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HALLITUS 2016, ota meihin yhteyttä
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Olemme myös Facebookissa. Joko kävit tykkäämässä 
SF-Caravan Lahden seutu ry

  www.sfclahdenseutu.fi

Kimmo Suomalainen
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kimmo.suomalainen@hotmail.com
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leif.malin@gmail.com
SFC 131971

Aila Laaksonen, sihteeri ja 
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 Lehteen 1/17 tulevan materiaalin 
tulee olla perillä viimeistään 13.01.2017. 
Aikaisemminkin voit 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 Juha Hartmanille.

Päätoimittaja, taittaja ja jäsenkirjuri   
Eila Koivunen 044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset, kuvat
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 Kari Koivunen:
Caravan Messut Lahden satama

 
  Sisällysluettelo        Sivu

  Hallitus 2016                2

  Vaunupostin ilm.koot ja -hinnat    3
 
  Päätoimittajalta           4
 
  Puheenjohtajalta            5
 
  Hämyjen karaokefinaali              6
 
  Tullaan tutuksi, Jarkko ja Anssi  11

  Uudet jäsenet huhti-kesäkuu     12

  Pelitreffit elokuussa  sujuivat      14 
                       
  Soliferkerho              16

  Caravan Messut Lahdessa, kuvia   24

  Kävimme muuten Vadstenassa      26
 
  Treffit ja Lähde Matkamessuille       31

32. vuosikerta   Painosmäärä 1800 kpl

Ilmestyy 4 krt/vuosi

Ilmestymisvko            Aineistovko
Nro 1   07/2017 03/2017
Nro 2  17/2017 13/2017
Nro 3  31/2017 27/2017
Nro 4  44/2017 40/2016
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Artjärven Vuorenmäen kuulumisia

Nyt sitten valmistautumaan Pikkujouluihin. Ne ovat meillä marraskuun 
lopulla. Ja jos matkailuvälineesi on vielä köytössä silloin, eikä talvite-
loilla, niin tule ihmeessä Pikkujouluihin nauttimaan jouluisesta tunnel-

masta ja hyvästä seurasta. Siellä meillä voi olla jopa aamusaunat.

Moikka ystävät!

Niin se syksy saapui ja talvi tekee tulo-
aan. Toiset laittavat matkailuvälineensä 
talviteloille ja toiset eivät. Kukin mielen-
sä mukaan ja puolison ja perheen kanssa 
yhteisymmärryksessä.

Meillä Lahden Caravan messuilla oli ki-
vaa, koska Helge Hedlund löysi sieltä ys-
tävänsä. Ja tietysti Ville tuli käymään  
myös meidän yhdistyksen osastolla ja 
saimme vielä yhden kuvan. Kyllähän tämä 
maa ilmanmatkaaja on mieluinen vieras 
osastollamme ja on kuulemma kokeillut 
perheensä kans sa myös matkailuautolla 
reis saamista.

Muistammehan taas vaihtaa asialliset 
renkaat matkailuajoneuvoihimme ajois-
sa, kuitenkin viimeistään joulukuun alus-
sa. 

Asia, joka tuli mieleeni jälleen.  Kylläs-
tyttääkö teitä lukea minun ja Karin kir-

Päätoimittajalta

joittamia ja kuvittamia matkakertomuk-
sia aina vaan. Minusta ainakin tuntuu it-
sestäni niin. Toivon, että muutkin jak-
saisivat laittaa minulle kirjoituksia mat-
koistaan. Tai mielenkiintoisista kohteis-
ta matkoiltaan. Nyt kirjoittamaan kesän 
ja syksyn kohteista sekä laittamaan mi-
nulle  sähköpostilla juttuja. Niin saam-
me ensi vuoden ykköslehteen uudenlai-
sia näkemyksiä caravanmatkailusta.
 Ja muistakaa ne heijastimet!

.   Turvallisin terveisin Eila

Helge Hedlund ja Ville Haapasalo 
Kuva Sirkku Hedlund
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Puheenjohtajalta

Tervehdys kaikki! 

Syksyn viimeisen puheenjohtajan 
palstan vuoro. Näin puheenvuoro-
ni alkuun haluaisin kaikkia kanssa-
kulkijoita muistuttaa heijastimien 
tärkeästä merkityksestä pimeis-
sä syysilloissa. Heijastimien käyttö 
on kliseisesti halpa henkivakuutus, 
mutta pitää todellakin myös paik-
kansa. Näkyvyys paranee huomatta-
vasti ja antaa autoilijoille huomatta-
vasti enemmän aikaa toimia ja enna-
koida. Meidän perheellä on käytössä 
heijastinliivit niin ihmisillä kuin kah-
della karvaturrillakin ja punaista vä-
riä hohtavat heijastin pannat. Myös 
talvirenkaiden vaihto lähestyy kovaa 
vauhtia. Pitäkää huoli autojenne tal-
virenkaista ja parannatte omaa ajo-
mukavuuttanne ja etenkin liikenne-
turvallisuutta.

Vuoden 2016 Caravanmessut ovat 
nyt ohi! Messuja suunniteltiin lähes 
koko vuosi edellisten messujen jäl-
keen. Suuri kiitos kaikille vapaaeh-
toisille ja mukana olleille! Eritoten 
iso KIITOS Henry Ahoselle! Mes-
suilta ei ole minun korviini kantautu-
nut negatiivista palautetta. 

Messujen jälkeen pidimme messu-
palaverin Sipuran Lepolassa hyvän 
ruuan ja porukan kesken. Muutamat 
tanssitkin illalla jorattiin porukalla 
bändin tahdissa. Kävimme läpi mie-
lipiteitä messuista vapaaehtoisten 
kanssa ja teimme kehitysideoita seu-
raavia messuja varten. 

Haluan toivottaa kaikki tervetulleiksi 
meidän yhdistyksemme pikkujoului-
hin Artjärvelle 25.-27.11.16. Tarjol-
la on jouluhenkinen buffetti, tanssia, 
joulupukin vierailu ja ajotaitomerkki-
en jakaminen. Myös yhdistykseemme 
kuulumattomat vieraat ovat erittäin 
tervetulleita juhlimaan kanssamme.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!

   Mikko
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Taidokkaita laulajia, mukavaa yhdessä-
oloa ja positiivinen talkoohenki

Hämyjen karaokefinaaliin kokoonnuttiin 
tä  nä vuon na mainiolle Hämeenhelmen 
lei    rin   t ä  alu  eel  le. Paikalla oli mukavasti 
vä keä, joten alue oli ihan tupaten täyn-
nä. Ennätyslukemia kuulemma pau ku tel-
tiin. Sääkin oli suosiollinen mukavan ta-
pah tuman takaamiseksi.

Lauantaipäivä oli varattu itse kilpailulle. 
Päivän aluksi lapset ja nuoret lauloivat 
omat kilpailukappaleensa. Ihan ensim-
mäi se nä esitetystä Muumit-kap pa lees   ta 
mei nasi nousta ihan tippa silmä kulmaan. 
Pak ko sanoa, että kaikki nuo rem man 
pol  ven laulajat olivat todella taitavia ja 
ennen kaikkea rohkeita. Iso käsi siitä 
heille!

Aikuisten sarjoissa tuomaristo lai tet-
tiin kovan tehtävän eteen. Heidän piti 
pystyä valitsemaan kilpailijoista ne 
kaik   kein par   haim  mat erilaisten kri tee-
rei  den perusteella. Tuomariston jäse-
nistä yksi oli sokea, joten hän pystyi 
kuu lemaan eri tavalla kilpailijoiden ää  -
nen. Ja sen, esiintyivätkö laulajat ylei-
sölle vai tv-monitorille.

Auringonkukkaloistoa kivoina ja 
näyttävinä koristeina finaalissa

HÄMYJEN KARAOKEFINAALI

Lasten voittajista Pinja, Taika ja Saaga

Nuorten voittajat: 1. Carita Vallin, 
2.Janna Leskinen ja 3. Miika Vuorinen

Kiinnostuneita kuuntelijoita
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Laulajia oli yhteensä  viidestä eri yh dis-
tyk ses tä, kuudelta eri alueelta. Mukana 
oli vat niin Ydin-Hämeen, Pirkanmaan, 
Kaak kois -Hämeen, Kanta-Hämeen kuin 
Lah den seu dun kin edus tajat. Laulajien 
ta so oli miel es tä ni hy vä ja kilpailu ta sa -
vä kistä. Toki hel met erot tuivat jou kos-
ta. Jokainen kuun  telijakin pääsi vai  kut-
ta maan, si lä sarjojen lopussa päästiin 
äänestämään myös yleisön suo sik kia.

Kannustusjoukkoja noin yleisesti ottaen 
oli melko vähän. Toki hämeenhelmeläisillä 
oli runsaat kannustusjoukot, kun kerran 
kotikentällä oltiin. Lahtelaiset yltyivät 
hetkittäin kannustamaan omiaan, mutta 
ikävä kyllä sellaista ensimmäisten vuo si-
en hurmosta ei ollut enää havaittavissa. 
Tämä näkyi vahvasti myös siinä, että 
lah   te   lai sia kannustusjoukkoja oli pai-
kal   la oli 17 yksikköä, mutta muil ta yh-
dis tyksiltä ei varsinaisia kan nus tus-
joukkoja ollut. 

Mahkosen Ekin loihtima nakkikeitto so-
pi mai ni osti päivän tiimellykseen. Lie-
kö kok ki ollut kiukkuinen, sen verran 
kuu maa oli keitto. Keitto ynnä muut 
päivän mit taan myy tävät syö miset oli-
vat todella oivallisia. Eipähän tarvinnut 
kenenkään tuhlata aikaa kokkaamiseen. 
Lahden yhdistys jopa sponsoroi osan 
lauantai-illan makkaroista kaikille ha-
luk kail le.

Koko viikonlopun ajan oli mukava seurata 
si tä, miten kaikki hämeen hel me läi set 

o sal   lis  tui  vat yhteisen tapahtuman järjes-
tä mi seen. Yhteishenki vaikutti olevan to-
del la hyvä. Vierailijoihin suhtauduttiin hy-
vin: heti alueelle saavuttaessa tunsi ole-
vansa hyvin tervetullut alueelle. Samoin 
saunassa huomasin, että kaikki saunojat 
juttelivat keskenään eikä vierailijaa jä-
tet  ty lain kaan ulkopuoliseksi. Näin ei 
ole lainkaan kaikkialla. Itse asiassa aika 
harvassa paikassa.
Kiitos siis kaikille osallistujille mukavasta 
viikonlopusta!

Teksti: Hanna Jokinen 
Kuvat: Kari Koivunen

Miesten parhaat: 3. Kari Ojala, 2. Mark-
ku Partanen, 1. Lauri Friman sekä nais-
ten parhaat: 1. Janina Koskinen, 2. Anne 
Forslund ja 3. Mia Östring

Kiinnostuneita kuuntelijoita

Lahden Seutu ry:n logo selvästi nä-
kyvissä. Hyvä Lahden Seudun kan-
nattajat!

Yllättävä esiintyjäryhmä saapui kes-
ken arvioiden ja hämmensi tuo ma-
rit kin aivan
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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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Tullaan tutuksi 19, Jarkko ja Anssi Siivonen 149190

Hei. Olemme Jarkko ja Anssi Sii vo-
nen.

Minun karaavanailuinnostus on läh-
töi sin lapsuudesta. Tuolloin reis sat-
tiin vanhempien ja sis kon kanssa. 
En  sim mäinen vau nuilukokemus on 
noin 5-vuotiaana Ace lainavaunulla, 
jota vedettiin Saab ysikuutosella! 
Sittemmin vaunuina toimi Sprite 
yhden kesän ja sen jälkeen Solifer 
450 vm. 86. Sillä kierrettiin Suomea, 
Ruotsia ja Norjaa. Teini-iän aikana 
kiin nostus hiipui, mutta syttyi uu-
delleen oman lapsen myötä.

Anssin ensimmäinen kosketus vaunuiluun oli heinäkuussa vuonna 2013, muutama päivä vajaa 
vuoden ikäisenä. Vaununa oli Keinäsen Mikolta vuokrattu Solifer. Seuraavana keväänä 
ostin hirveässä vaunukuumeessa vanhan 550 Solikan, joka sitten olikin homeessa. Se lähti 
kiertoon saman tien. Onneksi minun vanhempien innostus vaunuun heräsi samoihin aikoihin 
uudestaan ja he ostivat samana kesänä 480 Soliferin, joten päästiin Anssin kanssa kuitenkin 
reissaamaan. Tuolloin 2014 liityin myös Karavaanareihin ja Lahden Seudun porukkaan.

Anssin kanssa on tehty pieniä ja lyhyitä reissuja aina Lappia myöten. Tarnasen Laurin 
kanssa on reissattu paljon ja lisäksi hän on reiluna miehenä lainannut vaunuaan meille. Myös 
yhdistyksen treffeillä on käyty mahdollisuuksien mukaan. Tänä vuonna innostuin myös 
lähtemään Caravan messujen talkooporukkaan. Tykkäsin todella ja minut saakin laskea jo 
ensi vuoden vahvuuteen mukaan. Myöskin Anssi kävi kokeilemassa isännän hommia iskän 
apuna. Kaiken kaikkiaan meidät on otettu hyvin vastaan yhdistykseen ja treffeille ym. onkin 
mukava tulla!

Tänä kesänä ollaan päästy tutustumaan matkailuautoilun maailmaan vanhempien kaluston 
vaihdon myötä. Solifer vaihtui Bürstner Nexxoon. Myönnettäköön, että etenkin lapsen 
kanssa reissatessa autoilun helppous vaunuun verrattuna tulee hyvin esille, mutta siitä 
huolimatta vaunuilu taitaa kuitenkin olla 
enemmän meidän juttu. Saattaa johtua 
ammatista rekkakuskina, että kyllä sen 
pitää olla yhdistelmä mahdollisimman 
isolla peräkärryllä!

Ja se vaunukuume. Se on edelleenkin 
mahdoton. Ehkäpä me vielä jonain 
päivänä kurvataan Vuorenmäelle ihka 
oman vaunun kanssa. Siihen asti iso kiitos 
vanhemmille ja Laurille, jotka omaa 
kalustoaan lainaamalla mahdollistaa 
Anssille ja minulle hienon harrastuksen 
ja upeita yhteisiä kokemuksia isälle ja 
pojalle!

Jarkko ja Jarkon isä vaunuilemassa

Anssi ja Jarkko asuntoautoilemassa, perinne jatkuu
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UUDET JÄSENET

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n

ELOKUU 2016
 157102-0 Hutri Toni   Lahti
  157094-0 Hyvärinen Reijo  Urajärvi
 062619-0 Järveläinen Pekka  Lahti
  156969-0 Kari Teuvo   Lahti
 139806-0 Kumpunen Ville   Nastola
  156908-0 Laakso Jarno   Nastola
 074005-0 Lehtonen Satu   Heinola
  157166-0 Pöyry Harri   Hartola
 096045-0 Raitanen Heikki  Lahti
  157083-0 Rantanen Niina  Lahti
 157046-0 Ryhänen Pertt i  Sysmä
  157115-0 Saarinen Eero   Helsinki
 157164-0 Saarinen Juha   Vääksy
  157155-0 Skyttä Pertti    Lappila
 119233-0 Väärä Jarno    Luhtikylä
  157089-0 Ylä-Jääski Anne-Maria Villähde

HEINÄKUU 2016
156498-0 Asp Rainer   Lahti
049587-0 Floor Kim   Lahti
065147-0 Ihalainen Pentti  Lahti
156679-0 Juuti Jani   Uusikylä
156858-0 Kankaanpää Asko  Hollola
156440-0 Koskimaa Sylvi   Hollola
070102-0 Koskiniemi Pentti  Hollola
156411-0 Laaksonen Timo  Hollola
156337-0 Latikka Turo   Pennala
156821-0 Oinas Jukka   Lahti
074200-0 Paaso Jari   Liikola
074200-1 Paaso Nina   Liikola
156061-1 Parviainen Pirjo  Lahti
156305-1 Patrikainen Hannele  Lahti
156302-0 Pennanen Pekka  Nastola
024589-0 Perikangas Manu  Orimattila
156305-0 Pietilä Niki   Lahti
156379-0 Raitio Jukka   Lusi
156743-0 Suikki Teemu   Hollola
133663-0 Suvipuro Seppo  Vääksy
156405-0 Säynätkari Hannu  Lahti
155876-1 Tulonen Erkki           Sastamala
156403-0 Vainikainen Virpi  Mäntsälä
106207-0 Vallinen Janne   Hollola
156546-0 Virtanen Jukka  Lahti
156370-0 Virtanen Mika   Nastola
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OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN 
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN

SYYSKUU 2016

UUDET JÄSENET

157176 Jani Romu   Lahti 
157181 Marjo Gardemeister  Lahti 
088006 Viktor Pelgonen  Järvelä   
157234 Teemu Göös   Kuortti   
082512 Ulla Koivusalmi-Rantanen Sysmä   
031063 Martti Oksanen  Onkiniemi  
060764 Timo Kyllönen  Lahti   
028597 Leif Blomster  Lahti   
157253 Jyrki Nikkilä   Lahti   
157250 Gunvor Rasi   Siltakylä  
157250-1 Tord Rasi   Siltakylä  
157258 Irma Soini   Heinola   
157259 Sami Ahonen   Orimattila  
157268 Markku  Mäkipää  Mäntsälä  
157256 Antti Lehtonen  Lahti 
157272 Petra Heinonen  Lahti   
157273 Taru Naapuri  Hirvihaara  
157269 Kari Viljamaa  Villähde  
157276 Niko Jokinen  Lahti   
148818 Riku Sundberg  Vesivehmaa  
157340 Taisto Häyrinen  Orimattila  
154735 Mervi Arvila   Lahti   
119507 Veikko Jääskeläinen  Lahti   
023481 Jarmo Sairiala  Loppi   
127343 Juhani Herrala  Hollola  
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PE-
LIT-

Elokuu, ja oli aika saapua Vuorenmä-
elle ratkomaan paremmuuksia möl-
kyssä ja betanguessa, tai petankissa 
niinkuin me se sanotaan. 

Jo torstaina 25.8 saapuivat ensimmäi-
set kisailijat ja isännät paikanpääl-
le, keltaista kukkaloistoa ihai  le maan, 
olishan se nurmikko toki leikattukin, 
mutta  ruohonleikkuri päätti toisin lo-
pettamalla toimintansa kokonaan.
 
No kaikki treffeille saapuvat majoit-
tuivat kuitenkin vaikeuksitta alueelle. 
Petankikentät merkittiin hiekka-alu-
eelle linjalangan avulla, kuusi kenttää 
ja 200 metriä lankaa, jota ei mistään 
kohtaa matkalla kat kaistu. Kiitos lan-
gan lainaajalle, saatiin hyvin merkatut 
kentät. 

Perjantaina jo ”lahjattomat” vähän
harjoittelivat kummassakin lajissa 
kä tensä tarkkuutta, mutta ilta sujui 
muutoin saunan ja leppoisan jutuste-
lun merkeissä.

Lauantai valkeni kauniin aurinkoisena, 
pientä jännitystä oli jo havaittavis-
sa. Ilmoittautumiset sujuivat ripeäs-
ti aamuun klo yhdeksään mennessä, 
ja tulihan niitä osanottajia reipaas-
ti. Mölkkyyn, joka henkilökohtaise-
na kisana käytiin, 40 osanottajaa ja 
petankiin 20 vaunukohtaista joukku-
etta. Mölkkyyn arvottiin kahdeksan 
viisi henkistä  joukkuetta, joista ai-
na kaksi parasta selvisi jatkoon. Pe-
tankki pelattiin parikilpailuna, voitta-
jat jatkoon.

Aloitus petankilla oli klo 10, silloin 
oli kuusi kent tää käy tös sä ja hyvis-
sä ajoin iltapäivällä paremmuus oli 
ratkaistu.  Rauhallinen ruokailu kukin 
omissa yksiköissään. 

Mölkky-pelit käyntiin, tiukat kisat 
mut ta kuten aina, voittaja viimein sel-
viää. Niin tälläkin kertaa se voittaa 
kenen pelihermot kestää parhaiten.
  
Nuorten sarja kärsi osanottaja pu-
laa, kaksi kisailijaa veljekset Jaak-

PELITREFFIT ELOKUUN LOPUSSA SUJUIVAT



ko ja Eero ratkaisivat paremmuuden 
nuorten mölkkykisassa.

Oli meillä kisat oikein ajoitettu, kos -
ka heti kohta alkoi erittäin voimakas 
tuuli, joka olikin poikkeuksellisen pit-
käkestoinen eli yli 18 tuntia, rapor-
toi ilmatieteen laitos.   Vahingoitta 
kui tenkin selvittiin, niin jälleen illal-
la saunottiin, makkaraa paistettiin ja 
päivän pelejä pohdiskeltiin, ” että mi-
tä jos”...
Ai, Ai meinasi ihan unohtua ne tulok-
set...

Petankki:     
1. Ebba ja Hannu Luomala  
   Kolmas kiinnitys kiertopalkintoon                          
   ja pokaali OMAKSI
2. Marja ja Heikki Rinne
3. Maija ja Erkki Helin   

Mölkky:
1. Pekka Päivinen  
2. Juha Helin     
3. Päivi Nieminen-Velasco

Mölkky nuoret:
1. Jaakko Helin
2. Eero Helin

Arpojakin myytiin ja voitot arvot tiin. 
Lisänä oli molempina ”kisapäi vinä” si-
kapeli, heittäjä heitti niin mon ta 
kertaa kuin vain viitsi. Par haat  tu-
lokset kirjattiin, hyvä jos joku vielä 
sen oikeaksi vahvisti. Paras tulos 475 
Maija Helin     

Arpajaisten jälkeen kuten tapa on, 
kiireesti kohti kotia. 

Teksti: Erkki Helin
Kuvat: Juha Rinne 

Petankin parhaat vas: 2. Heikki ja Marja 
Rinne, 1. Ebba ja Hannu Luomala (Hannu 
poissa) 3. Maija ja Erkki Helin

Mölkyn parhaat, vas: 2.Ju-
ha Helin, 1.Pekka Päivinen, 
3.Päivi Velasco-Nieminen

Vas. 
Nuor-
ten 
par-
haat: 
Ee-
ro ja 
Jaak-
ko 
Helin                          

Hannu 
Luomala

Vas Tuu-
lessa 
taiste-
lua ja oik 
Ailalla 
auringon 
lämmössä 
kutominen 
sujuu 
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Solifer -kerhosta

Kerhomme Club Solifer Finland pe-
rustettiin vuonna 1993. Kerho kas-
voi pikkuhiljaa nykyiseen kokoonsa 
eli jäseniä meillä on tällä hetkellä 120 
. Club järjestää pari kertaa vuodes-
sa treffit kaikille soliferisteille. Ke-
vät- ja syystreffien lisäksi tapaam-
me tammikuussa aina Turun Caravan 
messuilla ja pidämme vuosikokouk-
sen..

Club Soliferilaisia on Ruotsissa, Nor-
jassa, Hollannissa ja Saksassa. Kan-
sainvälinen Solifer Inter Rally-ta-
pahtuma jär jestetään joka kolmas 
tai neljäs vuosi vuorotellen eri mais-
sa. Suomen Turussa Solifer Inter 
Rally oli v. 2013. Tänä vuonna oli ral-
lit Ruotsin Vårgårdassa. Seuraavat 
ovat v. 2019 Hollannissa. Paikka ei ole 
vielä varmistunut. Aikaahan on itse 
tapahtumaan.
 
Rallyissa järjestetään maaottelut 
ja muutakin kivaa tekemistä paikalle 
tulleille. Vårgårdassa meille esiintyi 
Elvis (joka puhui myös ruotsia, kuul-
losti hassulta Elviksen suusta.) ja jo-
ka tanssitti meitä koko illan.

Olemme liittyneet Solifer -kerhoon 
vuonna 1996 ja olemme saaneet to-
della hyviä ystäviä tuon kerhon kaut-
ta. On niin mukava nähdä sama-aja-
tuksisia ihmisiä. Olemme kerhon 

kautta päässeet tutustumaan esim. 
Leinebergin ruukkiin, jonne ei meillä 
ihan heti itsellä ollut ajatusta men-
nä. Muihinkin mielenkiintoisiin koh-
teisiin olemme päässeet ja kerhosta 
saamiemme ystävien kanssa olemme 
viettäneet muitakin mukavia hetkiä 
kuin vain nuo Club Soliferin järjes-
tämät tapahtumat.

Solifer -kerho elää vahvasti nyky-
ajassa. Meitä Soliferauton tai -vau-
nun omistajia on paljon. Meillä on hy-
vin eri-ikäisiä yksiköitä ja se, että 
Suomessa ei ole jälleenmyyntiä, ei 
haittaa. Lähimmät kauppiaat löyty-
vät Norjasta. Sinne Norjaan Solife-
reita ostamaan, siellä niitä kyllä vielä 
myydään. 
Lisätietoa kerhosta löytyy kerhon 
kotisivuilta www.clubsolifer.fi 
         Eila 78111

Solifer Suomesta ja Ruotsista perät 
vastakkain
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Simo Aalto, taikuuden maailmanmestari esiintyy Pikkujouluissa! 

Studio Timo Heikkala oy

KIITOKSET KAIKILLE ILMOITTAJILLEMME 
JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME SEKÄ 
HYVÄN JOULUN TOIVOTUKSET ETTÄ 

MENESTYSTÄ 
UUDELLE VUODELLE 2017

YSTÄVÄLLISIN YHTEISTYÖTERVEISIN
SFC LAHDEN SEUTU RY



21

SFC LAHDEN SEUTU RY:N 
PIKKUJOULUTREFFIT 

ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ 
21.-23.11.2016

Glögitarjoilu
Ajotaitomerkkien jako
Vuoden karavaarin valinta
Ahkerimmat treffeillä kävijät
Tanssia Samppa Valo Band
Maamiesseuran naisten valmistamaa 
herkullista jouluruokaa
Jokeri Pokeri Box, Simo Aalto esiintyy
Treffiarpajaiset
Joulupukki

Ilmoittautumiset ruokailun vuoksi kotisivujen 
www.sfclahdenseutu.fi kautta

tai tekstiviestillä nroon 050 5560996
18.11.2016 mennessä

Treffimaksu 60 € (sis. myös ruokailun)

TERVETULOA!

Vuorenmäen osoite on 
Salmelantie 178, Artjärvi, Orimattila
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Viimeisin tieto kertoo, että Hämyralli jatkuu vuonna 2017

VIELÄ VIIMEINEN KIRI, ENNENKUIN VUOSI LOPPUU!
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Caravan Messut Lahdessa 16.-18.9.2016 
Messukeskuksessa

Satamassa caravaanarit ja veneilijät 
sulassa sovussa

Minä muuten vartioin täällä 
vaunun katolla!.Messutapaa-
misessa on vartioitavia yksi-
köitä 628 kappaletta!

Yleisnäkymää Caravan messuilta

Kuvat: Eila ja Kari Koivunen 

Pikku-Veskullakin viihdyttiin



25

Upea Buick-vetoauto ja vielä upeampi 
Airstream-vaunu

Jääkaappi hienosti yläkaapissa, ei tar-
vitse kyykistyä lattianrajaan

Pienet 
pääsivät 
kokei-
lemaan 
peruut-
tamista 
yhdis-
telmällä

Kätevästi kasaanmenevä pyörä ja 
vas. Osastolla Kari, Eila, Ville ja Eki

Ilmapalloiloa messuhallin 
katossa ja Pikku-Veskun 
vesiurut toivat myös iloa 
meille pimenevässä il-
lassa.

Kuva Sirkku Hedlund
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Kuten moni ystävistämme hyvin tie tä vät-, 
kuuntelemme siirtymätaipaleiden aikana 
äänikirjoja laidasta laitaan. Milloin kuun-
telussa on kotimaisia tai ulkomaisia dekka-
reita, historiallisia romaaneja tai dokument-
teja. Lähdimme heinäkuussa Solifer Inter 
Rallyyn Ruotsin Vårgårdaan Vänern- ja Vät-
tern-järvien tuntumaan. Siitä tapahtumas-
ta ehkä toisaalla… Tällä kerralla oli soitti-
meen ladattu Kristiina Wuoren romaani Nei-
donpaula sijoittuen 1400-luvun Naantaliin ja 
Ruotsin Vadstenaan. Kirjassa käydään läpi 
kaksoissisarusten Trudan ja Britan elämää 
keskiajan Naantalissa. 

Niinpä siinä Rallyn keskellä tulimme kat-
soneeksi tuon romaanissa mainitun Vad-
stenan sijainnin ja siinähän se sijaitsi Vät-
tern-järven toisella puolella. Tästä johtu-
en meni sitten matkasuunnitelmat uusiksi, 
sillä alkuperäiseen reittiohjelmaan kuului 
tutustuminen Göteborgin kaupunkiin, ehkä 
sitten joskus… Neidonpaulassa kuvattiin 
elämää Naantalin Birgittalaisluostarissa ja 
sen emoluostarissa, joka sijaitsi juuri Vad-

stenassa. Paljonkaan luostareista ei ollut 
jäljellä, mutta Vadstenassa oli hie nossa 
kunnossa oleva luostarikirkko ja –museo 
sekä joitakin muinaisen luostarin perus-
tusten raunioita. Niistä sai kuitenkin pienen 
aavistuksen tuonaikaisen elämän piirteistä 
ja yksinkertaisuudesta. Luostarin rauniois-
ta löytyi leipomon ja panimon rauniot sekä 
nunnien että munkkien puolien raja. Rajal-
ta löytyi myös vierailijoiden tapaamispaik-
ka tai oikeastaan kuuntelemispaikka verk-
koineen; ja verhot saatoimme kuvitella.

Kävimme muuten…

Vadstenassa ja Naantalissa.

Vadstenan luostarin rauniot

Vadstenan linna 1500-luvulta
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Hieman tietoa nykyisestä Vadstenasta. 
Kun nassa on viehättävä keskiaikaista tun-
nelmaa huokuva keskusta, onhan kaupun-
ki lähtenyt kehittymään 1200-luvulla. 
Kaupungissa on Ruotsin vanhin raatihuone, 
joka on valmistunut 1400-luvulla. Vadste-
nasta löytyi katsottavana myös Kustaa 
Vaasan 1500-luvulla rakennuttama lin-
na, joka kuitenkin oli pienoinen pettymys 
verrattuna esimerkiksi lomamme lopulla 
tutus tumaamme Turun linnaan. 

Turun linnassa oli pienoismallit eri aika-
kausista lähtien 1200-luvulla rakenne tusta 
linnasta ja päätyen 1700-luvun rakennus-
vaiheeseen. Tosi mielenkiintoista oli nähdä 
miten vesi laski tai maa siis nousi ja Turun 
linna kasvoi ja muuttui nykyisenlaiseksi. 
Mukavaa oli myös se, että oppaat oli pu-
ettu keskiaikaisiin asuihin. 

Lomamatkan lopuksi kävimme tutustumas-
sa Naantalin eli Armonlaakson (Nåden-
dal) historiaan. Birgittalaisluostarista oli 
nähtävissä vain kirjassakin mainittu kaivo 
ja tietenkin Naantalin kirkko, joka toimi 
1440-luvulla perustetun luostarin kirkko-
na. Naantalin kaupunki sittemmin kehit-
tyi luostarin ympärille ja pienenä yksityis-
kohtana mainittakoon, että yksi kaupungin 
menestystuotteista oli niinkin arkinen tu-
ote kuin villasukat.

Naapurimaastammekin löytyy mielenkiin-
toisia kohteita, kun vain saamme ja haemme 
niistä tietoa. Meidän yhteinen menneisyy-
temme on vahvaa ja vuosisatojen ikäistä. 
Ja tämä harrastuksemme tarjoaa meille 
mahdollisuuden muuttaa suunnitelmiam-
me kiinnostuksemme kohteiden suhteen, 
kuten viime kesänä meillekin tapahtui.

   
    Eila & Kari

Vadstenan Birgittalaiskirkko

Armonlaakson kuivunut kaivo

Naantalin vanha kirkko

Oik. Naanatalin luostarin 
pienoismalli
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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
                    
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. 
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Treffit ja tapaamiset  2016-2017

  SFC Lahden Seutu ry
 

  Pikkujoulut 25.-27.11.2016   Vuorenmäki, Artjärvi

  Messubussimatka 21.1.2017  Helsingin messukeskus

  Talvipäivät  17.-19.3.2017 Camping Sysmä
  
     Bussimatka  Huhtikuu 2017 Riika, Latvia   

Suunniteltu yhteismatkaa kivassa seurassa. 
Seuraa yhdistyksen nettisivuja ja facebookia 

LÄHDE MESSUMATKALLE
Matka- ja caravanmessuille 

21.1.2017 Helsingin messukeskukseen

LÄHTÖ VANHAN LINJA-AUTOASEMAN TURISTI-
PYSÄKILTÄ LAUANTAIAAMUNA KLO 9

 Ilmoittautuminen kotisivuille tai Mikolle tekstiviestillä 
nroon 0400 485477 13.1.2017 mennessä

60 NOPEINTA MAHTUU MUKAAN

HINTA 15 EUR/hlö




