos-
ta, josta saimme rannekkeet kylpylää 
varten. Täältäkin löytyi monenlaisia al-
taita aina lämpimistä altaista normaaliin 
altaaseen, jossa paikalliset nuoret kil-
pauimaritkin harjoittelivat. Sisältä löy-
tyi tavallinen uima-allas, josta saimme 
häädön. Syynä oli se, että meillä ei ollut 
uimalakkia…

Näimme ja koimme mat-
kal lamme toki paljon 
muu    ta  kin, mutta tässä oli 
jokunen esimerkki  kyl py-
löistä. Ke säkuu on varmas-
ti oivalli sin kuu kausi kyl-
pylävie railuille.Touko-
kuus sa eivät kaikki altaat  
ol leet vielä käytössä ja 
hei nä- elokuussa kylpi-
jöitä on varmasti paljon 
enemmän – jopa ruuh-
kaksi asti. Tervemenoa 
kokeilemaan.
  Jatkuu...

Solaris Campingin vieressä oleva kylpylä

Kari ui tosi kirkkaassa vedessä
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   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  
                    
   Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen jäsenille               12,50 €
 -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:
   Ari Mynttinen .p. 045 137 4692 
  

             Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

  

UNKARIN KYLPYLÄT

Unkarissa on noin 1300 lähdettä, joista 
saadaan 500 miljoonaa litraa 30-93 as-
teen lämpöistä termaalivettä päivässä. 
Vettä käytetään yli 300:ssa sisä- ja 
ulkokylpylässä sekä lukuisissa kylpylä- 
ja wellness-hotelleissa. Pelkästään Bu-
dapestissä on yli 120 lähdettä, joista 
saadaan 70 miljoonaa litraa 30-78 as-
teen lämpöistä termaalivettä päivässä. 
Vettä käytetään kymmenessä ympäri 
vuoden auki olevassa termaalikylpylässä 
ja lisäksi viidessä kesällä auki olevassa 
kylpylässä sekä noin kymmenessä kyl-
pylä- ja wellness-hotellissa. Unkarissa 
kylpeminen on - kahviloiden ohella - ollut 

aina suosittu tapa tavata ihmisiä, kes-
kustella politiikasta ja kaikesta muusta 
taivaan ja maan välillä, samalla kun nau-
titaan ja istutaan lämminvesialtaassa, 
höyrysaunassa tai levätään hieronnan 
jälkeen. Kylpemässä käynti on siis pait-
si hyväätekevää ja puhdistavaa, myös 
seurustelumuoto. (Lähde:visit-hungary.
com). Tämän lievästi kananmunalta tuok-
suvan veden sanotaan parantavan lähes 
kaiken. Juotuna helpotusta saa liikahap-
poisuuteen, lämpimässä vedessä istumi-
nen parantaa reumatismin, lihaskivun, ni-
vel- ja selkärangan tulehdukset ja jopa 
tyrävaivat katoavat kuin itsestään. Siitä 
vaan kokeilemaan.              
    Kari/78111    
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Treffit ja tapaamiset  2017
    

     SFC Lahden Seutu ry ja Hämyt

       
      Hämykaraoke
      Loppukilpailu  18.-20.8.2017 Vankkurimännikkö
 
      Pelitreffit  25.-27.8.2017 Vuorenmäki, Artjärvi

      Caravan Messut 15.-17.9.2017 Messukeskus, Lahti

      Syystreffit  27.-29.10.2017 Vuorenmäki, Artjärvi

      Syyskokous  29.10.2017  Vuorenmäki, Artjärvi

      Pikkujoulut  24.-26.11.2017 Vuorenmäki, Artjärvi

    

HÄMYKARAOKEUUTISIA

Vappuna kisailtiin Vuorenmäellä 
Lahden seudun yhdistyksen 
karaoken paremmuuksista.
Naisten voiton vei Liisi Syväluoma ja
miesten voiton Markku Partanen.
Onnea heille!

Liisi ja Markku nähdään Hämykaraoken 
loppukilpailussa Vankkurimännikössä 
elokuun 19. päivä 2017. 




