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Lehteen 1/19 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viimeistään 20.01.2019. 
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 22 mm 180 €

Ole ystävällinen ja lähetä valmis 
mainos tai ilmoitus.

Päätoimittaja ja taittaja 
Marko Aronen
Puh.  044 9605047
Sp: markoarone@gmail.com    
Kirjoitukset ja ajatukset, 
materiaalit 

Lehtitoimikunta:
Marko Aronen, Kari Koivunen ja 
Tuula Heinonen

Etusivun kuva: Kari Koivunen, 
Posteljoonin kivilinna, Palais Ideal 
Ranskassa 
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Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja 
Itä-Hämeen järjestöpalstoja.

34. vuosikerta   Painosmäärä 1800 kpl
Ilmestyy 4 krt/vuosi
        
Seuraava ilmestyy    Aineistovko
Nro 1  vko 07 /2019 03/2019
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Puheenjohtajalta

Heippa!

 

Tänä kesänä ei voi valittaa ainakaan 
kelien puolesta. Moniin vuosiin ei ole 
ollut näin pitkä ja kuuma kesä.

Toivottavasti kesästä on otettu kaikki 
irti ja myös liikuttu Caravankalustolla 
paljon.

Tätä kirjoittaessa on kaunis aurinkoi-
nen päivä, vaikka mennään jo pitkällä 
lokakuuta.

Syksyn kauniit värit näkyy luonnossa, 
on ollut hienoa seurata miten luonto 
vaihtaa väriä, ja kohta maa onkin jo 
valkoinen, ja alkaa renkaan vaihdot.

Maisemat muuttuu jälleen erilaisiksi. 
Muistakaa, että jarrutusmatkat pite-
nee huomattavasti teiden liukastuttua, 
joten malttia liikenteeseen.

Tänä vuonna on vielä pikkujoulut ja 
sitten katseet käännetään jo vuoteen 
2019.

 
Kulunut vuosi on ollut monin tavoin an-
toisa sekä tapahtumarikas ja yhdis-
tyksemme onkin ollut mukana monessa 
suurtapahtumassa. mm. Jukolanviesti, 
Cheek-Valot sammuu ja Caravanmes-
sut.

Kaikki niin erityylisiä tapahtumia, 
mutta hienoa on ollut majoittaa tu-
hansia Caravanmatkailijoita tänne ko-
tikaupunkiimme. Tyytyväisiä ja iloisia 
ihmisiä on ollut todella paljon.

Ilman tuota upeaa talkooväkeä näitä 
ei olisi voitu tehdä, joten nöyrimmät 
kiitokset kaikille, jotka olette olleet 
mukana yhdistyksemme tapahtumissa 
ja näin on saatu monelle järjestettyä 
majoitukset. Asiakkaina on ollut mo-
nenlaista majoittujaa, ihan uusia kuin 
myös vuokrakalustolla liikkuvia mat-
kaajia ja toivotaan, että heille on jää-
nyt positiivinen kuva hienosta harras-
tuksesta.

Matkamessuthan perinteisesti aloit-
taa caravankauden ja bussilla on käy-
ty tutustumassa Helsingissä messu-
jen monipuoliseen tarjontaan. Siitä on 
tarkemmin tässä lehdessä.
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Yhdistyksemme on mukana yhteis-
työssä Lahdessa järjestettävissä ku-
ninkuusraveissa, jotka kisataan Joki-
maan ravikeskuksessa 2.- 4.8.2019

Olemme lupautuneet hoitamaan Cara-
vanmajoituksen,  joten ympäri Suo-
mea voi tulla Lahteen myös Caravan-
kalustolla.

Tilaa löytyy n. 300-400 yksikölle ja 
tarvittaessa saamme myös lisää tilaa 
käyttöömme. Kaikki hevosurheilun ys-
tävät ovat lämpimästi tervetulleita.

Tämä kyseinen lehti on nykyisen pää-
toimittajan viimeinen ja kiitokset sii-
tä Eila Koivunen, että jaksoit tehdä 
lehteä meidän iloksemme ja toivonkin 
hyvää jatkoa sekä terveyttä.

Uusi päätoimittaja aloittaa vuoden-
vaihteessa ja hieno juttu, että leh-
delle löytyi jatkaja. Marko Aronen on 
Vaunupostin uusi päätoimittaja ja hä-
neen voikin olla yhteydessä jatkossa.  
Sähköposti:  markoarone@gmail.com   
Puh. nro  044 9605047

Mukavaa loppuvuotta ja turvallisia ki-
lometrejä kaikille tasapuolisesti.

Kaunis kiitos kaikille yhteistyökump-
paneille kuluneesta vuodesta sekä 
kaikille, jotka olette olleet mukana 
talkoissa ja tapahtumissa.

       
Hyvää ja rauhaisaa joulun aikaa sekä 
iloista uutta vuotta 2019

 
Ja vielä, kevään bussimatka julkais-
taan syystreffien jälkeen yhdistyk-
sen nettisivuilla sekä facebookissa.

 

 

T.  Juha

     127140
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 Päätoimittajalta

Moikka jälleen!

Olen nyt tekemässä viimeistä Vaunu-
postia ja kiitän kaikkia lukijoita, jotka 
ovat lähettäneet materiaalia, kuvia ja 
kirjoituksia minulle. Kiitän myös lehti-
toimikunnassa olleita, jotka olette jak-
saneet oikolukea ja korjata kirjoituk-
siin ja ilmoituksiin hiipineitä virheitä. 

Haikein mielin olen jättämässä tätä 
päätoimittajan pestiä. Nyt kuitenkin 
nivelissäni on niin paljon kipuja, etten 
koe mielekkääksi rasittaa itseäni kym-
mensormijärjestelmällä. Istuminen-
kaan ei pitkiä aikoja ole  minulle enää 
mielekästä. Saati sitten pitkien mat-
kojen kävely. Caravanelämä ei kuiten-
kaan katkea tähän, vaan pystyn taukoja 
pitämällä matkustamaan vaikka Espan-
jaan. Kunhan vain puolisoni ajaa autoa. 

Venyttelyt ovat tärkeitä kaikille meille 
matkustaville. Otetaanpas tavaksi ve-
nytellä joka tauolla ajomatkamme ai-
kana ja matkan päätteeksi. Vetreys on 
valttia.

Kuitenkin tässä pärjäillään ja seuraa-
vaa Vaunupostia onkin sitten tekemäs-
sä Marko Aronen. Onnea ja jaksamista 
hänelle uuden haasteen edessä.

   Artjärven Vuorenmäeltä 
    terveisiä

Nyt kun vierailet Vuorenmäellä, 
eikä ketään ole paikalla, ota vas-
taanottokopin seinälaatikosta mat-
kustajailmoitus, täytä se ja laita 
laatikkoon joka on myös seinässä.

Syystalkoissa tehtiin ojia alueen 
yläpuolelle, etteivät vedet keväällä 

valu suoraan meidän alueelle.
Samalla vedettiin vesijohtoja..

Kiitän teitä lukijani, teille on ollut mu-
kava kirjoittaa.

Muistakaahan kaikki jälleen ne heijas-
timet. Heijastin on halpa henkivakuu-
tus.

  Iloisin terveisin Eila  
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Pikkujoulut 23.-25.11.2018
Artjärven Vuorenmäellä

-glögi- ja piparitarjoilu
-Joulusauna

-Jouluillallinen herkkuineen
-Ajotaitomerkkien jako ja
Vuoden karavaanarin valinta

-Ahkerimmat treffeilläkävijät
-Meitä tanssittaa Pekka Vaattovaara

-Pientä ohjelmaa, 
  pieniä tehtäviä, leikkejä ja kilpailuja

-Joulupukki

TERVETULOA!

           Ilmoittatumiset ruokailun vuoksi kotisivujen
 www.sfclahdenseutu.fi kautta tai tekstiviestillä 

numeroon 050-5560996
15.11.2018 mennessä
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Matkailuautot

Matkailuvaunut

Henkilö- ja pakettiautot

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • info@jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15 tai sopimuksen mukaan. 

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

Caravan suurmyymälä keskellä Suomea
Meiltä kaikkiin uusiin Fiat-matkailuautoihin kaupan päälle 

FIAT MAXIMUM CARE CAMPER 
FIAT- ALUSTAN LAAJENNETTU  TAKUU 5 vuotta / 100 000 km!
Valmistajan tarjoama palvelu, käytettävissä koko Fiat Professional huoltoverkos-
to ympäri Euroopan. Sisältää tiepalvelun Euroopassa 5 vuoden / 100.000 km ajan. 
Kattaa takuuna mekaaniset ja sähköiset viat, ei kata takuuna huoltoa, kuluvia 
osia, matkailuauton asento-osan liittyviä kokonaisuuksia tai komponentteja joita 
Fiat ei ole asentanut alunperin.

MAXIMUM CARE CAMPER tuote on saatavilla myös maksimissaan 12kk ikäiseen 
Fiat-alustaiseen matkailuautoon myös jälkikäteen hintaan 1240 euroa.  
Kysy lisää ja tarkemmat ehdot meiltä.

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

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

Valikoimissamme  yli 150 matkailuajoneuvoa. Myymälässä on laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia. Meiltä löydät  myös teltat ja  muut lisävarusteet.Lämpimissä  sisätiloissa 40 matkailuajoneuvon näyttely.Nykyaikaisissa huoltotiloissa työskentelee 9 mekaanikkoa.

kauppa.jyvascaravan.fi
Tilattavissa yli 7.000 tuotetta 
varastostamme Jyväskylästä
Verkkokaupassamme myös runsaasti varaosia
Toimitusaika varastossamme 
oleville tuotteille 3-5 arkipäivää
Monipuoliset maksu- ja toimitusvaihtoehdot
sekä nouto myymälästämme Jyväskylästä
verkkokauppa@jyvascaravan.fi, p. 0400 407 035

shop.jyvascaravan.fi
Yhteensä tilattavissa 20.000 tuotetta 
Reimon valikoimasta
Toimitusaika Reimon varastossa 
oleville tuotteille 10-15 arkipäivää
verkkokauppa@jyvascaravan.fi p. 0400 407 035
Monipuoliset toimitustavat sekä 
nouto myymälästämme Jyväskylästä

UUTTA! 
AVATTU!

Varastossamme on jatkuvasti 150-200 ajoneuvon valikoima. 
Tule tutustumaan laajaan valikoimaan matkailu- ja retkeilyautoja.

Tule tutustumaan matkailuvaunuihimme.
Katso koko valikoima internetissä www.jyvascaravan.fi. Myös Facebook ja Instagram.
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Tullaan tutuksi

Eila ja Kari Koivunen 78111

Meidän Caravan-elämämme aja-
tus alkoi itää vuonna 1995. Siis 23 
vuotta sitten. Odotin silloin kolmat-
ta lastani ja mietimme, miten mat-
kustaisimme koko perheen kanssa? 

Varaten aina sitä ylimääräistä sän-
kyä mökeistä tai hotellihuoneista, 
perheemme kun olisi viisihenkinen. 
Ei vaikuttanut järkevältä
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Sitten sattuikin ystävämmne Kalevi 
kertomaan, että hänellä on asunto-
vaunu, jota voisimme lainata ja ko-
keilla. Siitö se sitten alkoi. 

Vanha vaunu ja retki Visulahteen 
Mikkeliin. Lapset pitivät matkasta, 
ja minä pidin siitä, kun saatoin dia-
beetikkopojalleni tehdä terveellistä 
kotiruokaa siinä matkalla oikeisiin 
kellonaikoihin. Eikä tarvinnut syödä 
huoltoasemien rasvaisia ruokia. Ko-
ko perhe piti näistä ruokatauoista 
levähdysalueilla, jolloin saatoimme 
mennä koko porukka vaikka uimaan.

Ensimmäinen oma vaunumme oli So-
lifer 500L vuodelta -85. Liityimme 
SF-Caravanliittoon ennen kuin meil-
lä oli edes omaa vaunua ja saimme 
numeron 78111. Aika kiva numero 
muistaa. Kuulumme myös Solifer-
kerhoon.

Meillä olikin sitten monta omaa So-
liferia tarpeittemme mukaan vaih-
tuen, meistä tuli kerralla Soliferis-
teja. Kyllä tässä vuosien saatossa 
meillä on ollut kaksi asuntoautoa, 
joista ensimmäinen oli Knaus Sun 
Traveller. Palasimme kahden talvi-
kylmän asuntoauton jölkeen takaisin 
lämpimään Solifervaunuun. Tämän-
hetkinen vaunumme on Solifer Fin-
landia 560.

Yhdistystoimintaan lähdimme mu-
kaan niin, että minut valittiin halli-
tukseen vuonna 1998 ja olinkin siellä 
seuraavat 5 vuotta. Tein myös sil-
loin Vaunupostia ja toimin ohjelma-

toimikunnassa. Kari valittiin halli-
tukseen vuonna 2007 ja hän alkoi 
toimia Ajotaitotoimikunnan vetäjä-
nä ja hän jatkoi hallitustyöskente-
lyä yhdistyksen tiedottajana vuo-
teen 2015. Hän hoitaa vieläkin yh-
distyksen nettisivujen ylläpitoa.

Olemme Karin kanssa yhdessä miet-
tineet monille treffeille kysely-
polkuja ja monenlaisia tehtäviä ja 
miettimiskisoja. Täytyyhän meidön 
karavaanareiden pitää aivoistamme 
huolta. 

Olemme olleet monissa yhdistyk-
semme talkoissa mukana, mm. sau-
naa rakentamassa. Olemme olleet 
yhdistyksen synttäreitä järjestä-
mässä jo vuonna 2000 eli 30-vuo-
tisjuhlia. Ja lupasimme olla mukana 
myös 50-vuotisjuhlien järjestelyis-
sä, jos terveys antaa myöten.

Me olemme nyt saaneet nauttia 
tästä caravanmatkailusta kahdes-
taan. Meillä on jälkikasvu kasvanut 
jo niin vanhoiksi, että ovat perusta-
neet omat perheet. Tällä hetkellä 
me saamme seitsemästä lapsenlap-
sesta  aina sillointällöin seuraa vii-
konloppureissuillemme, korkeintaan 
kaksi kerrallaan. Mikä on piristävää 
toisaalta ja toisaalta väsyttävää se 
vastuu.

Moikataan, kun tavataan. Yritetään 
olla iloisia ja nauravaisia. Nauru on 
elämän suola.

  Eila ja Kari 78111
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Yleisö katsoi ja kuunteli mielenkiin-
nolla esityksiä. Hämykaraoken lop-
pukilpailujen naisten voittaja Kir-
si Hellsten, Kaakkois-Hämeestä ja 
miesten voittaja Mika Luhtala Pir-
kanmaan Vankkurimänniköstä.

Tekstit Eila
Kuvat Kari



13

HÄMYKARAOKEKISOJEN 
LOPPUKILPAILUT TILKUNPELLOSSA 
ELOKUUSSA

Ilma helli meitä sopivasti Tilkunpellossa 
tuona lauantaina. Mukavaa oli myös se, 
että saimme ostaa viitosella hyvää kiu-
sausta ja salaattia leipien kera.

Lasten ja nuorten kisoihin ei ollut mon-
taakaan osallistujaa, mutta voittajat 
löydettiin kuitenkin hyvin.

Naisten kisaan oli osallistujia kuusi hy-
vää laulajaa ja samoin miesten kisaan 
osallistui kuusi. Tänä vuonna oli jännit-
tävää ainakin miesten kisassa se, että 
laulajat olivat täysin erilaisia ja eri tyy-
lisiä.

Vähän me ihmettelimme, että kun lasten 
ja nuorten kisa saatiin selvitettyä no-
peasti, ei voitu kuitenkaan aikaistaa ai-
kuisten kisaa. Olisimme päästäneet niin 
monta kisailijaa jännityksestä.

Onnea kaikille osallistujille, olitte roh-
keita ja oikein paljon onnea kaikille voit-
tajille.

Tuomareina toimivat Heidi Konttari, Sa-
ri Hummelholm ja Niina Lipponen , jotka 
eivöt olleet karavaanareita

Lasten voittaja Pinja Haapa-
ranta Maisansalosta

Miika Vuorinen Ydin-Hä-
meestä
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MESSUTAPAAMINEN CARAVAN 2018 -MESSUJEN 
YHTEYDESSÄ.

Mikä ihana ilta! Radiomastot valaistuna.Alakuvassa tänä vuonna oli käytössä 
myös tori treffialueena. Sinne sijoitettiin vain asuntoautoja.



Jälleen 
järven-
rannalla 
ja kes-
kellä kau-
punkia 
veneen 
jälkimai-
ninkien 
liplatta-
essa ran-
taan.

Paikalle oli saapunut noin 600 yksikköä ja vierai-
lijat olivat tyytyväisiä. Talkooväkikin vaikutti oi-
kein tyytyväiseltä, kun sai rupatelle paljon kivo-
jen ihmisten kanssa.

Kuvat Sirpa
Kuvatekstit Eila
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On huhtikuu 1879. Erään kierrok-
sensa aikana paikallinen postimies 
Ferdinand Cheval, 43, löytää oudon 
kiven herättäen hänessä unelman. It-
seoppinut mies omistaa 33 seuraa-
vaa vuotta elämästään rakentaakseen 
unelmiensa palatsin puutarhaansa. 
Hänen innoituksensa tuli luonnosta, 
postikorteista ja ennenkaikkea jaka-
mistaan kuvalehdistä.

Päivittäisen 18 mailin postinjakelu-
kierroksen aikana ja uskollisen kot-
tikärryn avulla, hän kerää kiviä unel-
maansa varten. Hänen unelmiensa pa-
latsi valmistuu vuonna 1912.

Palatsinsa asukkaiksi hän suunnitte-
li kuin uskomattomasta eläinkirjas-
ta: hirvi, mustekala, lintuja, elefant-

ti, kaimaani, pelikaani, karhu… Myös 
jättiläiset, keijut  sekä  mytologi-
set taruhahmot ja rakennukset kai-
kilta maanosilta.

Me olimme nähneet kyseisen palat-
sin vuosia aiemmin jossakin rans-
kalaisessa dekkarisarjassa ja tuli 
mieleen, että tuo kohde olisi joskus 
nähtävä omin silmin. Nyt tuo toive 
toteutui viime toukokuussa matkalla 
Espanjaan. Linna löytyy Hauterives-
nimisestä kaupungista eteläisessä 
Ranskassa Lyonin alapuolella. Itse 
nähtynä linnasta löytyi vaikutteita 
itämaisista uskonnoista ja paratiisi 
käärmeineen ja omenoineen. 
Oli se hieno kokemus.

  Kari ja Eila 78111

 

Tulipahan käytyä

PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL
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Palatsin monia yksityiskohtia

Posteljoonista ikuistetussa taideteok-
sessa vilisevät hänen ajatuksensa

Valtavat jättiläispatsaat 
ihmetyttivät

Palatsiin pääsi myös kiipeilemään rakenteisiin
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MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO
HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI

MERKIT

l  VALTUUTETTU PRIMUS HUOLTOLIIKE 
l  KORJAUS- HUOLTO JA VARAOSAPALVELUT

LÄMMITYS LAITTEILLE: ALDE, PRIMUS JA TRUMATIC 
l  NESTEKAASULAITTEIDEN ASENNUKSET,

KOEPONNISTUKSET, YM. ALAN TYÖT
(TUKESIN HYVÄKSYMÄ ASENNUSLIIKE)

l MATKAILUVAUNUJEN KOLARIKORJAUKSET 
l  MATKAILUVAUNUJEN KOSTEUSMITTAUKSET 

l  VARAOSIA ERIMERKKISIIN VAUNUIHIN
 (myös vanhempiin)

l  FIAT MOOTTORIN POHJALEVYT
l MATKAILUVAUNUJEN PÄÄTYPEITOT 

YM., YM.
l  NYT MYÖS 12 VOLTIN LEDINAUHAT JA HIMMENTIMET

KORJAAMOTOIMINTAA JO 35 VUODEN AJAN.
TEHDÄÄN MYÖS KOTIKÄYNTEJÄ.

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

 www.lahticaravanhuolto.fi

Harri Husula SFC 6730
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KIITOKSET JA HYVÄN 
JOULUN TOIVOTUKSET 

KAIKILLE 
ILMOITTAJILLEMME JA 

YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMMME 
SEKÄ 

MENESTYSTÄ VUODELLE 2019

YSTÄVÄLLISIN 
YHTEISTYÖTERVEISIN
SFC LAHDEN SEUTU RY
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bussimatka lauantaina 19.01.2019 
Matka- ja Caravanmessuille klo 8.50

Hinta 15,-/henkilö
Sisältää pääsylipun ja bussimatkan

Bussi lähtee PH Caravanin pihalta ja ajaa Maro-
lankadun turistipysäkin kautta

Ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen puheen-
johtaja@sfclahdenseutu.fi

mahdollisimman pian, niin mahdut mukaan
Voit ilmoittautua myös Pikkujouluissa
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Auktorisoitu tilitoimisto

AJ-Tili Oy

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla

Pyydä tarjous:

WWW.AJTILI.FI

P. 040-7523 775

KARAVAANARIT KALASSA

Kaksi karavaanaria lähti kalaan ja he löysivät pian 
paikan, josta sai valtavia vonkaleita. Kun he olivat 

lähdössä, toinen kysyi:
-Muistathan sitten missä kohtaa järveä me olimme?
-Tietysti, piirsin ison rastin veneen kylkeen siihen 

kohtaan, missä kalastimme.
Toinen vastasi: -Oletko ihan pöljä. Entä, jos emme 

menekään samalla veneellä huomenna?
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045 647 3337
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Penjiscolan linna on 
1300-luvulta ja kuului 
temppeliritarijärjestel-
mään. Yllä oleva patsas on 
kuulemma viimeisin temp-
peliritari

Penjiscolan linnan tasanteelta kauniit 
näkymät Espanjassa
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Penjiscolan linna ja kylä iltanäkymässä 
ja hiekkaranta

Taisi löytyä vankila tai tyrmä

Penjiscolan 
vanhan ky-
län kadut 
ovat hy-
vin kapeita 
ja täyn-
nä muka-
via puoteja 
sekä ra-
vintoloita 

 Tänne idylliseen       
Espanjaan me 

pääsimme asunto-
vaunumme kanssa

Eila ja Kari
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PESULINJA KUKONKOIVUSSA 
Kukonkuja 1 Hollola

Asuntoautot ja - vaunut
  Hellävarainen käsinpesu
Verhoilut, penkit, matot

   Tekstiilipesuri

SOITA JA VARAA AIKA  044 5104428

HAUSKOJEN JUTTUJEN TYNKÄÄ...

Opettaja selitti luokassa:
-Ensin tulee millilitra, sitten senttilitra, desilitra ja
 litra. Sanokaapas mikä tulee sen jälkeen? -Korkki

-Kuinkas se sinun miehesi nykyään jakselee? -Se alkaa 
päivä päivältä muistuttaa meidän vanhaa asuntoautoa. 
-Asuntoautoa...miten se ilmenee? -Viettää kaikki yöt ul-
kona, eikä millään meinaa aamulla lähteä käyntiin.

Karavaanari istui ravintolassa kavereiden kanssa ja kers-
kui saavutuksillaan ja aikaansaannoksillaan. Vihdoin pöy-
täkaverit tuskastuivat hänen ylenpalttiseen erinomaisuu-
teensa ja sanoivat: -Löytyyköhän mitään sellaista, mihin 
et pysty? Jos, niin lyödään vetoa, että me kyllä pys-
tymme tekemään sen. -Jaa...Tuota laskuani mä en kyllä 
pysty maksamaan. 



27

MOI!

        Eila kiittää kaikkia lukijoita ja juttujen ja 
kertomusten kirjoittajia, vinkkien antajia. Kuvien lä-

hettäjiä sekä ilmoitusten tekijöitä.

     Erityisesti Eila kiittää omaa puolisoaan, joka on tuke-
nut ja kannustanut minua niin paljon. Kiitos Kari.

     Kiitos oikein paljon myös Tuulalle, joka oikolukijana ja jä  
senkirjurina on jaksanut uppoutua jokaikiseen Vaunupostiin   

ja on ystävällisesti lähettänyt minulle lehtiosoitteistoja 
heti kun olen pyytänyt.

Kiitos Juusolle!

    Eila toivottaa Markolle hyviä vuosia Vaunupostin 
parissa.

Tosi mukavaa, mutta toisaalta vaativaa 
tekemistä.
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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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MUUTAMA SYY, MIKSI TIETOKONEEN 
TÄYTYY 

OLLA NAINEN

  1. Kun olet yksiin yhden kanssa lyöttäytynyt, 
      parempi on heti saatavilla.

  2. Pienikin virheesi tallentuu välittömästi muistiin
      myöhempää käyttöä varten

  3. Kuten ei tietokoneiden, ei myöskään naispuolisten                           
 lajikumppanien keskinäinen kieli avaudu 
 ulkopuolisille.

  4. Tietokoneen ’Bad command or file name’ on yhtä                                                         
informatiivinen kuin naisen kommentti ’Jos et tiedä 

miksi kiukuttelen sinulle, en aio sitä sinulle kertoakaan.

  5. Heti kun saat hankittua parhaan version 
varusteineen, huomaat, että naapurillasi on vielä 

paremmin varustettu versio.

6. Silloin kun sinulla on suurin tarve, tietokoneesi ei 
millään käynnisty.

7. Vaikka uuden tietokoneen hankkiminen kiehtoo, 
ei vanhastakaaan raaski luopua, koska se on 

tähänkin asti tarpeisiisi riittänyt
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   Vuorenmäki
Salmelantie 178, Orimattilan Artjärvi 

    Alue on niinsanottu omatoimialue. 
    Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita,                                     
    johon merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi. Täytä myös   
    matkustajailmoitus.

   Leiriytymismaksut voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on: 
   FI28 3131 3001 1905 03  
                    
   Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen jäsenille               10 €
 -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 1.5-31.8.2018          350 €
   Kausipaikan sähko mittarilla      0.30 €/kWh 
   Trefeillä ohjelmamaksu            20 €
 
 Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

   Avainta voi tiedustella puhelinnumerosta: 045 137 4692 

             Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.
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Treffit ja tapaamiset  2018-19
    

     SFC Lahden Seutu ry 
  

 Pikkujoulut        23.-.25.11.2018   Vuorenmäki, Artjärvi

 Matka- ja Caravanmessut 19.01.2019  Helsinki, Messukeskus

 Talvipäivät

Vaivaton matkakaveri



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


