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SFC 104069

Leif Malin
040-5524892
leif.malin@gmail.com
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 Lehteen 1/16 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 22.01.2016. 
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.

Päätoimittaja ja taittaja Eila Koivunen
044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset, 
materiaalit, mainokset
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,  
Vanha vaunu Düsseldorfin messuilta 
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31. vuosikerta   Painosmäärä 1700 kpl

Ilmestyy 4 krt/vuosi        Aineistovko
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Nro 2  21/2016 17/2016
Nro 3  33/2016 28/2016
Nro 4  45/2015 41/2016
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    Päätoimittajalta

Moi, ystäväni!

Meillä on nyt käsillä tämän vuoden vii-
meinen Vaunuposti. Vuoden aikana on 
taas tapahtunut kaikenlaista. Piristin 
omaa ja teidän mieltä ja päivitin kuvani. 
Jatkossa teen päivityksiä Vaunupostiin 
aika ajoin.

Meidän perheellä oli tosiaankin kesälo-
ma vasta syyskuussa. Oikein mukavalta 
on tuntunut, kun saimme jatkaa kaunis-
ta kesää Keski-Euroopassa ja yleensä 
pitkältä tuntuva syksykin on lyhentynyt 
tuon syyskuisen matkan vuoksi. Tässä 
lehdessä kerronkin Düsseldorfin Cara-
van Salon -messuista kuvin ja seuraavis-
sa numeroissa jostakin matkamme koh-
teesta muutamin sanoin ja kuvin. Toivon 
myös, että voimme olla innostajina niille 
karavaanareille, jotka aikovat matkailu-
ajoneuvoinensa tuonne Eurooppaan ensi 
kesänä suunnata.

Haluan vielä muistuttaa meitä kaikkia 
vä syneenä ajamisesta. Tieliikennelaki 
kiel tää ehdottomasti väsyneenä ajamisen. 
Ja meistä varmasti jokainen myöntää aja-
neensa väsyneenä. Rattijuopumukseen 
suhtaudutaan meillä erittäin tuomitsevas-

ti, mutta kukaan ei tuomitse väsyneenä 
ajamista, vaikka väsymyksen vaikutukset 
suorituskykyyn ovat yllättävän samankal-
taisia kuin alkoholin. Väsymystä ei kui-
tenkaan voida mitata, joten vastuu on si-
nulla, joka auton rattiin lähdet. Pide tään 
mieleessä että ei ajeta väsyneinä.

Ja jutellaan kun taas tavataan 

   Eila 78111-1

Artjärven Vuorenmäeltä
 
Artjärveltä kuultiin hyviä uutisia:  
Uusi ravintolayrittäjä on aloitta-
nut entisen Pepperonin tiloissa. 
Nykyinen ravintola on nimeltään 
Ravintola Artjärvi. Sinne kaikki 
syömään herkullista ruokaa ainakin 
viikonloppuisin. Saatavilla on piz-
zoja, salaatteja, intialaista ruo-
kaa ja muitakin ruoka-annoksia. 
Hyvä ruoka ja ystävällinen henki-
lökunta piristi mielen, kun kävim-
me syömässä tässä uudessa pai-
kassa.

Kausipaikkoja voi taas kysellä hal -
li tuksen jäseniltä. Artjärvellä ke-
vät alkaa aikaisin, heti kun lumet 
sulavat, joten vaunun saa kausi-
paikalle jo ehkä maaliskuussa.
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seurasta yhdessä eri puo lilta Suomea 
tulleiden caravaanareiden kanssa.

Ajotaitotreffeillä vekslattiin taas vaunu-
jen kans sa ja kepitettiin asuntoautoa. 
Kiitos paljon Lah den RintaJoupille 
kalus ton lainaamisesta ja yhteistöstö 
kanssamme. Saimme paljon hyviä 
suorituksia ja pikkujouluihin merkkejä 
jaettavaksi onnistuneille kuljettajille. 
Kiitän myös ajoradalla olleita valvojia ja 
kirjaajia, hyvää työtä! Päivällä nautimme 
erittäin maukkaasta possusta lisukkeineen 
pitkässä pöydässä. Sää oli aurinkoinen, 
mutta viileä tuuli järveltä päin tutisutti 
lahkeita. Illalla pais tettiin lämpimässä 
kodassa makkaraa, jot ka yhdistys meille 
tarjosi.

Haluan vielä muistuttaa kaikkia tam mi-
kuussa järjestettävistä Matka mes suista, 
jon ne mat kaamme bussilla Lahdesta. 
Perinteeksi muo dostunut reissu kannattaa 
varata ajoissa, jot ta pääset varmasti 
mukaan! Lähdemme aamulla tuttuun 
tapaan Lahdesta ja palaamme illansuussa. 
Ilmoittautua voi kotisivujen kautta.  
 

Mikko 83077

Puheenjohtajalta

Tervehdys kaikki Caravaanarit ja 
mukavaa syksyä

Kesä meni ohi nopeasti ja oli melko sa-
teinen. Onneksi kumminkin saatiin vie-
lä aurinkoisia ja lämpimiä kelejä lop-
pukesään. Reissut perheen kesken jäivät 
kesän osalta hieman vähäisiksi töiden 
takia, mutta pääsimme naut timaan vau-
nuilusta silti. Vanhin tyt täremme on myös 
päässyt itse cara vaanarielämän makuun, 
täytettyään 18 vuotta ja harjoittelee nyt 
vau nun  kanssa yksin. Toivon ensi ke-
säl  le hieman lämpimämpää ja kirk-
kaanmpaa säätä, jotta matkailu oli si 
mukavampaa. Nyt talvea kohti men-
nessä, muistuttaisin teitä tarkistamaan 
matkailuajoneuvoistanne ja vaunuis tanne, 
että vesisäiliöt ja putket ovat varmasti 
tyhjät ja akun varaus on täynnä.

Pelitreffit menivät kesällä erittäin hyvin 
ja osallistujia oli paljon. Mukava nähdä 
kuinka yhteinen harrastus lähentää 
perheitä ja tuo hauskaa ajanvietettä 
viikonloppuihin. Uudet mestarit löy-
simme petanquehen ja mölkkyyn peli-
treffeillä.

Messuilla riitti paljon väkeä ja kiitän 
suuresti kaikkia työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia. Pai koitimme Lahden 
messualueen ympäristöön noin 570 
yksikköä. Pahoittelen järjestelyitä, mutta 
ensi vuon na tilanne on toinen ja saamme 
messu järjestelyille uudet vetäjät. Kiitos 
kai kil le palautteesta, jota olen saanut 
ja otamme tästä palautteesta oppia ensi 
vuoteen. Päivien päätteeksi nautimme 
ravintola Lokissa tansseista ja hyvästä 
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Sää helli meitä tähän mestaruus-
tapahtumaan osalllistuneita. Au-
rinko porotti jo toista viikkoa kes-
täneen hellekauden jatkoa meil-
le täydeltä terältä. Lämpötilatkin 
nousivat lähelle kolmeakymmentä. 
Mikä meidän oli viettäessä Art-
järven Vuorenmäellä Hämyjen Ka-
raokemestaruusviikonloppua.

Paikalle oli saapunut 63 yksikköä, 
sekä asuntoautoja että -vaunuja 
eri yhdistyksistä. Isäntinä toimi-
neet Juuso Hartman ja Leif Malin 
hoitivat tehtävänäsä kiitettävästi 
ja saivat lupsakkaalla vastaanotol-
la kiitosta useammaltakin kävijältä.

Uusi piirre tässä tapahtumassa oli 
se, että Terhi ja Juha Rinne olivat 
järjestäneet jäätelönmyynnin aluel-
le. Isäntäkopin pakastekaapista sai 
ostaa tuutteja, mehujäitä ja eski-

moita edullisesti. Tätäkin  mahdol-
lisuutta kiiteltiin ja jääteöt kävivät 
hyvin kaupaksi kuumalla ilmalla. 

Perjantai-iltana tanssimme Maamies-
seurantalolla karaoken tahdissa. Lau-
lajia riitti ja tunnelma oli mukava. 
Tanssijalkaakin vipatti niin paljon, 
että useampi tanssi tuli tanssittua. 
Kivaa oli.

Lauantaina oli sitten mestaruus-
kamppailun aika. Kisat järjestettiin 
ulkoilmassa  niin, että laulajat sai-
vat laulaa teltan varjossa. Me kat-
sojat  katselimme esiintymisiä aurin-
gonpaisteesta ja hyvästä musiikista  
nauttien. Kiitokset kaikille laulajille. 

Osallistujia kilpailussa oli 18 henkilöä 
ja voittajat ovat seuraavat:

Lapset: 1. Miisa Vehviläinen, Pirkanmaa
   2. Meimi Rantala, Forssan seutu
   3. Eevi Haarahiltunen

KARAOKEMESTARUUSTAPAHTUMA     
VUORENMÄELLÄ ELOKUUSSA

Aikuisten voittajat: Liisa, Mervi, 
Janina, Tero, Jouni ja Tomi 
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Nuoret: 1. Janette  Siniranta

Naiset: 1. Mervi Niinijärvi, Pirkanmaa
    2. Janina Koskinen, Pirkanmaa 
       3. Liisa Moisio,  Forssan seutu

Miehet: 1. Jouni Friman, Ydin-Häme
   2. Tero Loponen, Pirkanmaa
   3. Tomi Juntunen, Kanta-Häme

Mervi Niinijärvi ja Jouni Friman, Hämyjen 
kuninkaalliset

Tarkka katselija ja kuuntelija, 
kisan nuorin

Lapsiesiintyjät Meimi, Miisa, Eevi, 
Peetu ja Eemil

Teksti: Eila 78111-1
 Kuvat: Kari 78111

Nuorten 
paras

Janette 
Siniranta
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Kotimatkat alkoivat 3.-4.7 ja mat-
kalta palailtiin kotiin kukin omia ai-
kojaan ja reittejään ja ihan ilman 
suurempia kommelluksia.

Teksti: 
Erkki 
Helin 
Kuvat: 
Seppo 
Valli

Matka kohti Kroatiaa alkoi osalla 
Lahden yhdistyksen karavaanarei-
ta jo 4. kesäkuuta aamulla ai kai-
sin. Perille  Pagin saarelle ajeltiin 
27.6-4.7 2015 välisenä aikana.

Muistoksi matkasta jäivät lämpimät 
säät, ei sateita, lämpöä 27-36 as-
tetta ja aurinkoa. Onneksi suoma-
laisten alueella kas voi varjostavia 
puita! Camping Strasko oli täyden 
palvelun alue, kauppoineen, ravinto-
lapalveluineen, ja totta kai upeine 
rantoineen. 

Ficc Rally noudatti perinteistä oh-
jemaa avajaiset, iltaohjelmat, sekä 
eri osallistujamaiden tarjoilut, omil-
la alueillaan. Osallistujia oli yhteen-
sä 630 yksikköä, josta kaukaisia 
suo malaisia n. 80 ja meitä Lahden 
yhdistyksen jäseniä 11 yksikköä. Eli 
lahtelaisia oli yli 10 % suomalaisis-
ta osallistujista. Hyvä Lahti! (Toim.
huom.)

Pyöräilymatkan päässä Straskosta 
oli Novaljan kaupunki, iloisen elämän 
kylä, sanoivat sitä Kroatian Ibizak-
si.

Kaunis rantamaisema Kroatian kirkkaista vesistä ja mukavista 
kivisistä rannoista

82. FICC RALLY, PAG-saari
NOVALJA KROATIA

Suomi-iltavalmis-
telut ja kaupun-
gillelähtijät ju-
naan kapuamassa

Kuuma ilma 
vaatii vir-
vokkeita
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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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  Artjärven Vuorenmäelle  

Kausipaikkoja jälleen ensi 
kevääksi haettavissa.

Kysy tarkemmin hallituksen jäseniltä
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TULLAAN TUTUIKSI

Olemme Laaksosen perhe, 
Aila, Jukka ja Janne. Li-
sä  k si perheeseen kuu lu vat 
jo aiku iset lap set Ant  ti 
ja An ni ka. Rag doll Ma -
nu -kis  sa kul kee aina reis-
suillamme mukana.

Jukka on kiertänyt a sun-
to vaunulla jo lapsena  van      -
hem piensa kanssa mm.  
mik        ro           au to ki sois sa.  90-lu -
vul  la hänellä on ollut ka-
ve riporukan kanssa linja-
autosta tehty mat kai lu-
auto. Ensimmäisen oman 

a sun  to vau nun hankimme vuonna 2002. Sen jäl keen vaunu on vaihtunut ja 
ny kyi nen vaunumme on Knaus Royale 580. 

Olemme reissanneet ystäväperheen kanssa monet vuodet pääosin ko ti maas-
sa. Kahtena kesänä olemme tehneet kesälomamatkan Viroon. Mel kein joka 
kesä vaunumme suuntana on Ala-Härmässä oleva Power-Parkin lei rin täalue. 
Alue on todella siisti ja lapsilla (myös aikuisilla) on siellä paljon te kemistä. 
Perheen miesväkeä kiinnostavat ulko- ja sisäkartingradat.  Lah den seudun 
alueella, Vuorenmäellä vierailimme ensimmäisen kerran noin viisi vuotta 
sitten. 

Yhdistykseen liityimme heti hankittuamme oman vaunun. Viimeisen vuo-
den  ai ka na olem me olleet aktiivisemmin toiminnassa mukana. Olen toimi nut 
yhdistyksemme sihteerinä vuoden 2015 alusta alkaen. On ollut muka vaa tu-
tustua Vuorenmäellä sekä Lahden seudun että vieraileviin karavaanareihin. 
”Sukellus” yhdistystoiminnan syövereihin on ollut mielenkiintoista ja 
antoisaa.
 
Hyvää syksyä kaikille ja tavataan mukavan 
harrastuksen merkeissä.
 Aila ja Jukka Laaksonen SFC 100400

Aila, Jukka sekä alhaalla Manu-kissa



12

LAHDEN SEUTU ry:n

153926-0 Ahonen Anu, Lahti
039877-0 Hälikkä Erkki, Lohja
134688-0 Jääskeläinen Nina, Lammi
108688-1 Kailaheimo Anna, Heinola
108688-0 Kailaheimo Martti, Heinola
153769-0 Kivijärvi Jukka, Mallusjoki
153911-0 Kovakoski Anneli, Heinola
153954-0 Lahtinen Tapio, Lahti
029334-0 Mannertie Reino, Orimattila
153923-0 Marjamäki Marko, Lahti
153846-0 Ostapenko Aleksei, Lahti
152960-1, Parviainen Petri, Lahti
064295-0 Pasanen Sirpa, Lahti
090934-0 Seppälä Risto, Lahti
153858-0 Siitonen Jukka, Lahti
131351-0, Sula Terho, Lahti
024671-0 Varpenius Pirjo, Heinola

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
MUKAAN TOIMINTAAMME

Syyskuu 2015

Heinäkuu 2015

076295-0 Hänninen Kimmo, Pilpala
153348-0 Hänninen Vilho, Heinola
152960-0 Jousala Anne, Lahti
153241-0 Koivuniemi Jarkko, Hollola
153260-0 Kokko Keijo, Hollola
153162-0 Koskelainen Aimo, Lahti
114590-1 Koskinen Leila, Artjärvi
153022-0 Kovakoski Matti, Orimattila
152860-0 Kärkkäinen Sirpa, Lammi
153242-0 Luuri Teemu, Orimattila
142215-0 Mäkelä Martti, Pennala
153323-0 Mäki Tuure, Nastola
153440-0 Smolander Tero, Villähde
153293-0 Sortti Jukka-Pekka, Levanto
153080-0 Timonen Jani, Porvoo
057551-0 Wahlfors Jari Paimela

UUDET JÄSENET

Elokuu 2015

075772-0 Blomberg Esko, Lusi
153644-0 Hantula Juha, Paimela
153702-0 Hämäläinen Erkki, Nastola
139401-0 Illi-Lampio Mirva, Hämeenkoski
153657-0 Kinni Markku, Niinikoski
045519-0 Koivisto Jussi, Lahti
074588-0 Löytty Reijo, Hietanen
080878-0 Majoinen Sirpa, Lahti
096288-0 Ojala Silja, Helsinki
153515-0 Pikkarainen Antti, Orimattila
153648-0 Räsänen Jouni, Pennala
096228-0 Saarinen Heikki, Järvenpää
098937-0 Uronen Tiina, Söderkulla
153509-0 Väisänen Jari, Hollola
153573-0 Välimäki Markku Olavi, Lahti

SF-CARAVAN
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SFC Lahden Seutu ry:n
 PIKKUJOULUT ARTJÄRVEN 

VUORENMÄELLÄ
27.-29.11 2015

TERVETULOA MUKAAN 

Tre
ffih

inta
 60

 €Ilmoittautuminen ruokailun vuoksi sih-
teerille 22.11.2015 mennessä kotisivuille 

www.sfclahdenseutu.fi 
tai tekstiviestillä puh. 050-5560996

 

Karaokea perjantai-iltana

Joulusaunat lämpiävät lauantaina

Maamiesseuran naisten valmistama 
herkullinen jouluruoka

Joulupukkikin saattaa vierailla

Ajomies -orkesteri tanssittaa
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LÄHDE MESSUMATKALLE!

Matka- ja Caravan -messut 23.1.2016 
Helsingin Messukeskuksessa

  Lähtö klo 9 
Lahden linja-autoaseman turistipysäkiltä

 Ilmoittautuminen kotisivujen kautta osoit.              
www.sfclahdenseutu.fi tai Mikolle 

tekstiviestillä 0400-485477
   17.1. mennessä

60 nopeinta mahtuu bussiin! 
Hinta 15 €

Rein-joella auringonlasku Rüdesheimissa Saksassa
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PELITREFFIT  
ELOKUUN LOPUSSA

Artjärven Vuorenmäelle 
oli Peli treffeille saapunut 
mölkyn ja petankin pelaa-
misesta kiinnostuneita yk-
siköitä. Perjantaina sau-
nottiin, ja illalla kun ilta hä-
märtyi, ihailimme revontulia. 
  
Lauantaina pikkuhiljaa sit ten 
heräilimme, Timppa ar poi peli-
joukkueet. Pari pelinä vaunu-
kohtainen pe tan kki ja mölkky 
pelattiin yksittäin. Pelaajia 
oli runsaasti ja taso huikea. 
18 paria pelasi petankia ja 
melkein 50 pelasi mölkkyä. 

Mölkyn parhaat: 1. Jorma 
Karlsson, 2. Ebba Luomala ja 
3. Martti Kokkinen.  

Petankin parhaat: 1. Luomalat, 
Ebba ja Hannu, 2. Risto ja Kiti 
Järvinen ja 3. Helinin Maija ja 
Eki. 

Nuoretkin pelasivat parem  -
muu desta ja voit ta  ja  ksi selvisi 
Janina Kei nänen, toi seksi Mico 
Keinänen ja kolmanneksi Ee ro 
Helin. Kun pelit oli pelattu, tuli 
sopivasti sa de kuuro.  Sitten 
sau nottiin, ja vietettiin iltaa 
mukavasti.

Sunnuntaina oli 
vuorossa  arpajaiset sekä 

palkintojenjako. Porukka lähti  
koteihinsa jokainen omaan tahtiin.   

           Teksti Päivi Kokkinen
             Kuvat Timo Leppänen     
  ja Minna Kotomaa

Mölkyn parhaat: Ebba Luomala, 
Jorma Karlsson ja Martti Kokkinen

Petankin  
parhaat.

Vasemmalla
Erkki ja 

Maija Helin 
3. ja voit-
tajat Eb-

ba ja Hannu 
Luomala ja 
oikealla 2. 
Kiti ja Risto 

Järvinen

Nuorten 
parhaat: 
2. Mico 

Keinänen, 
1. Janina 
Keinänen 

ja 3. Eero 
Helin
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Jorma Karlssonin taidonnäyte

Katsojat ja pokaalit

Martti Kokkinen heittää

Hannu Luomalan 
petankkityyliä

Ebba Luomalan 
mölkkytyyliä

Petankin kakkoset Risto ja Kiti 
Järvinen autossansa
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  MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO
HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI 

MERKIT

• VALTUUTETTU PRIMUS HUOLTOLIIKE
•  KORJAUS- HUOLTO JA VARAOSAPALVELUT
   LÄMMITYS LAITTEILLE : ALDE, PRIMUS JA TRUMATIC.
• NESTEKAASULAITTEIDEN ASENNUKSET,
   KOEPONNISTUKSET, YM. ALAN TYÖT 
   (TUKESIN HYVÄKSYMÄ ASENNUSLIIKE)
• ASUNTOVAUNUJEN KOLARIKORJAUKSET
• ASUNTOVAUNUJEN KOSTEUSMITTAUKSET
• VARAOSIA ERIMERKKISIIN VAUNUIHIN 
   (myös vanhempiin)
• FIAT MOOTTORIN POHJALEVYT
• MATKAILUVAUNUJEN PÄÄTYPEITOT
   YM., YM. 
• NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA HIMMENTIMET

KORJAAMOTOIMINTAA   JO  32  VUODEN  AJAN
TEHDÄÄN  MYÖS  KOTIKÄYNTEJÄ

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

 Harri Husula
  SF-C  6730

   Valtuutettu huolto:

 SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY      
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DÜSSELDORFIN MESSUT

Tässä muutama välähdys 
Düs seldorf Caravan Salon  
-me ssuilta tä män vuo den 
syys kuulta. Mukana on Keski-
Eurooppaan sopivia malleja, 
jotka eivät meidän pakkasis-
sa toimisi ilmeisesti ollen-
kaan. Messut kestivät viikon 
verran, me olimme paikalla 
kaksi vuorokautta. Messuil-
la vieraili yhteensä 202000 
vierasta. Mukavaa oli.

Uutta värimaailmaa Starlinerin matkailuautoissa. 
Alla Hymer vaunun rakenne näkyy.

Erkkeri löytyy myös Tabbert-asuntovaunusta
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Näin voi lautalla viedä 
asuntovaunun vesille, viet-
tää järvellä aurinkoisia 
päiviä uiden perheen kans-
sa ja vaikka onkia

Asuntovaunun ka-
tolla on nostettava 
katto vuoteineen 
kesäkäyttöön

Mielen-
kiintoises-
ti muotoil-
tu pöytä 
asunto-
vaunussa. 
Istuinosiin 
on käytet-
ty myös 
muotoilua

Asuntoautoa saa jatkettua erkkerillä 
ja näin vuoteesta saa pidemmän.

Kätevä tavaransäilytyskärry 
asuntoauton perään
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Miesten tikkakisan kolme parasta uudelleen oikeassa järjestyksessä: 

2. Antti Kotomaa, 1. Juha Rinne ja 3. Martti Kok-
kinen, joka sai Parhaimman tuloksen -pokaalin myös

Toimitus 
pahoittelee 
virhettä
edellisessä 
Vaunupostissa

SF-C LAHDEN 
SEUTU RY:N  

TIKKAMESTARIT 
TÄSSÄ

Messuilla oli myös kauniita vaunuja. 
Tämän vaunun takana tavarasäilö

Oikealla illanviettoa saksalaiseen tapaan 
messutapaamisessa teltalla.

T: Eila ja Kari 78111
Tätähän noudatamme
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kään tarvinnut poistua nälkäisenä.

Lounastauon jälkeen jatkettiin merk-
kisuorituksia. Haaste olikin astetta 
kovempi kun vuoroon tuli ensikerta-
laisten lisäksi suurmestarin merkke-
jä tavoittelevia, omasta mielestään 
”tavallista parempia” kuljettajia.

J.Rinta-Jouppi Oy:n meille käyttöön 
tarjoamat vetoauto, matkailuvaunu 
ja asuntoauto hyrräsivät pitkin kent-
tää kun suorituksia yritettiin saada 
läpi. Isoja virheitä ei radalla nähty, 
mutta yhtä suurmestaria lukuunot-
tamatta kokeilijat voivat vain laulaa 
Edelmanin kanssa ”Taas oli pienestä 
kii, se oli pienestä kii. Aina uudes-
taan, pieleen, pieleen vaan.” 

Vihdoin hämärän tulo lopetti ajot ja 
ratamerkit vietiin takaisin varastoon 
odottamaan seuraavaa ajotaitota-
pahtumaa. Kaikkiaan ajotaitomerk-
kien hyväksyttyjä suorituksia tuli 
14 kpl ja ilahduttavasti joukossa oli 
useita ensikertalaisiakin.

Perjantain Valio-myrsky tuiversi 
niin että sukatkin tuntuivat pyörivän 
jaloissa eikä markiiseja uskallettu 
auki rullailla. Mukavaa illanviettoa 
tuuli ei kuitenkaan haitannut, illal-
la saunojen jälkeen päästiin tanssi-
maan V.Hurjaband -nimisen bändin 
tahtiin Maamiesseuran talolla.

Lauantaina aloimme heti aamusta 
ajotaitomerkkien suoritukset urhei-
lukentällä, tuuli oli tyyntynyt ja syk-
syinen aurinko hemmotteli niin aja-
jia, katsojia kuin ratatuomareitakin. 
Aamupäivän aikana hyväksyttyjä 
suorituksia tuli 10, jonka jälkeen pi-
dimme reilun ruokatauon.

Lauantain lounas sisältyi treffimak-
suun. Kodan vierelle nousseeseen 
noutopöytään katettiin kokonaisena 
palvattu possu, montaa sorttia sa-
laatteja ja leipää. Pitkästä pöydästä 
tuli viileästä syyssäästä huolimatta 
nimensä mukainen, ruokaa ja muka-
vaa yhdessä oloa riitti eikä kenen-

Ajotaitotreffit Artjärven 
Vuorenmäellä 2.- 4.10.2015
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Illalla vielä saunottiin ja grillattiin 
yhdistyksen tarjoamia makkaroita, 
myös päivällä syömättä jääneet sa-
laatit ja possu maistuivat treffiläi-
sille.

Sunnuntaina aamulla pidettin ar-
pajaiset, joista pääpalkintona ol-
leen suksiboxin kainaloonsa nappasi 
Kokkisen Martti.

Teksti: Juha Helin
Kuvat: Jarkko Siivonen ja Juha 
Hartman

Ajotaitomerkkisuoritukset 
matkailuvaunulla
Kimmo Suomalainen mestari 
Jarkko Siivonen hopea
Jari Leinonen hopea 
Joni Hartman pronssi

Tarkkaa peruutusta keilaan, auton täytyy 
tässä olla lähempänä kuin 10 cm

Ajotaitotoimikunta rakentaa radat ja 
hoitaa ajojen sujumiset ja tuomaroinnit

Toimitsijat kirjasivat suoritukset sa-
mantien kirjoihin ja kansiin

Palvattua possua paloitellaan,   
olkaa hyvä!

Ajotaitomerkkisuoritukset 
matkailuautolla
Katja Helin suurmestari 
Hannu Luomala mestari
Jari Leinonen kulta 
Satu Rimpilä kulta
Jarkko Siivonen hopea
Joni Hartman pronssi
Merja Jansson pronssi
Jenna Keinänen pronssi
Sirpa Kärkkäinen pronssi
Antero Wikman pronssi
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ner, Carthago, Dethleffs, Globecar, 
Kabe ja Sunlight – matkailuautoja 
sekä Dethleffs, Hobby, Kabe ja Poksi 
– matkailuvaunuja. Huoltopalveluihin 
kuuluvat yrityksen edustamien 
merk kien lisäksi valtuutetut Alde, 
Trumatic, Thetford, Dometic se kä 
Fiat Professional- huolto ja vara-
osapalvelut. Yrityksen 3000 m2 
suur  myymälä sijaitsee Jyväskylässä 
Seppälänkankaalla.

Yritys järjesti 40-vuotisnäyttelyn 
syyskuun lopulla toimitiloissaan Jy-
väs kylässä. Tapahtumassa kävi yli 
3000 vierasta, joka oli ennätysmäärä 
kävijöitä yrityksen historiassa yh-
den viikonlopun aikana. -Olimme 

Kaunis syyssää suosi näyttelyviikonloppua. Etupihalla oli matkailuautojen lisäksi esil lä 
mm. markiisiteltat ja historic-kalustoa sekä kokoontaitettavien sähköpyörien koe ajoa.

Jyväs-Caravan Oy:n 40-vuotisjuhlavuosi huipentui 
suureen Caravannäyttelyyn Jyväskylässä. 

Jyväskyläläinen perheyritys Jyväs-
Caravan Oy vietti tänä vuonna 
40- vuotisjuhlavuotta.
 
Martti ja Anni Käyhkö perustivat 
yrityksen vuonna 1975 ja siitä yri-
tys on kasvanut yhdek si alan mer-
kittävämmäksi toimi jaksi. Nyt ve to-
vastuussa on pe rustajien viisi poi-
kaa ja vävy. Kaikkiaan yrityksessä 
työskentelee yli 20 työntekijää. 
Yrityksen palveluihin kuuluvat uusien 
ja käytettyjen matkailuautojen ja –
vaunujen myynti, huolto, vuokraus, 
varaosat, lisävarusteet, tarvikkeet 
ja verkkokauppa. 

Jyväs-Caravan edustaa uusia Bürst-
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varautuneet 1500 vieraaseen, mutta 
onneksi tarjoilusta vastanneet pys-
tyivät vas taamaan yllätyssuureen 
ky  syn  tään ja saimme kaikki asiak-
kaam me myös ruokituksi. Viinerit, 
pyt tipannu ja Panda-karhun jaka  -
mat suklaat, lakut sekä pikku cara-
vaanarin värityskir jat tekivät hyvin 
kauppansa. 

Monelle jäi varmasti monta ideaa 
tule  vai suuteen itämään ja kaup pa-
päätöksiäkin saimme ennätysmäärän, 
toteaa Jyväs-Caravan Oy:n halli-
tuksen puheenjohtaja Mikko Käyhkö. 

-Olemme todella tyytyväisiä näyttelyn 
kävijämäärään ja positiiviseen se kä 
innos tuneeseen ilmapiiriin näyt te lys-
sämme. Myös tarvikekauppaa teimme 
hyvin. Erityisesti ilahdutti suuri 

ensikertalaisten ja lapsiperheiden 
määrä. Yhteinen tavoitehan olisi 
saada uusia harrastajia alalle ja 
har ras ta jien keski-ikää alemmaksi. 
Näin mukavalla harrastuksellamme 
ja mat kail uajo neuvo alalla olisi jat-
kuvuutta myös tulevaisuudessa, 
Käyh kö toteaa. 

Näyttelyssä oli esillä Historic-ka-
lus toa 1960-luvulta. Myös SF-Ca-
rav an Keski-Suomi oli paikalla 
näyt   te lyssä esittelemässä caravan-
harrastusta ja Keski-Suomen SFC-
alueita Lin tu  lah tea ja Hietasaarta 
uusille harrastajille sekä eripuo-
lel ta Suo me a tapahtumaan tul leil le 
caravaanareille.  

Teksti ja Kuvat Mikko Käyhkö     

 
 

Sisätiloissa oli runsaasti kiinnostuneita ilmeitä uusien matkailuautojen,  
-vaunujen, telttojen sekä lisävarusteiden äärellä.
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Valikoimissamme 
150 matkailuajoneuvoa.

Tarvike-
myymälässämme laaja 
valikoima tarvikkeita ja varaosia.

Meiltä löydät 
myös teltat ja 
muut lisävarusteet.

Yli 20 alan
ammattilaista 
valmiina palvelukseen!

Tule Caravan-
suurmyymäläämme
Jyväskylään!

Ma-Pe klo 9-17, La klo 10-15  
tai sovittaessa muulloinkin.

Joulukuussa lauantaisin suljettu.
Sorastajantie 6, 

40320 JYVÄSKYLÄ

Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035
Huolto: 0400 407 055
Vuokraus: 0400 620 445

Nykyaikaisissa 
huoltotiloissa 
työskentelee 7 mekaanikkoa.

Verkkokauppa 24h • yli 5000 tuotetta suoraan varastosta 

kauppa.jyvascaravan.fi  
Suuren suosion

saavuttanut

facebook.com/jyvascaravan 

Lämpimissä 
sisätiloissa noin 40 
matkailuajoneuvon näyttely.
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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 sekä SFC-liiton muille jäsenille  15  euroa
  - muille                  20  euroa
   Tilaussauna (1 tunti )                        10  euroa
   Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille   1  euro
   Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle 

   Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

   Avainta voi tiedustella puhelinnumeroista:
   Luomala Hannu 040-7330202 tai Kokkinen Martti 040-525 0140. 
  

   Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

   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  2015
    
 
    SFC Lahden Seutu ry

    Pikkujoulut  27.-29.11.2015   Vuorenmäki, Artjärvi

    Kiitokset aikaisemmissa tapahtumissa mukanaolleille!   

    

TALVISÄILYTYSTÄ  
ILMASTOITU LÄMMIN TILA

(15 km LAHDESTA)

ASUNTOAUTOT JA MATKAILUVAUNUT  YM.
MAX KORKEUS  3000 mm

    
MÄKELÄN PUUSEPÄNTEHDAS OY

ASEMANTIE 10      
16320  PENNALA

 www.makela.net   
0400 435 726




