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         SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY  2013
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JÄSENET
Juha Hartman            127140         050-9171156       juhahartman@live.fi
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Kirsi Kotro                     141388      044-5177252       kianko@dnainternet.net
Timo Leppänen     12791      044-2700072   timo.leppanen@wmail.fi
Leena Malkavaara      122559/1     050-3483633       leena.malkavaara@phnet.fi
Pentti Reuhkala     87347         0400-150680    pentti.reuhkala@clarinet.fi
Kimmo Suomalainen  104069      050-4954460       kimmo.suomalainen@hotmail.com

SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA
Kirsi Kotro                     141388      044-5177252       kianko@dnainternet.net

JÄSENKIRJURI
Juha Hartman               127140               050-9171156       juhahartman@live.fi

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

LEIRITOIMIKUNTA
Juha Raappana              135110              0400-715456       juha.raappana2@luukku.com
 
OHJELMATOIMIKUNTA

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

PÄÄTOIMITTAJA
Juha Hartman                127140       050-9171156    juhahartman@live.fi

Kotisivut:           www.sfclahdenseutu.fi
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    Päätoimittaja

Moi!

Varmaan joku saattaa ihmetellä että edel-
leen teen tätä  päätoimittajan hommaa.
Olen pyytänyt palautetta useassa lehdes-
sä ja kun ilmoitin jättäväni tehtävän niin 
palautetta on tullut paljon, kiitos siitä. Pa-
laute on ollut positiivista ja se oli suurin 
syy miksi jatkoin. Olen toki ihmeissäni sii-
tä, että sähköisessä mediassa joku jäsenis-
tämme kirjoittelee ja odottaa lehdestämme 
”Best Selleriä”. Se täytyy todeta että tä-
män lehden tarkoitus on olla yhdistyksen 
jäsenten jäsenlehti, jossa on asioita yhdis-
tyksen tapahtumista ja toiminnasta. Palau-
tetta otan edelleen vastaan ja koetan edel-
leen kehittää lehteämme uuden lehtitoimi-
kunnan kanssa. Antakaa rohkeasti ideoita 
siitä mitä haluatte lehdestämme lukea.

Kiitokset minunkin puolesta Timo ja Ulla 
Leppäselle pitkästä  yhdistyksemme  eteen 
tehdystä työstä. Timo jatkaa onneksemme 
vielä hallituksessa mukana.

Uusi kausi tuo taas mukanaan uusia haas-
teita tehdä tulevasta kaudesta ikimuistoi-
nen ja iloinen karavaanivuosi.

Treffit ja tapahtumat löytyvät edelleen leh-
temme takasivulta sekä nettisivuiltamme.
         www.sfclahdenseutu.fi

Uutena treffinä järjestämme kesäkuussa 
kaikille koirien ystäville KOIRATREFFIT.
Jäsenillämme on paljon lemmikkinä koiria 
ja juuri sen takia on myös hyvä huomioida 
heidät ja luoda heille aivan oma iloinen ta-
pahtuma jossa huomion keskipisteenä oli-
si juuri se lemmikki. Ohjelman suunnitte-
lu on parhaillaan menossa ja siitä koete-
taan tehdä mahdollisimman monipuolinen. 
Mukaan yritetään saada myös ulkopuolisia 
ammattilaisia jotka opastavat esim. ruoka-
valiossa, tarvikemyyjiä jne. Toivotaan että 
kaikki onnistuu ja saadaan suuri joukko ka-
ravaanareita mukaan lemmikiensä kanssa.
Alueemme ympäristö on kaunista aluetta 
jossa on myös kiva koiran kanssa kierrellä.

Uusia yhteistyökumppaneita on jälleen tul-
lut lisää ja edelleen korostan, että vain ca-
ravankorttia näyttämällä saamme sovitun 
alennuksen.

Kevät tekee tuloaan ja kiva nähdä tuttuja ja 
ystäviä viimeistään talvipäivillä.Tulethan 
sinäkin??

Aurinkoista ja lämmintä karavaanivuotta 
kaikille.

                       
                                   t. Juuso 127140
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Puheenjohtajan palsta

Tervehdys kaikille.

Vuosi on vaihtunut ja samoin yhdistyksen 
hallitukseen on tullut vähän vaihtuvuutta. 
Kiitokset pitkään yhdistyksen sihteerinä 
toimineelle Ulla Leppäselle ja puheenjoh-
tajan hommia hoitaneelle Timo Leppäsel-
le, eikä myöskään sovi unohtaa Hedlundin 
Sirkkua ja Virtasen Karia hyvästä panok-
sesta yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksemme talvipäivät pidetään Luh-
taanpirtillä 8.-10.3, joukolla kaikki mu-
kaan ja sunnuntaina on myöskin yhdistyk-
sen kevätkokous. Toivotaan suurta osallis-
tumista kokoukseen.

Treffejä ja tapaamisia on taas tälle vuo-
delle tiedossa reilusti ja jotain uuttakin on 
taas luvassa ja hyvä näin sillä uudistukset 
on aina tervetulleita.Yhdistys kaipaisi ve-
täjiä treffeille joten halukkaat ilmottautu-
maan allekirjoittaneelle, sillä kun löytyy 
uusia vetäjiä niin usein tulee myös uusia 
ideoita.

Hyvää kevään odotusta kaikille ja roh-
keasti mukaan toimintaan.

Kevät terveisin 
Mikko
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SF-Caravan
Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

Kevätkokous
10.03.2013

    klo. 10.00 alkaen 

Luhtaanpirtti/Nastola
Kurssikeskuksentie 17

15560 Nastola

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 4 §:n kevätkokoukselle määrätyt asiat.

Kahvitarjoilu 

Tervetuloa !
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XIV   Talvipäivät

08.03. - 10.03.2013

Luhtaanpirtti

(Kurssikeskuksentie 17, Nastola)

Perjantaina 

- saunomista

- talolla leikkejä ym.

- makkaranpaisto mahdollisuus (omat makkarat mukaan)

Lauantaina

- pilkkikilpailut klo 9.00 - 12.00

* sarjat: naiset, miehet, lapset alle 10 v ja lapset

   alle 15 v

- keittoruokailu

- kilpailuja 

- saunomista

- tanssia

Sunnuntaina

- klo 09.30 alkaen yhdistyksen sääntömääräinen

  kevätkokous (kahvitarjoilu)

- n. klo 10.30 arpajaiset

Treffimaksu 50 euroa / vaunukunta (sis. keiton)

Päiväkävijät pilkkikisoihin 10 euroa / hlö

TERVETULOA LUHTAANPIRTILLE !

Lisätietoja Mikko Keinäseltä, puh.  0400 485477

PS. Ohjelmamuutokset mahdollisia 
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Syyskokous 26.11.2012 
ravintola Wanha Herra

Yhdistyksemme syyskokous pidettiin jo 
totuttuun tapaan ravintola Wanhassa Her-
rassa, Laaksokadulla. Kokouksen asialis-
tallahan oli mm. henkilövalinnat tulevan 
vuoden hallitukseen. Tällä kerralla ko-
kouksessa oli enemmän äänioikeutettuja 
kuin aikoihin eli 41 henkilöä sai ilmoittaa 
mielipiteensä. 

Aluksi kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Raimo Myllymäki ja henkilövalinnat 
aloitettiin puheenjohtajan valinnalla, sillä 
ehdolla oli kaksi henkilöä eli Timo Leppä-
nen ja Mikko Keinänen. Tällä kerralla sai 
istuva puheenjohtaja väistyä nuoremman 
edessä eli Mikko Keinänen tuli valituksi 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyk-
semme puheenjohtajaksi.

Hallitusjäseniksi oli ehdolla kuusi ehdo-
kasta, joista entisistä jatkaa Erkki Helin. 
Lisäksi hallitukseen tuli valituksi Leena 
Malkavaara, Kimmo Suomalainen sekä Ti-
mo Leppänen, joka näin pääsi jatkamaan 
hallitustyöskentelyä hallituksen jäsenenä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväk-
syttiin muutoksitta, vain pieniä tarkennuk-
sia kirjattiin toimintasuunnitelmaan kos-
kien tiedottamista yms. Viimeisenä, vaan 
ei vähäisimpänä asiana tuli ehdotus Timo 
Leppäsen nimittämisestä kunniajäseneksi. 
Asia sai kannatusta ja säännöissäkään ei ol-
lut sille esteitä eli hänet nimitettiin yhdis-
tyksemme kunniajäseneksi.

Mikko Keinänen ja Timo Leppänen
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Ympäristömme hyvinvointi on myös karavaanimatkailun kannalta keskeinen ja 

tärkeä kysymys.

Jokainen karavaanari voi omilla tavoillaan ja kulutustottumuksillaan vaikuttaa 

yhteisen ympäristömme tilaan ja sen hyvinvointiin. 

Alla tärkeitä asioita, joita jokaisen karavaanarin olisi näissä asioissa hyvä 

muistaa erityisesti leirintäalueilla vieraillessaan:

1. Pidän oman tonttini ja käyttämäni yleiset tilat siistinä ja hyvässä  kunnossa.

2. Noudatan leirintäalueen pitäjän antamia ympäristömääräyksiä. 

3. Lajittelen kaikki tuottamani jätteet. 

4. Toimitan jätteeni lajittelun jälkeen asianmukaisiin roskalaatikoihin ja muihin 

keräyspisteisiin.

5. Huomioin omissa hankinnoissani tuotteiden ympäristöystävällisyyden, kes-

tävyyden ja energian kulutuksen.

6. Treffeillä ja tapahtumissa vältän oman auton käyttöä suosien joukkoliiken-

nettä ja pyöräilyä. 

SF-Caravan Ry on laatinut ympäristöohjelman, joka löytyy kokonaisuudes-

saan SF Caravan Ry:n internet-sivuilta osoitteesta: www.karavaanarit.fi/leirin-

tamatkailu/karavaanarin-ymparistoohjeet/

Ympäristöä kunnioittavaa ja mukavaa matkailukautta kaikille karavaanareille !
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KORJAAMOTOIMINTAA   JO  30 VUODEN  AJAN
TEHDÄÄN  MYÖS  KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN
HUOLTO: puh.  0400-600 006
  www.lahticaravanhuolto.fi           
           Valtuutettu huolto:

• 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

HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI 
MERKIT

  MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

 SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY      

 Harri Husula
  SF-C  6730
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Tullaan tutuiksi !   Juttusarja osa 4

Caravaanareita jo neljännessä polvessa

Aloitimme vaunuilun vuonna 2001 lainavaunulla, 
jolla kävimme kesälomareissulla Naantalin muu-
mimaassa ja Liedon Zoolandiassa siitähän se sit-
ten lähti.
Perheen kasvaessa on vaunu vaihtunut aina tarpei-
den mukaan isommaksi ja on koitettu myös asun-
toautoiluakin. Asuntoauto vaihtui vaunuun kun 
meille tuli caravankoira Dumle puolitoista   vuotta 
vanha Berninpaimenkoira. Naapureiden mukaan 
matkustelemme liikkuvalla rivitalolla.

Olemme tottuneet vaunuiluun, molempien van-
hemmilla on tälläkin hetkellä matkustusmuotona 
asuntoautot, vaimoni isovanhemmilla on myöskin 
ollut asuntovaunu. Neljännen polven retkeilijöitä 
siis.

Viikonloppuisin on mukava lähteä reissuun kun 
viikolla ei ole juurikaan aikaa yhdessä olemiseen. 
Jos jää kotiin, menee aika kotihommiin. Joskus se 
täytyy tämäkin tehdä ja jäädä kotiin.
Vuonna 2004 asuimme muutaman kuukauden vau-
nussa, kun teimme muuttoa uuteen kotiin.
Sattui olemaan sateisin kesä ikinä, ukkoskuurot ra-
vistelivat kopperoa ja katosta yhtenään.
Samanlainen kuin viimekesä.

Silloin kyllä koeteltiin hermoja, vaunu ja pienet 
lapset voi mikä yhdistelmä. Muutaman kerran kä-
vi mielessä ei enää koskaan vaunuretkiä, kun tämä 
loppuu.Vaan siitä selvittiin hengissä.

Muutama vuosi sujui jopa niin reippaasti ettei ol-
tu kotona yhtään viikonloppua. Kierreltiin Suomea 
ristiin rastiin, etsien paikkoja missä ei oltu vielä 
käyty. Kausipaikkailu ollaan jätetty kokonaan vä-
liin, pyörät alla on sitä varten että liikutaan. Eikä 
liikkuminen ole ollut vain kesäaikaan sidottua. 
Ollaan menty ympäri vuoden, jopa -42 asteen pak-
kasessa eikä olla pysähdytty. Kyllä meni pullo kaa-
sua päivässä ja ulkoilu oli vähäistä.

Ulkomailla ollaan myös käyty. Ruotsi, Tanska, Sak-
sa, Italia, Kroatia,Viro, Itävalta kaikkea sitä on per-
heen kanssa nähty.
Ollaan oltu tiiviisti mukana talkoolaisina Lahden 
Caravan messuilla Teivaanmäellä ja todella hyvällä 
tiimillä siitä kiitos jo monen vuoden ajan.
Paljon on vuosien aikana tullut ihmisiä tutuksi. 
Sekä ystävyyksiä läheltä ja vähän kauempaa.
                
            Mikko ja Jonna 
  Mico 10 Janina 12 Jenna 15 Dumle 1.5 vuotta

                           Jenna, Janina, Mikko, Jonna, Dumble, Mico
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          Syystreffit
       26.-28.10.2012

Perjantain alkuilta vietettiin tutuissa mer-
keissä eli käytiin taloksi ja saunottiin. 
Loppuillan aikana suuntasimme aske-
leemme Talolle, jonne oli järjestetty ki-
sailuja eli Sipen ja Kikan Spelit. Piti ra-
vistella pingispalloja laatikosta, pujotella 
alumiinirenkaita tikun nokkaan, kasailla 
muttereita torniksi, virkata ketjusilmukoi-
ta ja pelata vanhaa kunnon Fortuna-peliä. 
Näissä karkeloissa parhaimmaksi selvisi 
Aada Pyykkönen.

Talven tuntua
Sopivasti juuri  Syystreffien alla saatiin 
maahan valkoinen lumikerros ja liukkaat 
kelit. Varmasti jokunen osallistumista 
suunnitellut jäi kotiinkin talvirenkaiden 
puuttuessa kulkupelistä. Sää kuitenkin 
poutaantui ja viikonloppuna saimme naut-
tia aurinkoisesta säästä pikkupakkasessa.
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Valoa pimeyteen
Lauantain ”ohjelmassa” oli kodan talviva-
laistuksen asentaminen. Siinä tarvittiinkin 
verkonselvittelijän kärsivällisyyttä, mutta 
kyllä ne valot selviytyivät. Valot tulivat 
kuin tulivatkin asennettua kodan katolle. 
Lisää reippailua oli tiedossa, sillä oli vuo-
rossa luontopolku. Parhaiten tämän kyse-
lypolun visaiset kysymykset selvitti Martti 
Hankasalmi saaden kasaan seitsemän oi-
keata vastausta. Lisäkysymyksenä oli mel-
koisen makea kysymys: kuinka monta tik-
karia oli saatu mahdutettua lasipurkkiin? 
Vastaus oli 62 ja ainoana täysin oikean lu-
vun tiesi Ulla Veikkolainen.
Illan alkavan hämäryyden suojassa oli ra-
kenneltu toinen toistaan upeampia valo-
asetelmia. Tuulikin antoi tulien palaa rau-
hassa ja parhaimmaksi asetelmaksi kan-
sanäänestyksen tuloksen mukaan oli Kirsi 
ja Jari Naakan taideteos. 

Tämän jälkeen hiippailimme jälleen Ta-
lolle, jossa järjestettiin koeluontoisesti  ar-
pajaiset. Tavoitteena oli saada mahdolli-
simman moni saapumaan illan rientoihin. 
Kokeilu saikin positiivisen vastaanoton.  
Tästä jatkoimme luontevasti karaoketans-
seihin ja monia uusiakin laulajia saatiin. 
Illan tunnelma oli mukava ja välitön, siitä 
suuri kiitos karaoken vetäjälle.

Kotia kohti
Sunnuntaiaamuna olikin sitten vuorossa 
ainoastaan palkintojenjako. Senkin saim-
me suorittaa auringonpaisteisessa säässä. 
Kotimatkalla piti vain varoa metsäisillä 
varjopaikoilla lymyillyttä liukkautta. Kii-
tos kaikille mukana olleille.

        Kari 78111
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  Pikkujoulu 30.11.-2.12.2012, 
    Vuorenmäki

Lumituiskua ja Pikkujouluilua
Oli luontokin verhoutunut parhaimpiinsa, 
kun oli aika juhlia yhdistyksemme Pik-
kujoulua. Viikkoa aiemmin oli käypäinen 
jalkine lähinnä kumisaapas, kun nyt juhla-
kostyymiin sopi mainiosti huopatöppönen-
kin. Tuuli tosin tuiversi voimalla tehden 
pakkasesta melkoisen purevaa, mutta me-
hän kestimme sen vaikkapa kodassa räis-
kyvän tulen ääressä istuen.

Saapumisiltana saimme tosin lisälämmi-
kettä lämpimän glögin ja pipareiden muo-
dossa, joita tarjoilivat tontuiksi pukeutu-
neet Ulla ja Sirkku. Tästä oli hyvä jatkaa il-
lan ohjelmaan eli musapolkuun ja karaoke-
laulantaan. Kikan ja Sipen -spelit oli taa-
sen järjestänyt hieman liikuntaa harmaille 
aivosoluille vanhoihin tuttuihin lauluihin 
liittyvin kuva-arvoituksin. Vaativat hieman 
mietintää… Voittajiksi arvuuttelivat Eila ja 
Kari Koivunen. Loppuilta vietettiinkin ka-
raoketanssien merkeissä ja loppuhuipen-
tumana tietenkin esitettiin kuorolaulanta-
na Juicen Sika-kappale ja erittäin epävi-
reisesti.

Kimmolla pistelaskut käynnissä: Juha ja Eki odottavat tuloksia



Laatikoita ja kinkkua 
Lauantaipäivän kaikkien toimien tarkoi-
tus oli huipentua illan juhlaan. Aluksi lap-
set ja hieman varttuneemmatkin askarte-
livat joulukoristeita juhlasalin seinille ja 
ikkunoihin. Joulusaunojen jälkeen olikin 
vuorossa siirtyminen jouluaterian äärelle. 
Sen olivat loihtineet meille tänäkin vuonna 
Maamiesseuran naiset. Suuri kiitos heille 
maistuvasta päivällisestä. Samalla illan or-
kesterimme VSOP viritteli ilmoille tuttuja 
joululauluja.

Jouluaterian jälkeen laskeutui rauha saliin 
ja oli aika aloittaa illan virallinen ohjelma. 
Aluksi väistyvä puheenjohtajamme Timo 
Leppänen otti ”framille” vanhan hallituk-
sen jälkeen ensi vuoden hallituksen ja esit-
teli uuden puheenjohtajamme Mikko Kei-
näsen. Mikko saikin tämän jälkeen kukit-
taa kunniajäseneksi kutsutun Timo Leppä-
sen.

Lisää palkitsemisia
Oli vuorossa perinteiset palkitsemiset eli 
oli treffiarpojen vuoro. Kaikkien vuoden 
aikana treffeille osallistuneiden kesken 
arvottiin makkaraa, leipää ja herkkukori. 
Pääpalkinnon eli herkkukorin kävi itsel-
leen noutamassa Sirkku Hedlund. Kaikille 
vuoden treffeille osallistuneita pareja oli 
kaksi eli Juha ja Terhi Rinne sekä Kimmo 
ja Sirpa Suomalainen. Onnittelut heille 
tästä saavutuksesta!

    Timo Leppänen kukituksen jälkeen

     Treffiarpojen parhaat:
Juha Helin, Sirkku Hedlund ja Mikko Keinänen

Ahkerimmat treffeillä kävijät:
     Rinteet ja Suomalaiset 
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Vaunumerkit:
Mestarimerkki: Juha Helin
Kultamerkki: Lauri Tarnanen
Hopeamerkit: Henry Ahonen, Katja Helin, 
Juha Raappana ja Kimmo Suomalainen

Matkailuautomerkit:
Mestarimerkit: Mikko Keinänen, Eila Koi-
vunen ja Kari Koivunen
Kulta II merkit: Juha Hartman, Erkki He-
lin, Juha Rinne ja Seppo Valli
Kultamerkit: Kari Laaksonen, Sirpa Suo-
malainen, Kimmo Suomalainen sekä Ju-
hani Vahovuori
Hopeamerkit: Anne Ahonen, Juha Hokka-
nen, Kirsi Kotro, Jussi Lehtokumpu, Leif 
Malin, Juha Raappana ja Lauri Tarnanen
Pronssimerkit: Henry Ahonen, Jorma 
Karlsson ja Viljo Räty

    Vuoden Karavaanari

Vuoden karavaanariksi valittiin Juha Hart-
man, joka on nyt vuoden verran toiminut 
Vaunuposti-lehtemme päätoimittajana. Ti-
mo Leppäsen sanoin, Duracell-pupun lail-
la etenevä henkilö on ehtinyt tarttua toi-
meen jos toiseenkin monella eri tasolla, 
milloin treffi-isäntänä ja milloin arpajais-
palkintojen hankinnassa. Onnittelut Juu-
solle!

Nyt saivat vuoronsa ne 27 urhoollista ajo-
taitoradan kesyttäjää, jotka uhmasivat niin 
radan kuin kriittisten katselijoidenkin tuo-
maa haastetta eli ajotaitomerkkisuorituk-
set ovat olleet melkoisen suosittuja yhdis-
tyksessämme. Vaunuyhdistelmällä hyväk-
sytyn suorituksen ajoi kuusi henkilöä ja 
matkailuautolla taasen 21 urhoollista. Täs-
sä lista ”merkillisistä”:

Ensi vuodeksi pitäisi rekrytoida uusia aja-
jia, sillä Mestarimerkin saaneet poistuvat 
suorituskaartista, kun kaikki mahdolliset 
merkit ovat saavutettu. Eli rohkeasti mu-
kaan harjoittelemaan turvallisissa olosuh-
teissa!
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Sunnuntaiaamu koitti edelleen lumisena 
ja tuulikin oli tyyntynyt eli alkutalvi näyt-
ti parhaita puoliaan. Vielä kerran kokoon-
nuimme Talolle, tällä kerralla arpajaisten 
merkeissä. Tarjolla ollut pääpalkinto eli 
matkatelevisio päätyi Maija ja Erkki Helin 
haltuun. Onnittelut siitä! Viikonloppu oli 
varsin onnistunut kattaus siitä, mitä Pikku-
jouluihin kuuluu. Siitä on hyvä jatkaa. Ta-
vataanhan ensi vuonnakin!

    Kari 78111

Joulupukkikin oli löytänyt tiensä Vuoren-
mäelle. Oli Pukin olemus hieman kuihtu-
nut, liekö paiskinut pajallaan oikein ah-
kerasti. Lahjat tulivat jaetuksi ja loppuilta 
sujui tanssimusiikin tahdissa. Väliajoilla 
oli tarjolla tietokilpailua ja Fortuna-turna-
us. Tietokilpailu oli jouluaiheinen ja siinä 
eniten oikeita vastauksia tiesi Maija Helin. 
Fortuna-turnaus pelattiin 15 sekunnin pu-
dotuskilpailuna ja voittajaksi näissä mitte-
löissä selvisi Voitto Valovaara.

   Uusi hallitus 2013: 
Kari Koivunen, Kirsi Kotro, Juha Hartman, Erkki Helin, Kimmo Suomalainen, 
Timo Leppänen sekä oikealla Pj Mikko Keinänen
Kuvasta puutuu Leena Malkavaara ja Pentti Reuhkala

Merkkisuorittajia

   Joulupukki avustajan kanssa lahjoja jakamassa
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Kerhomme alusta vuodesta 2005 lähtien 
olemme aina kokoontuneet Lahden vuo-
sittaisten caravan-messujen yhteydessä 
järjestämäänne tapahtumaan, viettämään 
iloisen yhdessäolon lisäksi tärkeintä vuo-
sittaista tapahtumaamme eli kerhomme 
vuosikokousta. Näin myös vuonna 2012.

Otettuani jälleen hyvissä ajoin ennen ta-
pahtumaa yhteyttä Erkki Heliniin, hän ker-
toi että vuosi vuodelta kasvaneesta osal-
listujamäärästämme johtuen joutuisimme, 
voidaksemme sijoittua yhteiselle alueel-
le, sijoittumaan kokonaan uudelle Lahden 
moottoripyörämuseon alueelle. Päätin yh-
dessä vaimoni Anitan kanssa lähteä ennak-
koluulottomasti tutustumaan tähän aluee-
seen mutta ensivaikutelma oli suorastaan 
tyrmäävä.  

Alue näytti liian pieneltä, viereinen Ve-
sijärven rantakaista oli kuin kaatopaikka, 
sähkön saannista ei ollut tietoakaan ja alu-
eella sijaitsi vain yksi yksinkertainen wc-
suihkukasetti. Lisäksi alue sijaitsi noin kol-
men kilometrin päässä messukeskuksesta.

Tutustuttuamme murheelliseen tilantee-
seen sanoin Erkille että tästä ei tule mi-
tään. Olen entinen puheenjohtaja heti, jos 
edes ehdotan tällaista kokoontumispaikkaa 
kerhon jäsenistölle. Erkki lupasi tutkia mi-
ten tilannetta voitaisiin korjata. Neuvotte-
lujen jälkeen hän ilmoitti että meille järjes-
tetään bussikuljetus messualueelle ja että 
wc- suihkutilanne paranee siten että saam-
me käyttää moottoripyörämuseon saniteet-
titiloja hyväksemme.

LAHDEN MESSUTAPAHTUMA 2012

Lisäksi museon Riku Routo lupasi että 
voimme järjestää yhteisiä tilaisuuksiam-
me moottoripyörämuseon ravintolassa. 
Paikoitustilaa matkailuautoillemme Erkki 
lupasi niin paljon kuin tarvitsemme.

Tämä tuntui jo paljon paremmalta ja niinpä 
päätin hyväksyä kokoontumispaikaksem-
me tämän moottoripyörämuseon pihamaa.

Carthagolaisia ilmoittautui tähän kara-
vaanitapahtumaan 28 yksikköä eli lähes 
60 henkilöä. Leiripäällikkömme Kurre 
Anderson oli jo ennakkoon tehnyt suun-
nitelman miten meidät sijoitetaan turvalli-
sesti ja näyttävästi moottoripyörämuseon 
edustalle. Olin Erkin kanssa sopinut että 
hoidamme kaikki järjestelyt omasta takaa 
emmekä tarvitse alueellemme Lahden yh-
distyksen isäntiä, joiden tiesin olevan muu-
toinkin ylikuormitettuja.  Kaikki toimikin 
sitten sovitun mukaisesti paitsi että tulo-
päivänämme Lahden kaupungin auto kä-
vi suorastaan näyttävästi hakemassa alu-
eeltamme sen ainoankin wc-suihkukasetin 
pois.

Lopputuloksena tästä kaikesta syntyi jäl-
leen ikimuistoinen viikonloppu kerhomme 
jäsenille. Yhtään moitteen sanaa en kuul-
lut vaan kaikki olivat tyytyväisiä tapahtu-
maan. Olenkin pyytänyt sekä Erkkiä et-
tä Riku Routoa varaamaan tämän alueen 
käyttöömme tulevinakin vuosina.
Kiitos SFC Lahden Seutu ry`n karavaana-
rit jälleen kerran hyvin järjestetystä kara-
vaanareiden vuoden 2012 messutapahtu-
masta!

                Lars Dahlberg
        Carthago Club of Finland
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www.automaalahti.fi www.automaalahti.fi www.automaalahti.fi 
Automaa Lahti   Saksalankatu 28
Ford-huolto  010 7656 630
monimerkkihuolto 010 7656 680 
varaosat  010 7656 660

Automyynti palvelee ma-pe 9-19, la klo 10-15 
Huolto ma-pe 7.30-18 
Varaosat ma-pe 7.30-18, la 10-15

Tarjoamme Caravan kortin omaaville 
henkilöille 10% lisäalennuksen
huollossa käytettävistä varaosista.

 
Käyttämillämme alkuperäistä vastaaville 

osille myönnämme 2v. varaosatakuun.

Huollamme myös
matka-autot! 
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Matkalle euroMasterin 
kautta! Meiltä saat turvalliset ja kestävät renkaat pitkillekin 

reissuille, myös vetoautoihin. Tervetuloa tutustumaan!

Matkailuautoihin ja 
-vaunuihin tarkoitettu 
turvallinen, kestävä ja 
monipuolinen rengas, 
jolla ajaa pitkään

Taloudellinen ja 
turvallinen rengas, 
joka kestää pitkään

LAHTI, Launeenkatu 11, puh. 03 875 110, 
1.4. alkaen uusi osoite Ansiokatu 6
HEINOLA, Vuohkalliontie 3, puh. 03 7156 200

lahden 
euromaster 

muuttaa uusiin 
toimitiloihin. 
tervetuloa 

tutustumaan 
1.4. alkaen 
osoitteessa 
ansiokatu 6!

Matkalle euroMasterin 
kautta! Meiltä saat turvalliset ja kestävät renkaat pitkillekin reissuille, 

myös vetoautoihin. Tervetuloa tutustumaan!

Michelin agilis caMping
Turvallinen rengas matkailuautoihin ja -vaunuihin
   • hyvä kilometritulos
   • kestävä
   • monipuolinen rengas pehmeälle ja 
     kovalle ajoalustalle

Michelin agilis
Rengas, joka on entistä taloudellisempi, 
turvallisempi ja kestävämpi!
   • taloudellisempi: polttoainesäästö 
  ja pidempi käyttöikä *
   • turvallisempi: lyhyempi jarrutusmatka 
     märällä tiellä *
   • kestävämpi: hyvä suoja iskuvaurioita vastaan

* Verrattuna Michelin Agilis 61/81/101 -renkaaseen

Katso matkan varrella olevat
Euromaster-pisteet netistä!
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Euromaster-pisteet netistä!
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Krapu (22.6.-23.7.)
Sie olet mahottoman aikhaansaapa ihminen. Missä 
vain sie kylälä liikukki, niin sieltä kuuluu mahoton 
plutina. Sinussa sitä riittää enerkiaa vaikka muilek-
ki jaettavaksi. Jos sie jotaki päätät tehä, niin siehän 
sitte tehet sen. Muista kuitenki välilä löysätäkki, 
johan sinua kaehtiva naapurikki.
 
Leijona (24.7.-23.8.)
Luulet olevasti kovaki poika. Ootat että kaikki 
mennee aina justhin niinko sie itte haluat.Ylheen-
säkki kuljet aina nokka pystössä. Ei kannattais: si-
nun työasiat alkavakki menehmän hunningole. Jos 
sulla on ämmä tai äijä, seki kerrää kampsunsa ja 
häipyy kläpitten kanssa * eihän tuomosta mulkvis-
tia kestä kukhan*. Ala jo hyvä ihminen hillitteh-
män ittesti!

Hieho (24.8.-23.9.)
Sie olet yhtä riethaallisena ko sonniki vuen alku-
puolella. Kläpikki pelkäävät tuomosta pöröä ja su-
kulaisekki alkava eppäilemhän, että sinua on vishin 
sitä on pietty puutheessa juhannuksesta asti. Kes-
sää kohen sulla kiirit kuitenki paranee. Voi hyvinki 
olla, että näkkyy sinuki pläsilä pikkusen ilosempi 
ilme, ainaki kerran.
 
Puntari (24.9.-23.10.)
No sie se olet aina yhtä tasanen, oikein sivulisiaki 
välilä pölättää. Vishin luuleva sinua joksikki tsom-
piksi, nulppea olet ko mahoton. Sinua ei hetkhauta, 
oliko pyhä vai arki, ko kaikki mennee sitä samaa 
rattaa. Sinun pitäis vasitenki vähän rävhäyttää. Pis-
täppä kunnola ranttaliksi ja katto sitte minkä näkö-
siksi muitten naamat mennee!

Skorppioni (24.10-22.11)
Sulla piisaa vientiä: alituisheen laukot niin että ih-
misekki jo ajattellee.Yritä nyt vähän hiastaa vauh-
tia, muuten makkaat raatona ennen  kessää. Eten-
ki niitten miespuolisten skorppioonien, joita nais-
leijonat ahistelee, kannattaa olla vähän pölkösilhän.
 
Jousiäijä (23.11-22.12.)
Sie raukka se et hoksaa, vaikka sinua viehän ko 
pässiä narussa. Hymmyilet vain ja luulet että hy-
vin mennee. Yksinkertanen saapii olla mutte pö-
lijä! Hunteeraa nyt hyä ihminen tilannettasti! Ota 
kintut allesti ja häivy ennenko kaikki mennee per-
sheelleen!

       LAPPALAINEN HOROSKOOPPI
                          2013
 
Peura (23.12.-20.1.)
Solet yks iänikunen taivastelija, ootat saavasti vaik-
ka tähet ja kuunki taihvaalta. Mitä rietasta sie sii-
nä vielä tökötät, painu hakehman net sieltä jos hal-
vat. Vai ootaksie että net joku sulle raahaa kotia? 
Justhiisa tuomonen sie olet, ootat vain että kaikki 
kannethan nokan ethen.Ei kuule onnistu. Jos jotaki 
halvat, tehe itte!
 
Vesiäijä (21.1.-19.2.)
Kevhäälä nämät lutraajat friskaantuvat mahotto-
masti ja alkavak kukkimhan ko mettäperän ämmän 
kukkapenkki kesälä. Rakkauen asioissa vesimiehet 
oovak kyllä koko alkuvuen aika laila ulala. Jaa no 
vishin syksypuolela voi olla että törmäät yhtheen 
tyyphin, mutta ei voi sanoa varmaksi. Jos niin käy-
pii, niin siinä sitä olhan. Palluuta entishen ei ole.

Silhakat (20.2.-20.3.)
Sie olet aina ollu ko mikäki hökäle! Haluat lappaa 
omia ja muittenki asioita siinä sivussa, oli homma 
sitte mikä vaineski. Koita nyt tukkia lärvisti, pese 
se vaikka saipuala. Käytäppä vaihtheeksi enerkioi-
tasti vaikka raha-asioitten hoitamisheen, tuomonen 
persaukinen ko aina olet ollu.

Pässi (21.3.-20.4.)
Pässeile tämä vuosi on mahotonta hellustamista. 
Niinko riivattu olet, ihmettelet ittekki, mikä rietas 
sielä päässä surraa. Kesä ko tullee, alat kuitenki it-
tekki havaittehman, että taisi olla sääski. Pässit näh-
hään tänä vuona aina niin mahottoman maireina, 
että oikein sivulisia ällöttää kattoa.

Sonni (21.4.-21.5.)
Sie se olet aina ko persheele ammuttu karhu, jat-
kuvasti on nokka huulen päälä. Ittepäinenki olet ko 
mahoton. No älä nyt kuitenkhan ala möökymhän, 
kyllä sinustaki vielä jotaki tullee. Pittää vain löytää 
hyvä kouluttaja tuomosele ärmätile!
 
Kaksone (22.5.-21.6.)
Et ymmärrä sitten milhän antaa mishän asiassa per-
hän, aina vain vänkäät ja piät pääs. Ei sinua kukhan 
tuomosena ala vahtaahman. Josset sie lopeta tuota 
tieraamista toukokuuhun mennessä, niin paha sinut 
perrii viimeisthän syksylä.

                                       Ulla Seppänen
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2012 pidetyn Hämyjen Hyväntekeväisyystreffien tuoton kävivät Päijät-Hämeen Keskussairaalalla luovut-
tamassa Timo Leppänen ja Rauno Hämäläinen. 2500 euron lahjoituksen vastaanotti lastenosaston hen-
kilökunta, vasemmalta osastonhoitaja Päivi Viikinniemi, ylilääkäri Mikko Lavonius sekä osastonhoitaja 
Pirjo Merta. Lahjoitus tullaan käyttämään lastenosaston vanhempain huoneen sisustukseen.

  Hyväntekeväisyystreffien arpajaisiin lahjoittajat:

Sale Artjärvi
Artjärven Osuuspankki
Ravintola Pepperoni
Ruskovilla Oy
Finnsementti Oy
Marjo Alaharju
Hiuskorut.com
Mega-Auto Oy
Autosalpa
Lemminkäinen Oyj
K-Supermarket Okeroinen
SF-Caravan Kanta-Häme ry
Elonen Oy
Fennia

Sampopankki Oyj
Onninen Oy
A-Kuivaus Oy
Berner Pultti Oy
Flaaming
Hämeen Rakennuskone Oy
Lassila&Tikanoja Oyj
Tenstar Oy
Varaosa Expert Oy
Lahden Autolasikeskus
Pelicans
RTV – Yhtymä Oy 
Idefix Oy
HC Systems Oy
A.O. Vuorinen Oy

Kiitokset vielä kerran kaikille mukana olleille 
  karavaanareille sekä yhteistyökumppaneille
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Kuvassa viisi yhdistyksemme entistä puheenjohtajaa Turun messuilla 2013
Erkki Helin, Hannu Luomala, Petteri Lehtinen, Timo Leppänen ja Jorma Karlsson

Husvagn 
Husbil

Elmia



24

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET
     UUDET JÄSENET

Lokakuu 2012
59572    Luostarinen Juha Lohja

92136    Mällinen Sari  Karkkila

93244    Toivari Seija  Porlammi

96732    Valve Irmeli  Jokela

117698    Hämäläinen Jouni Lammi

143243-1  Perttola Maija               Orimattila

143243     Perttola Pekka               Orimattila

143261     Luhio Erja  Heinola

143293     Severov Stanislav Lahti

143294     Kurochkin Mikhail Lahti

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN 
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!

Marraskuu 2012
130873-1    Semeri Niko             Lahti

138916        Kairikko Päivi            Kangasala

142969-1    Uusivuori Päivi           Lahti

143261-1    Luhio Jarmo             Heinola

143368       Saarinen Sauli             Kurhila

143375       Laine Riitta             Lahti

143383       Salonen Kalevi            Kalliola

143389       Liikonen Lari             Hämeenkoski

Joulukuu 2012
143399     Toivola Satu  Lahti

Tammikuu 2013
  71980   Aaltonen Anitta  Lahti

131795   Ruotsalainen Pasi Kirkkonummi

143483    Töyrylä Markus  Nastola

143498   Ahomäki Raimo  Nastola

143504   Salonen Jari-Pekka Lahti

143540   Haara Jorma  Lahti

143575   Huoponen Maria Hartola

143579   Rimpiläinen Auli Lahti
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Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15
tai sopimuksen mukaan.

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä

Myynti: 0400 407 066
Varaosat: 0400 407 035 

Huolto: 0400 407 055
Vuokraus: 0400 620 445

Lämpöisissä sisätiloissa 
huolto, varaosat, tarvikkeet 
sekä 50 ajoneuvon näyttely!

NÄYTTELYKIERTUE LAHDESSA
Asentajankatu 3:ssa

PE 26.4. klo 10-19 ja LA 27.4. klo 10-15
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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: 
   313130-1190503

Jäsenkortti vuodelle 2013                                200 euroa

- jäsenkortin haltijalle vuorokausimaksu sisältää valosähkön               3 euroa
- treffeillä normaali treffimaksu                      

Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön -oman yhd. jäsenille           10  euroa
         - muille             15  euroa
Tilaussauna ( 1 tunti )                                       10  euroa
Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille               1  euro
Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle 

Aluemaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

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

Treffeillä ja tapaamisissa on tapahtumakohtaiset maksut.

                                   

     Johtoja lainataan Vuorenmäellä

Olemme hankkineet kaksi kappaletta caravan-johtoja lainattavaksi niille, joilla ei vielä 
ole yhtenäistä johtoa sähköpylväästä auton tai vaunun kylkeen. Jos olet tulossa esim. 
treffeille, niin ota etukäteen yhteyttä numeroon 044-553 2166 vaikka tekstiviestillä (Kari) 
ja varataan johto sinulle.

Vuorenmäki
Salmelantie 178, 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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Laakkoset Launeella
Täyden palvelun autotaloissamme
- automyynti     - varaosamyynti
- merkkihuolto    - rengasmyynti ja -säilytys
- korikorjaamo    - automaalaamo  
- autovuokraamo    - lounaskahvila

Lahti
Autotalo Laakkonen
Ajokatu 261, Lahti
Vaihde 03 8832 200

Veljekset Laakkonen
Aukeankatu 1, Lahti
Vaihde 03 8832 300

Tervetuloa palveltavaksi.
Audi, Volkswagen Mazda, Peugeot, Saab, 

Seat, Skoda ja Subaru 
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JÄTEHUOLTO  /  KIERRÄTYS  /  VIEMÄRIHUOLTO  /  SIIVOUS  / KIINTEISTÖNHOITO  /  KIINTEISTÖTEKNIIKKA   /  YMPÄRISTÖTUOTTEET

Me huolehdimme kiinteistönhoidosta, 
siivouksesta ja tukipalveluista!

Me Lassila & Tikanojan ammattilaiset olemme valmiina pitämään huolta tilo-
jesi toimivuudesta, teknisestä kunnosta ja energiatehokkuudesta. Ympäristö-
myönteinen siivouspalvelumme huolehtii puolestaan siisteydestä ja viihtyvyy-
destä. Huolehdimme mielellämme myös kaikista toimintaanne helpottavista 
tukipalveluista. Yhdistämällä nämä palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi voit olla 
varma siitä, että toimintaympäristösi on aina kunnossa.

Lue lisää palveluistamme www.lassila-tikanoja.fi tai soita 010 636 6540.

Me huolehdimme, jotta sinä voisit olla huoleton.
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29. VUOSIKERTA                                                    Painosmäärä: 1700 kpl

Ilmoitushinnat Lehden Aineiston
 ilmestymisvko:t jättövko:t

Aukeama     160 € No:2   17/2013 13/2013
1/1  sivu         95 € No:3   33/2013 29/2013 
½    sivu         70 €   No:3   42/2013 38/2013 
¼    sivu         50 € 
Takasivu      150 €
  Päätoimittaja:  Juha Hartman

Lehtitoimikunta:     Sinikka Hokkanen    Kari Koivunen   Leena Nevala     
   
Lehteen  2/13 tulevan materiaalin tulee olla perillä   31.3.2013 mennessä.

Sähköpostiosoitteeseen: juhahartman@live.fi  tai
Osoitteeseen:  Juha Hartman  Sokeritopankatu 31 15610 LAHTI
Matkapuhelin: 050-9171156

Kansikuva: Kari Koivunen 

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  2013

 XV Talvipäivät    8.-10.3.2013   Luhtaanpirtti, Nastola 
 
 Kevätkokous          10.3.2013              Luhtaanpirtti, Nastola 
 
 Wapputapaaminen       3.-5.5.2013              Vuorenmäki, Artjärvi 
  
 Perhetreffit     17.-19.5.2013   Vuorenmäki, Artjärvi 
  
 Koiratreffit        7.-9.6.2013              Vuorenmäki, Artjärvi 
 
 Juhannustapaaminen    20.-23.6.2013   Vuorenmäki, Artjärvi
   
 Artjärvi-päivät              .7.2013   Vuorenmäki, Artjärvi
   
 Pelitreffit      23.-25.8.2013  Vuorenmäki, Artjärvi
   
 Caravan 2013 messut    20.-22.9.2013   Messukeskus, Lahti 
 
 Ajotaito- ja turvallisuustreffit      4.-6.10.2013  Vuorenmäki, Artjärvi 
 
 Syystreffit          1.-3.11.2013  Vuorenmäki, Artjärvi 
  
 Syyskokous               3.11.2013   Vuorenmäki, Artjärvi 
 
 Pikkujoulu     29.11.-1.12.2013  Vuorenmäki, Artjärvi  




