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�7. VUOSIKERTA

Ilmoitushinnat Lehden Aineiston
 ilmestymisvko:t jättövko:t

Aukeama     160 € No:1     9/2011    5/2011
1/1  sivu         95 € No:2   16/2011 12/2011
½    sivu         70 €   No:3   31/2011 27/2011
¼    sivu         50 € No:4   44/2011 40/2011
Takasivu      150 €

Päätoimittaja: Jäsenet:
Ulla Seppänen Erkki Helin Kari Koivunen 
 Timo Leppänen Riikka Siren
  
 Lehteen  2/11 tulevan materiaalin tulee olla perillä 27.3.2011 mennessä.
Sähköpostiosoitteeseen: ulla.seppanen@pp.phnet.fi   tai
Osoitteeseen:  Ulla Seppänen, Satulakatu 6 E 73,  15830 LAHTI
Gsm:  0400- 714 268

Painopaikka:  
  

SEURAA:

KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja Itä-Hämeen  JÄRJESTÖPALSTAA

Ja netin käyttäjät KOTISIVUJAMME
   www.sfclahdenseutu.fi

Jos vaikka hallitus haluaa tiedottaa  SINULLE jotain, sillä ainahan voi ilmetä 
jotain uutta kivaa lehden ilmestymiskertojen välillä.
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Treffit ja tapaamiset  2011

18. - 20.3 Talvipäivät
 Messilä, Hollola

28.3 Kevätkokous (klo:18.00)
 Wanha Herra

29.4 - 1.5 Vapputreffit
Vuorenmäki, Artjärvi

13. - 15.5  Talkoot  
Vuorenmäki, Artjärvi

27. - 29.5 Perhetreffit
 Vuorenmäki, Artjärvi

21. - 24.7 Kantrit
 Orimattila

19.- 21.8 Pelitreffit
 Vuorenmäki, Artjärvi

16. - 18.9 Caravanmessut 2011
 Messukeskus,  Lahti

30.9 - 2.10 Ajotaitotreffit
 Vuorenmäki, Artjärvi

28. - 30.10                              Syystreffit
                                               Vuorenmäki, Artjärvi  

.11 Syyskokous 
 Wanha Herra
                                              
25. - 27.11 Pikkujoulutreffit
 Vuorenmäki, Artjärvvi

 Kansikuva : Riikkis
                      Vuorenmäki, Artjärvi
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Puheenjohtajan palsta

Hyvää vuotta 2011

Näinhän se on taas vuosi alkanut, lumi-
sissa merkeissä edelleenkin ja pitkän pak-
kaskauden myötä. Olemme selvinneet 
juhlavuodestamme ja jatkamme reip-
paasti kohti seuraavaa kymmenlukua. 

Viime vuonna oli kaikenlaista myrskyilyä 
ja suuriakin vahinkoja sattui ja nyt suuret 
lumimassat tekevät tepposiaan. Olemme 
saaneet kokea miten haavoittuvainen ny-
kyinen yhteiskunta on kun luonnonvoi-
mat näyttävät mahtinsa.

Vuoden 2011 teemaksi liittomme on va-
linnut leirintäalueturvallisuuden. Muita 
painopistealueita ovat leirintäpalvelujen 
kehittäminen, liikenneturvallisuuden ja 
jäsenistön ajotaidon edistäminen muun 
muassa. Hyviä ja hyödyllisiä asioita kaikki. 
Ottakaamme nämä asiat myöskin omik-
semme liikkuessamme tulevana keväänä 
ja kesänä harrastuksemme parissa.

Artjärven aluettamme kohennellaan edel-
leen ja tapaamis- ja treffitarjontaa lisätään 
mahdollisuuksien mukaan. Kysyntää alu-
eelle on esiintynyt jopa yhdistyksemme 
ulkopuoleltakin. Joten seuratkaapa netti-
sivujamme ja Vaunupostia, mitä alueella 
on tarjolla omien tilaisuuksiemme lisäksi.   

Yhdistyksemme uudistetut säännöt on 
hyväksytty patentti- ja rekisterihallituk-
sessa. Muutokset entisiin verrattuna oli-
vat aika vähäiset. Eli puheenjohtajan va-
linta muutettiin tapahtuvaksi joka toinen 
vuosi ja toimikuntien valinta muutettiin 
hallituksen tehtäväksi.

Odotellanpa sitten vain kevään hyviä hiih-
tokelejä ja valmistaudutaan tulevaan mat-
kailukauteen.

Tapaillaan ja treffaillaan.

Timppa
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XIII Talvipäivät
18. - 20.3.2011

Messilä, Hollola

Perjantaina:

kodalla makkaranpaistoa (yhdistys tarjoaa)

saunomista

Lauantaina:

pilkkikilpailut; naiset, miehet, lapset alle 10v ja alle 15v

mahdollisuus keittoruokailuun 5 euroa/henk.

lapsille vetokoira-ajelua

leikkimielisiä kilpailuja

saunomista

karaokea

Sunnuntai:

arpajaiset

Treffimaksu 50 euroa/vaunukunta; 

päiväkävijät pilkkikisoihin 10 euroa/hlö

TERVETULOA MESSILÄÄN!

Lisätietoja: Mikko Keinänen  0400-485477

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SYYSKOKOUS
16.11.2010

SF-Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 16. marraskuuta jo 
totuttuun tapaan ravintola Wanhassa Her-
rassa, Laaksokadulla. Kokoukseen osallis-
tui normaali määrä jäseniä eli äänioikeu-
tettuja oli läsnä kolmekymmentä. Koko-
uksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja 
Timo Leppänen hieman kerraten kuluvan 
vuoden tapahtumia. Mm 40-vuotissynty-
mäpäivät tuli mainittua.

Kokouksen avaaja valittiin myös koko-
uksen puheenjohtajaksi ja näin päästiin 
asioissa eteenpäin. Uusittujen sääntöjen 
mukaan valittiin nyt myös yhdistyksen 
puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi, kuten 
on aikaisemmin valittu myös hallituksen 
jäsenet. Tämän kunnian olla ensimmäinen 
kaksivuotinen puheenjohtaja sai osalleen 
yksimielisesti Timo Leppänen.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä kaikki 
pääsivät äänestyksen jälkeen jatkopestil-
le, sillä haastaja Juha Hartman ei vielä hä-

tyytellyt kärkisijoja. Hallituksessa siis jat-
kavat Sirkku Hedlund, Erkki Helin, Mikko 
Keinänen sekä Kari Virtanen. Tilintarkas-
tajiksi valittiin jatkamaan entiset henkilöt 
eli Laila Husula ja Paavo Kalsi sekä varalle 
Riitta Siivonen ja Jorma Karlsson.

Talousarvio sekä toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin pienten kyselyiden kera. Jä-
senmaksuksi tuli hallituksen esittämä 15 
euroa varsinaisesta jäsenestä, viisi euroa 
perhejäsenestä sekä 15 euroa kannatusjä-
senestä. Hieman keskustelua herätti myös 
Artjärven ja Orimattilan vuoden vaihtees-
sa tapahtuva kuntaliitos. Puheenjohtajan 
käsityksen mukaan tästä liitoksesta saat-
taa olla jopa etua yhdistyksellemme. On-
pa Vuorenmäelle suunniteltu kesäkahvi-
laakin Päällikön talolle.

Tällaisella porukalla ja tällaisilla suunnitel-
milla ja arvioilla mennään ensivuoteen. 
Vuoden tapahtumat eivät paljoakaaan 
muutu, mutta pääasiahan onkin mukava 
yhdessäolo ja ystävien tapaaminen.



7

SF-Caravan
Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Ma 28.03.2011

    klo. 18.00 alkaen

Ravintola Wanha Herra
Laaksokatu �7 Lahti

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n
mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Kahvitarjoilu alkaa klo. 18.00

Tervetuloa !
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KORJAAMOTOIMINTAA JO 29 VUODEN AJAN
TEHDÄÄN MÖS KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN
HUOLTO: puh.  0400-600 006
       www.lahticaravanhuolto.fi                 
                 Harri Husula                       
          SF-C  6730Valtuutettu

• 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. 

HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI 
MERKIT

  MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

SOLIFER - POLAR - HUOLTO
KABE - ADRIA - HUOLTO
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Pikkujoulut 26. - 28.11.2010
Vuorenmäki, Artjärvi

MAA VALKEANA

Tästä oli uneksittu jo usean vuoden ajan 
eli valkoisesta pikkujoulukelistä. Tänä 
vuonna oli maa verhoutunut valkoiseen 
lumivaippaan ja meitä treffiläisiä hellittiin 
muutenkin talvisilla lämpötiloilla. Pakkas-
ta oli parhaimmillaan lähes 20 astetta ja 
päivällä paistoi aurinko ohuen pilviverhon 
takaa. Kaiken kaikkiaan aivan loistava ul-
koiluviikonloppu. Paikalle saapui 47 yksik-
köä liumen peittämälle kentälle. ”Hieman” 
lumitöitä ja kaikille saatiin oma piha.

Kuvat tarinassa: Riikkis ja Kari Koivunen
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Joko lähdetään?

Perjantai-illan saunavuorojen jälkeen juh-
laväki suunnisti kohti Maamiesseuran ta-
loa, jossa oli tarjolla lämmintä glögiä ja 
pipareita.Tässä vaiheessa sai juhlaväki kä-
teensä pienen pähkinän purtavaksi. Oli 
nimittäin yhdisteltävä kuntia ja karavaa-
nialueita sisältävästä luettelosta sopivat 
parit. Kisa oli visainen ja vain yksi paperi 
oli täydellinen. Katja ja Jonna kykenivät ai-
noana yhdistämään alueet ja kunnat toi-
siinsa. Nyt tarvittiin glögin sisäistä läm-
mikettä, jotta äänijänteet saataisiin auki; 
Eikan karaoke saapui paikalle. Glögistä 
huolimatta oli kynnys laulamiselle vielä 
korkea, mutta illan mittaan mikrofoniin 
tarttui yhä enemmän laulajia. Jopa niin 
paljon, että karaokelle pyydettiin ja saa-
tiin jatkoaikaa aina pikkutunneille asti.                    

KORISTELUA

Lauantai-aamuna oli vuorossa koriste-
lutalkoot, joihin perheiden pienimmät 
osallistuivat kiitettävällä innokkuudella. 
Juhlasali sai näistä koristeista osakseen 
lumihiutaleita ja tonttuja ikkunoihin sekä 
lumiukkoja ja muita olentoja koristeiksi 
pöydille. Saipa kuusikin omat koristeensa, 
kunhan tähti ja jouluvalot olivat saaneet 
paikkansa aikuisten toimesta. Vielä kerkisi 
pikkuväki laskemaan mäkeäkin pulkalla, 
ennenkuin oli aika siirtyä pikkujoulusau-
nan lämpöön. Juhlan hetki vain läheni.

JUHLAT ALKAKOON

Vuoden tauon jälkeen saimme nauttia 
Artjärven maatalousnaisten loihtimasta 
jouluateriasta, joka oli erittäin maukas ja 
riittoisa. Pöydän antimiin kuului perintei-
set laatikot, kinkku, kala ja rosollit. Jälki-
ruoaksi saimme luumukiisseliä kerma-
vaahdolla ja pienen tauon jälkeen oli vielä 
vuorossa kahvit joulutortun kera. Joulu-
herkkujen jälkeen alkoi juhlan ns. viralli-
nen osuus. Aluksi puheenjohtaja Timppa 
esitteli uusvanhan hallituksen vuodelle 
2011. Tällä kerrallahan ei hallituksessa ta-
pahtunut vaihdoksia. ajotaitomerkkien ja-
ko kuuluu myös perinteisesti pikkujoulu-
jen ohjelmaan ja tällä kerralla ”merkillisiä” 
olikin paljon, peräti 28. Näistä suorituksis-
ta kolme oli Mestarimerkin ”uusintoja”, jo-
ka oli tullut mahdolliseksi tänä vuonna, eli 
matkailuvaunujen puolelle jo kaikki mer-
kit saavuttaneet, saattoivat verestää van-
haa osaamistaan

Dominick Salminen
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Ajotaitomerkin suorittaneet henkilöt ovat 
seuraavat:

Matkailuvaunusuoritukset

Timo Leppänen  Mestari (U)
Mikko Keinänen  Mestari (U)
Kari Koivunen  Mestari (U)
Juha Helin  Kulta
Antti Kotomaa  Hopea
Marko Rinteelä  Pronssi
Lauri Tarnanen  Pronssi

(U) = uusinta

Matkailuautosuoritukset

Juha Helin  Mestari
Jonna Keinänen  Mestari
Mari Kokkola  Mestari
Katja Helin  Kulta II
Mikko Keinänen  Kulta
Eila Koivunen  Kulta
Kari Koivunen  Kulta
Vesa Saastamoinen Kulta
Juha Hartman  Hopea
Hannu Luomala  Hopea
Juha Rinne  Hopea

Anne Salminen  Hopea
Kimmo Salminen  Hopea
Seppo Valli  Hopea
Juha Hokkanen  Pronssi
Eero Jattu  Pronssi
Irmeli Jattu  Pronssi
Kari Laaksonen  Pronssi
Juhani Lehtokumpu Pronssi
Niko Semeri  Pronssi
Kimmo Suomalainen Pronssi
Sirpa Suomalainen Pronssi

Emma Kokkola
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Yhdistys palkitsi tässä tilaisuudessa myös 
jäseniään seuraavasti. Vuoden karavaana-
reiksi valittiin pariskunta Tarja Takala ja 
Jussi Aitta-aho meriittinä erittäin aktii-
vinen toiminta yhdistyksen ja jäsenis-
tön hyväksi. Yhdistyksen anoman ja Lii-
ton myöntämän ansiolevykkeen sai Kari 
Koivunen mm. toimistaan Vuorenmäen 
alueen sähköistämiseksi. Myös ahkeria 
treffiläisiä muistettiin eli kaikilla järjestä-
millämme treffeillä olivat käyneet Ebba 
ja Hannu Luomala, Juha Hartman, Tuija 
ja Niko Semeri, Katja ja Juha Helin, Reijo 
Tietäväinen, Satu ja Martti Keinänen se-
kä Riitta ja Raimo Lassila. Lisäksi arvottiin 
treffiarvat eli kaikkien vuoden aikana tref-
feillä käyneiden kesken arvottiin herkku-
kori, leipää ja makkaraa. Pääpalkinnon eli 
herkkukorin kävivät pokkaamassa Eila ja 
Kari Koivunen.

Ansiolevykkeen saanut 
Kari Koivunen

Vuoden 2010 karavaanarit Jussi Aitta-aho ja Tarja Takala
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MUSIIKKIA, MAESTRO

Iltakahdeksalta aloitti meille monille jo 
tuttu artisti eli Olli Mäkelä duo. Ollihan 
on soittanut jo monissa pikkujouluissa ja 
monen monituista kertaa Caravan-mes-
sujen illanvietoissa. Olli soitti monipuolis-
ta musiikkia humpasta rokkiin. Ja meillä 
kaikilla oli niin mukavaa..... Soittotauolla 
virittelimme pientä liikunnallista ja älyllis-
tä ohlelmaa. Ohjelmassa oli vanha tuttu 
Kirjaimet sekaisin- leikki. Pienimuotoisen 
sähellyksen jälkeen kisassa tuli voittajaksi 
Jussin joukkue ja palkinnoksi heille hyväs-
tä suorituksesta ojensimme pienet suklaa-
pukit. Hävinnyt joukkue joutui tyytymään 
mandariineihin. Loppuilta sitten sujuikin 
tanssin ja seurustelun merkeissä.

Sunnuntaina heräsimme kipakkaan pak-
kaseen ja auringonpaisteeseen. Talolla 
suoritetun arpajaisten jälkeen alkoi kent-
tä tyhjentyä itse kunkin suunnatessa ko-
tia kohti. Pikkujouluviikonloppu oli varsin 
positiivinen. Oli auringonpaistetta, pak-
kasta ja lunta jopa liukumäkeen. poissa oli 
kura ja vesisade. Uskoisin kaikkien muka-
na olleiden olevan samaa mieltä, siis täl-
laisia kelejä lisää. Tarkastellaan tilannetta 
jälleen vuoden kuluttua. Oli mukava vii-
konloppu, kiitos kaikille mukana olleille.

Kari 78111

Tietysti Joulupukkikin vieraili siellä

Arpoja myös myytiin
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Ensin pikkujouluissa syötiin , että jaksettiin tanssia.....
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Vuoden 2010 
matkailu-
ajoneuvo 
kauppias!

Jyväs-Caravan vierailee Lahdessa!

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä P. 0400 642699, 0400769332

Esittelypäivät

Asentajankatu 3:ssa

To 24.3. - La 26.3. 

klo 9-19

Su 27.3. klo 10-15

 Tervetuloa!
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET

UUDET JÄSENET

Lokakuu     2010

          54412/1 perhejäsen  Kantio Marjut  Lahti
          58168   Ervasti Marita  Nastola
          92360/1 perhejäsen  Salonen Pia  Hollola
          92360/2 perhejäsen  Salonen Eila  Hollola
        135020   Salo Harri  Lahti
        135049   Niskanen Jari  Heinola
        135079   Peurala Marju  Sysmä
        135091   Haapaniemi Sari  Heinola kk
        135092   Eloranta Jarmo  Lahti
        135110   Raappana Juha  Lahti
        135159   Lindqvist Eero  Hollola  
   
       

Marraskuu 2010
 
   52387   Eronen Lauri  Lahti
   90627   Nikkanen Jyrki  Lammi
 135200   Kuusela Jorma  Orimattila
 135202   Tuominen Timo  Lahti
 135225   Tolvanen Pekka  Vääksy
 135266   Tanskanen Petri  Lahti
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Joulukuu 2010

    92731 Vimpari Markku  Herrala
 135312 Hannula Markku  Lahti
 135312-1 rinnakkaisjäsen Koivisto Barbara  Lahti
 135313 Leino Heikki Lahti
 135324 Kosunen Terhi Lahti

Tammikuu  2011

   10820 Vikman Pentti  Lahti
   11398 Myllymäki Raimo Espoo
   44799 Lehtinen Olli  Lahti
 135374 Perintö Eija  Heinola
 135433 Kääpä Jorma  Kuhmoinen
 135460 Koiranen Markku Lahti
 135548 Kiiski Kari  Lahti
 135552 Mustajoki Soili  Paimela
 135563 Rämö Pekka  Heinola
 135600 Pitkäaho Heikki Heinola
 135626 Alviola Raimo Lahti
 135633 Multanen Tarmo Lahti
 135664 Utti Markku Lahti
 135667 Kuosa Jarno Lahti

TERVETULOA  YHDISTYKSEMME 
TOIMINTAAN MUKAAN!
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Sanotaan, että karjalaiset 
ovat puheliasta väkeä. Osuipa 
kohdallemme Puolan kierroksella 
samanlainen puhelias henkilö, 
kotimaa vain oli Hollanti. Liekö 
kaukaista sukua karjalaisille? 
Paikallisen väestön kanssa 
kommunikointiin oli esteenä 
varsin korkea kielimuuri ja näin 
ollen keskustelukumppaneiksi 
valikoituivat saksalaiset, 
hollantilaiset ja jopa irlantilaiset. 
Edellä mainittu hollantilaismies 
”tuppautui” seuraamme leirialueella 

Malborkin kaupungissa. Taisi olla 
tarve keskustella, kun taittoi matkaa 
yksin. Tuli siinä sitten vertailtua 
kotimaittemme eroavaisuuksia 
niin ajoneuvoverotuksessa kuin 
koulutuksessakin. Jossain vaiheessa 
tuli puheeksi Elblagin ja Ostrodan 
välillä sijaitseva kanavajärjestelmä, 
jonka sulutuksella hän oli käynyt. 
Mielenkiinto heräsi ja seuraavana 
päivänä suuntasimme automme 
keulan ”Hansin” osoittamaan 
paikkaan.
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Elblagin kanava kuuluu Puolan 
seitsemän ihmeen listalle, jossa 
ovat mm. Wielickan suolakaivokset 
ja Malborkin ritarilinna. Kanavan 
suunnittelukäskyn antoi Preussin 
kuningas 1825 ja rakentaminen 
aloitettiin 1844. Kanavareitti on 
pituudeltaan 80 kilometriä ja nousua 
alku- ja loppupään välillä on 100 
metriä. Alunperin  kanavassa oli neljä 
kiskoilla ja vesivoimalla toimivaa 
nostoasemaa sekä yksi perinteinen 
sulkujärjestelmä. Myöhemmin 
perinteinen kanavasulutus korvattiin 
kiskoilla toimivalla nostoasemalla. 
Kanava vihittiin käyttöön 1860 ja 
nykyään se on lähinnä huvivene- ja 
risteilykäytössä.

Sulutus toimii mekaanisesti 
ilman sähköä. Jopa tiedonvälitys 
kanavavahdin ja sulkuvahdin välillä 
tapahtui mekaanisesti vaijerin 
avulla tyyliin ”Laitappas Pavel 
myllyt pyörimään, täällä olisi pari 

laivaa kanavassa”. Jopa 50 tonninen 
alus voi lipua kiskoilla liikkuvaan 
kelkkaan, jolloin avataan suurelle 
vesirattaalle johtava putki. Ratas 
rupeaa pyörittämään väkipyörien 
kautta vaijereita, jotka hinasivat 
laivakelkan joko ylös tai alas. 
Kelkkaan oli mahdollista ajaa 
myös nostokölillinen purjevene. 
Kanava kuuluu myös Unescon 
maailmanperintölistalle.

Korkeimmillaan ”sulutuskorkeus” 
on yli �� metriä ja pisimmillään 
kiskoja pitkin saa kulkea 263 
metriä. Kanavan löytää parhaiten 
seuraamalla ruskeapohjaisia 
nähtävyydestä kertovia opasteita, 
joissa on kuvattu kanavan väkipyöriä. 
Opasteita löytyi runsaasti E77-
tien varresta. Tämänkin kohteen 
löytyminen meille oli puhdas 
sattuma, johon tarvittiin puhelias 
hollantilainen turisti. Netin lisäksi 
paikallisia nähtävyyksiä löytyy 
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turisti-infoista, joissa selviää 
usein englanninkin kielellä. 
Pääsimme Gdanskin turisti-infossa 
puhumaan jopa suomea puolalaisen 
oppaan kanssa. Nyt rohkeasti 
suunnittelemaan ensi kesän retkiä, 
itse voin lämpimästi suositella 
Puolan  pohjoista osaa, jos ei halua 
matkustaa tuhansia kilometrejä ja 
Balttian maat on jo kierretty.

Kari 78111
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Syysliittokokous marraskuussa
 Hyvinkäällä

Liittokokouksessa valittiin uudet jäsenet 
liittohallitukseen, hyväksyttiin vuoden 
2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Päätettiin liiton jäsenmaksun koroyukses-
ta ja myönnettiin taloudellista tukea SFC-
Hietasaaren uudelleen rakentamiseksi.
Liittokokous valitsi hallitukseen erovuo-
roisten tilalle kolme jäsentä vuosille 2011- 
2013. Valituksi tulivat uusina Hanna Joki-
nen Ruovedeltä ja Esa Pussinen Rovanie-
meltä sekä ”vanhana” Seppo Tiilikainen 
Siilinjärveltä.
Vuoden karavaanarina palkittiin liiton 
leirintä- ja turvatoimikunnan puheen-
johtaja Markku Vänskä. Liiton kultaisella 
ansiomerkillä palkittiin liittohallituksessa 
pisimpään istunut Timo Honko ja liiton 
toimistossa yli 20 vuotta työskennellyt ta-
louspäällikkö Leena Paavola. Liiton hopei-
sen ansiomerkin saivat hallituksen jäsen 
Jari Valkeapää ja golfkerhon puheenjoh-
taja Oiva Riihinen.
Syysliittokokous hyväksyi liitohallituksen 
ehdotuksen, jossa jäsenmaksun liiton 
osuus nousee 1,50 euroa vuodessa.

Liittokokous myönsi täysin yksimielisesti 
liiton aluerahastosta 20 000 euron avus-
tuksen SFC-Hietasaaren uudelleen raken-
tamiseksi. Alue on tarkoitus avata matkai-
lijoille kesällä 2011.
Kokouksen viihteellisemmästä puolesta 
vastasi jääkiekkomaajoukkeen joukku-
eenjohtaja Timo Jutila, joka fläppitaulu 
apunaan kertoi erittäin värikkäin sana-
kääntein yhteishengen tärkeydestä ja yh-
teisissä säännöissä pitäytymisestä. Esitys 
ei jättänyt todellakaan ketään kylmäksi, 
niin värikkäästi Juti esityksensä vei lävit-
se.
Kokouksen puheenjohtajana toiminut 
Timo Honko nuiji varsinaisen kokouk-
sen juohevasti läpi kahdessa tunnissa ja 
kokouksen päätteeksi SF-Caravan Sata-
kunnan Seutu ry:n puheenjohtaja Tapa-
ni Erkkilä toivotti liittokokousväen terve-
tulleeksi kevätliittokokoukseen Poriin 14. 
- 15.5.2011.

Timppa
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”Munavaunun tarina”
 
Syyskuun loppupuolella Lahdessa pi-
detyillä Caravan-messuilla oli vieraana 
monissa ihailua herättänyt pieni SMV 
420  vuodelta -76, joka myös monilta jäi 
huomaamatta. Se seisoi urheasti vesisa-
teessa Kisapuiston parkkipaikalla mui-
den uusien vaunujen ja autojen välissä. 
Vanhempi herra, joka omisti kyseiseisen 
munavaunun, otti mielellään vastaan vie-
raita. Hän kertoi kyseisen vaunun hienoa 
historiaa ja hiukan haikein mielin jou-
tuvansa luopumaan siitä. Moni lähtikin 
vaunusta pois esittelypaperi kädessään. 

Meitä poikaystäväni kanssa oli jo pidem-
män aikaa kiinnostanut oman vaunun 
ostaminen, kaikki halvat olivat tietenkin 

todella rumia ja huonossa kunnossa ja 
hienot, hyväkuntoiset aivan liian kalliita. 
Sitä paitsi molemmat halusivat vaunussa 
olevan jotain erityistä ja olimmekin kat-
selleet munavaunuja, mutta tiesimme, et-
tä ne ovat haluttua tavaraa ja aivan liian 
arvokkaita. 

Lauantaina perinteiseen tapaan olimme 
menossa katsomaan vesiurku-esitystä, 
kun tuttumme rupesivatkin puhumaan 
jostain munavaunusta, mielenkiinto herä-
si heti ja vesiurutkin unohtuivat nopeasti. 
Kun menimme katsomaan vaunua, sieltä 
tuli juuri pois jokin pariskunta paperit kä-
dessään. Hetken kerkesin siinä jo miettiä, 
ettei meillä olisi mitään mahdollisuutta 

Vanhimmasta nuorimpaan, osa 1

” Urhea pieni munis sateessa ”
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saada vaunua. Mutta mitä ihmettä minä 
oikein ajattelin, meidänhän oli vain tarkoi-
tus mennä katsomaan sitä, ei ostaa. 
Jokin kuitenkin sykähdytti vaunussa eri-
tyisesti ja pian olimmekin sopineet omis-
tajan kanssa tulevamme seuraavana aa-
muna uudelleen käymään, silloin mu-
kaamme tulisi kosteusmittaaja. Kosteutta 
löytyi, mikä tiedettiinkin, muttei niin pal-
jon, että sille pitäisi tehdä jotain suurta re-
monttia. 

Vaunu kiinnosti meitä todella paljon ja 
tarkoitus oli jättää tarjous, mutta loppujen 
lopuksi kuitenkin päädyimme ostamaan 
vaunun, jokin vaan sisällä sanoi  ettem-
me voi antaa sen lähteä takaisin Tampe-
reelle. Nyt on sitten vaunu ollut meillä 
jo pian puoli vuotta ja sen entisöinti läh-
tenyt hyvin käyntiin, niistä saatte kuul-
la kuitenkin vasta seuraavassa osassa. 
 
Munavaununväki 135001 

” Nyt on munalla suojapaikka sateelta ”
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Pilkkikauden avaus Mainiemessä Itsenäisyyspäivänä.             Kuva: US

KURSSITUSTA LAAJAVUORESSA

Liiton tulevaisuudenseminaari teemal-
la ”Muuttuva SF-Caravan” pidettiin 5.-
6.2.2011 Jyväskylässä. Olin mukana semi-
naarissa yhdistyksemme sihteerin kanssa. 
Jälleen kerran me ”vanhat naamat”, koska 
muita halukkaita ei ollut. Emme kuiten-
kaan kadu pätkääkään sitä, että lähdim-
me viime hetkellä mukaan, sillä niin hyvä-
henkinen ja innostunut seminaari oli.
Työryhmä, joka seminaarin veti Heikki Lei-
nosen johdolla, sai meidät todella paneu-
tumaan ryhmätöihin ja liittomme tulevai-
suuden näkymien miettimiseen ja uusien 
ajatusten ja mallien pohtimiseen. Paikalla 

oli satakunta osanottajaa eri yhdistyksistä 
ja ilahduttavan paljon myöskin ensikerta-
laisia liiton kursseilla.
Uskoisin, että materiaali, jonka seminaa-
rin valmistellut työryhmä sai pureksitta-
vakseen, antaa heille paljon purtavaa ja 
pohdittavaa, mihin suuntaan liittoamme 
tulee tulevina vuosina johdatella. Toivot-
tavasti saamme jatkossa liiton eri koulu-
tustilaisuuksiin uusiakin osallistujia yhdis-
tyksestämme, ettei tarvitse todeta, että ai-
na täällä on samat naamat.

Timppa
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VAPPUTREFFIT
Vuorenmäki, Artjärvi
29.4 - 1.5.2011

Lauantai-aamu alkaa brunssilla pitkässä pöydässä omilla eväillä

Päivätanssit

NAAMIAISET
parhaat asut palkitaan

Paljon erilaista kisailua
Arpajaiset

Treffimaksu 45 euroa
TERVETULOA !
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Alue on vain omalle jäsenistölle tarkoitettu ns. omatoimialue. 
Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita, johon 
merkitään vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.
Jäsenkortin voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on 
313130-1190511

Jäsenkortti vuodelle 2011                 �00 euroa

-jäsenkortin haltijalle vuorokausimaksu sisältää valosähkön            3 euroa
-ohjelmamaksu treffeille (lisäksi 3 euron vuorokausi)                    10 euroa

Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön -oman yhd. jäsenille        10 euroa
         - muille           20 euroa
Tilaussauna ( � tunti )                                     �0 euroa
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille             1 euro
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle

Aluemaksuun sisältyvät saunavuorot keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Avainta voi tiedustella Leppäsen Timolta 044-270 0072 tai 
Kokkisen Martilta 040-525 0140. 

Treffeillä ja tapaamisissa on tapahtumakohtaiset maksut.

Vuorenmäki, Artjärvi
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Kaasulaitehuollot 
Lämmittimien korjaukset (truma, primus, alde) myös varaosat
Kaasulaitteiden koeponnistukset 30 euroa auto/vaunu
Kosteusmittaus todistuksella 40 euroa auto/vaunu
Kosteuskorjaukset
Vakuutusyhtiöiden kolarityöt
Uudisvarustelua
Jarruremontit (jarruosien varaosamyynti)
Varaosat erimerkkisiin autoihin ja vaunuihin
Tarvikemyyntiä
Matkailuvaunuvuokraus
Käytettyjen vaunujen myyntiä
Valtuutettu Hobby, Adria, Chausson, Challenger takuuhuollot/ 
tiiveystarkastukset
Käytettyjen henkilöautojen myynti
Otsonoinnit (hajujen poistot - huoneistot, matkailuajoneuvot, 
henkilöautot)
Vaunujen talvisäilytyspaikkoja (ulkosäilytys)

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat. 

Verkkokauppa osoitteessa mlcaravan.fi

ML Caravan Oy   (Marko Laitinen)
Kauniaistentie 5B
16300 ORIMATTILA
0400-369983  www.mlcaravan.fi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Kuinka karavaanari olet?
Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi vastaus vaihtoehdoista, tuloksen näet eniten vas-
tatun kirjaimen perusteella.

1. Kuinka kauan olet ollut SFC:n jäsen (tai joku perheestäsi) ?
 a) jo useita vuosia
 b) muutaman vuoden
 c) en ole jäsen, mutta voisin kuvitella itseni jäsenenä tulevaisuudessa
 d) en halua olla jäsen
2. Kuulutko jonkin yhdistyksen hallitukseen tai toimikuntaan?
 a) kuulun, olen ollut jo monta vuotta
 b) kuulun, mutta olen uusi siellä
 c) en kuulu, mutta voisin kuvitella olevani tulevaisuudessa
 d) en kuulu, enkä halua olla
3. Omistatko matkailuvaunun tai -auton?
 a) omistan/ perheeni omistaa
 b) omistan/ perheeni omistaa, voisin kuvitella myös vuokraavani
 c) en omista, vuokraan mielummin, sillä en käy kovin usein missään
 d) en omista enkä halua vuokrata
4. Kuinka usein käyt leirintäalueilla?
 a) joka viikonloppu/ lähes joka viikonloppu
 b) jokaisella yhdistyksemme järjestämillä treffeillä sekä muutama muu reissu
 c) silloin tällöin, kun on jotkut mielenkiintoiset treffit
 d) en koskaan, kotona on paljon mukavampaa

TULOKSET
 eniten  a-vastauksia

Olet selvästikin oikein aktiivinen karavaanari ja kokenut kulkija Suomessa. Olet 
mahdollisesti myös käynyt jo ulkomaillakin. Muista kertoa tulevillekin sukupolville 

oppimasi tiedot ja taidot.
eniten b-vastauksia

Olet selvästikon innostunut karavaanari, joka haluaa myös tulevaisuudessakin olla 
mukana yhdistyksen toiminnassa. Vietät varmasti unohtumattomia reissuja niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin. Kokeileppa saada innostuksesi avulla uusia ihmisiä 
mukaan toimintaan ja yhdistykseen.

eniten c-vastauksia
Olet hyvällä alulla, mutta et ehkä ole vielä kunnolla varma haluatko ryhtyä todelliseksi 
karavaanariksi vai pysyisitkö mukana vain silloin tällöin kun mieli tekee. Kokeile olla 

aktiivisempi, niin saat tiedon siitä kumpi olisi sinulle parempi vaihtoehto.
eniten d-vastauksia

Sinua ei kiinnosta koko homma, sinusta karavaanarit ovat pelkkiä tien tukkoja, 
kannattaisiko ehkä harkita uudelleen tuota asennettasi!
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HALLITUS 2011

Puheenjohtaja
Timo Leppänen

Sihteeri, Rahastonhoitaja 
Ulla Leppänen

Miko Ylärakkola

Tarja Takala

Mikko Keinänen   

Pentti Reuhkala

Sirkku Hedlund

Kari Virtanen

Kari Koivunen

Erkki Helin 
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY  2011
PUH.JOHT.
Timo Leppänen 12791 044-270 0072 timo.leppanen@kailin.fi

VARA.PUH.JOHT.
Mikko Keinänen 83077 0400-485477 mikko.keinanen@elisanet.fi
 
JÄSENET
Sirkku Hedlund 70178 044-2988669  h.hedlund@phnet.fi
Erkki Helin 35079 0400-351439 erkkihelin@suomi24.fi 
Kari Koivunen 78111 044- 5532166 koivunen.kari@phnet.fi
Pentti Reuhkala 87347-1     0400-150680 pentti@reuhkala.eu
Tarja Takala 91351 040-5848755 tarja.takala@phnet.fi
Kari Virtanen 117028 040-5791942 karivirtanen@luukku.com
Miko Ylärakkola 98274 050-5141781 miko.ylarakkola@luukku.com

SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA JA JÄSENKIRJURI
Ulla Leppänen 12791-1 044-5504330 ulla-maija.leppanen@phnet.fi

AJOTAITOTOIMIKUNTA
Kari Koivunen 78111 044-5532166 koivunen.kari@phnet.fi
 Juha Helin, Mikko Keinänen, Timo Leppänen, Lauri Tarnanen

LEIRITOIMIKUNTA
Hannu Luomala 84128 040-7330202 hannu.luomala@luukku.com
 Juha Hartman, Kari Virtanen, Juha Hokkanen, Martti Kokkinen

OHJELMATOIMIKUNTA
Tarja Takala 91351 040-5848755 tarja.takala@phnet.fi
 Juha Aitta-aho, Sirkku ja Helge Hedlund, Tuija Semeri

MATKAILUAUTOASIAMIES
Arvo Vartiainen 76195 0400-717495 arvo.vartiainen@pp.sonera.net

MATKAILUASIAHENKILÖ KOTI- JA ULKOMAA
Juha Helin 111743 050-4200252 juha@helin.org

TEKNINEN ASIAMIES
Harri Husula   6730 0400-600006

NUORISOYHDYSHENKILÖ
Riikka Siren 135001 050-5697645 riikkis91@gmail.com

KOTISIVUT   www.sfclahdenseutu.fi




