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�7. VUOSIKERTA

Ilmoitushinnat Lehden Aineiston
 ilmestymisvko:t jättövko:t

Aukeama     160 €
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  3/11 tulevan materiaalin tulee olla perillä 10.7.2011 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

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, Artjärvi

ILOISTA 
PÄÄSIÄISTÄ!

Kansikuva  Riikkis; pienet Kari
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Puheenjohtajan palsta

No niin ! Näinhän yleensä ja useim-
miten kaikki puheet ja tilaisuudet ava-
taan. Lienee yleisin sanonta eri tilaisuuk-
sien alussa, joten miksi poikkeaisin tästä 
minäkään.
Olen sepitellyt näitä puheenjohtajan pals-
toja jo useamman vuoden, kauemmin 
kuin kukaan yhdistyksessämme ennen 
minua. Joskus tulee tunne, että ei ole mi-
tään uutta sanottavaa ja kaikki samat asi-
at toistuvat lehdestä toiseen ja vuodesta 
toiseen. Kehutaan tapahtumia ja treffejä, 
toivotaan uusia innokkaita toimijoita mu-
kaan toimintaan, ehdokkaita hallitukseen 
ja muihin luottamustoimiin. 
Onneksi olemme siinä onnistuneetkin, 
mutta lisä ei koskaan ole haitaksi, sillä toi-
mintamme kaipaa aina uusia ideoita ja 
ideoitsijoita. No niin, päästiinhän sitä taas 
tähän vakio aiheeseen, vaikka päätinkin 
tällä kertaa etten puutu tähän asiaan !
Nyt en puutu tuleviin treffeihin tai tapaa-
misiin, vaikka tuleva kesä ja syksy ovatkin 
mielestäni tapahtumarikkaampia kuin 
pitkään aikaan. Lukekaa lehtiä ja nettisi-
vujamme !

Turvallisuusasiat, koulutusasiat, ajotaito-
asiat, sähköt, kaasut, turvavälit, yms. Näis-
tä kaikista on kirjoitettu ja puhuttu jatku-
vasti ja puhutaan edelleenkin. Hyvä näin,  
en puutu näihinkään aiheisiin.
No mitäpä sitten kirjoittaisin tällä kerral-
la ?
Tulipa tuossa mieleen, että voisin toivot-
taa Teille kaikille oikein vaiherikasta, miel-
lyttävää, reipasta, mukavaa ja karavaana-
rihenkistä kevättä ja kesää. Nauttikaa har-
rastuksemme suomista mahdollisuuksista 
liikkua ja kokea uusia elämyksiä ja tapah-
tumia kukin omien mieltymyksienne mu-
kaan.
Ps. muistakaa kuitenkin meidän treffim-
me ja tapaamisemme!

Timppa
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VAPPUTREFFIT
Vuorenmäki, Artjärvi
29.4 - 1.5.2011

Lauantai-aamu alkaa brunssilla pitkässä pöydässä omilla eväillä

Päivätanssit naamiaisten merkeissä.

NAAMIAISET
parhaat asut palkitaan

Paljon erilaista kisailua

Arpajaiset

Treffimaksu 45 euroa

TERVETULOA !

Karaokea mahdollisesti myös  karsinta Hämyjen mestaruuskisaan

Lisätietoja: Timo Leppänen 044-270 0072
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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)
SFC Lahden Seudun jäsenille KESÄTARJOUKSENA KEMSA-AINE 
AQUA KEM BLUE 2l hintaan 8euroa/pullo ja 11kg KAASUPULLON 
TÄYTTÖ 20 euroa/kpl  1.5.2011-31.8.8.2011 (jäsenkortti mukaan)

HYVÄÄ KESÄÄ ASIAKKAILLE TOIVOTTAA
ML CARAVAN OY

Verkkokauppa osoitteessa mlcaravan.fi

ML Caravan Oy   (Marko Laitinen)
Kauniaistentie 5B
16300 ORIMATTILA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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TALKOOT
13. - 15.5.2011

Vuorenmäki Artjärvi

Laitetaan talkoilla Artjärven alue kesäkuntoon.

Mukaan voi ottaa omia haravoita, kottikärryjä yms. 
sekä

 
 PALJON TALKOOHENKEÄ!!!!

  Tarjolla

- talkoosoppa
- ilmaiset talkoosaunat
- ilmainen talkooviikonloppu
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XIII Talvipäivät
Messilä, Lahti

18. - 20.3.2011

Muiden kiireiden keskellä saapui 
jo kolmansilletoista Talvipäivil-
lemme 36 yksikköä. Vaikka yli-

määräistä tilaa ei ollut, mahduimme täl-
läkin kertaa meille varatulle alueelle. Ai-
kaisemmin käyttämämme väliaikainen 
kenttähän oli kymmenen vuoden jälkeen 
uudelleen Messilään saapuneen hollanti-
laisen Solifer-clubin käytössä.

Lauantai startattiin hyvässä kelissä yhdis-
tyksen pilkkimestaruuskisalla. Heti ”lähtö-
laukauksen” jälkeen kisaajat hajaantuivat 
jäälle. Moni näytti luottavan aallonmur-
tajan kulmaan, josta kalaa on ennenkin 
noussut. Kiireisimmät ja ehkä tulosten 
valossa myös parhaat pilkkijät jatkoivat 
matkaansa kohti Enonsaarta tai Rauta-
kankaretta. Kolmen tunnin pilkkimisen 

jälkeen saaliit punnittiin ja oli ruokailun 
aika. Messilä Campingin väki oli keittänyt 
kuuman ja maistuvan keiton, tänä vuonna 
mausteitakin oli monen makuun sopivasti 
viime vuotta vähemmän.
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Ruokailun jälkeen olikin aika palkita 
parhaat..

Lapset alle 10v.
 Eero Helin 68g
Juuso     17g
Mico Keinänen                  7g
Jaakko Helin 6g

Lapset alle 15v.
Jenna Keinänen 372g
Paavo Helin 188g
Janina Keinänen toukat syöty 

         koukusta

Naiset
Pirjo Korhonen 569g
Maiju Laatinen 455g
Päivi Kokkinen 403g
Katja Helin 287g
Raija Turtiainen 286g
Sirkku Hedlund 171g
Ebba Luomala 170g
Rita Ojala 104g
Simppo 80g

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miehet
Hannu Aitto-oja 2947g
Pekka Päivinen 1646g
Reino Kärkkäinen 1454g
Jari Tiihonen 1042g
Eino Veikkolainen 724g
Kari Virtanen 404g
Asko Nevala 399g
Arvo Vartiainen 384g
Helge Hedlund 354g
Martti Kokkinen 172g
Raino Ojala 164g
Jorma Karlsson 127g
Hannu Luomala 110g
Markku Pajala 41g
Erkki Helin 19g
Eero Pöntinen 8g
Juha Helin 3g

Suurin kala
Jari Tiihonen 673g, lahna

Pienin kala
Paavo Helin 3g, ahven

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alle 10v; 1.; 2. ja 3. Alle 15v: 1.;2. ja 3.
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Naiset vas;
1.; 2. ja 3.

Miehet vas;
1.; 2. ja 3.

Pienimmän saanut Paavo
Suurimman saanut Jari
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Pilkkimisen lisäksi tarjolla oli kisa, jos-
sa 6” kairalla piti tehdä reikä lähes 
kierteen paksuiseen jäähän mah-

dollisimman nopeasti. Nopeimmat kai-
raajat olivat lapsista Jenna (3min 47s), 
naisista tasatuloksella Eija ja Jonna (3min 
15s) sekä miehistä Markku (20,24s). Luo-
malan Hannun kisaan tuoman kairan te-
rävyys herätti kisailijoissa ja kannustajissa 
niin hilpeyttä kuin hämmästystäkin, mut-
ta samalla kairalla vaikkakin vaihtelevilla 
tyyleillä kaikki kisaajat kairasivat. Kairauk-
sen kanssa samaan aikaan jäällä oli tarjol-
la lapsille ja isommillekisn mahdollisuus 
rekiajeluun. Hyvin näyttivät ahkiot koiri-
en vetämänä kulkevan, taitaakin olla niin 
että taluttajat väsyvät ennen koiria. Illalla 
oli tarjolla saunan lisäksi karaokea ja tans-
sit ravintolassa.

Sunnuntain ohjelma koostui perinteiseen 
tapaan arpajaisista. Arpajaisten pääpal-
kinnon, Erä-Lindroosin lahjakortin voitti 
Takalan Tarja. Lisäksi palkittiin pilkkisaaliin 
keskiarvon lähimmäksi arvannut Luoma-
lan Hannu. Hannun arvaus 401g oli vain 
kahden gramman päästä oikeasta tulok-
sesta 399g.

Arpajaisten jälkeen alue hiljeni treffiväen 
lähtiessä koteja kohti.

Juha 111743

Keltapipoinen arpajaisten 
pääpalkinnon voittaja Tarja Takala

Sinitakkinen pilkkisaaliin keskiarvon 
arvannut Hannu Luomala.
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Kairaustyylejä on monenlaisia...

Kuvat: Kari Koivunen

Hannu....

Eino...

Tuula...
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Suuntana ulkomaat

Suunnitteletko matkaa maamme rajojen 
ulkopuolelle vai onko lauttapaikat jo va-
rattu? Sitä ennen täytyy kuitenkin paperi-
asiat hoitaa kuntoon eli auton ja vaunun 
asiakirjat ajan tasalle. Nyt on vielä aikaa 
hoitaa asiat ennen lomakauden alkua.

Ensinnäkin on jokaisen matkalaisen pys-
tyttävä todistamaan henkilöllisyytensä 
eli mukana on oltava joko passi tai kuval-
linen henkilökortti. EU:n alueella riittää 
henkilökortti, mutta EU:n ulkopuolisissa 
maissa rajalla on esitettävä passi. Lisäk-
si on mukana oltava kotimaassakin vaa-
dittavat asiakirjat. Suomalainen ajokortti 
riittää varsin moneen maahan, mutta esi-
merkiksi jos matka suuntautuu Venäjälle, 
tarvitaan kansainvälinen ajokortti. Kysei-
sen kortin voi hankkia Autoliitosta.

Vihreä kortti eli Green Card on todistus 
voimassa olevasta liikennevakuutuksesta 
ja sen voi tilata itselleen maksutta omas-
ta vakuutusyhtiöstä. Vihreä kortti on pa-
kollinen mm. Puolassa. Vaunulle on oltava 
oma Vihreä kortti.

 Lisäksi tarvitset valtakirjan auton/vaunun 
haltijalta tai omistajalta, jos nimeäsi ei löy-
dy auton tai vaunun rekisteriotteesta ylit-
täessäsi Suomen rajan. Mikäli rekisteriot-
teissa on vain perheen toisen henkilön 
nimi, kannattaa tehdä kaluston käyttöön 
oikeuttava valtakirja. Saattaahan käydä 
niin, että kaluston haltija onkin joutunut 
palaamaan kotiin vaikkapa lentäen.

Lompakkoon kannattaa mahduttaa myös 
kansainvälinen leirintäkortti, josta selviää 
leiriytyjän nimi, osoite sekä passin nume-
ro. Kun em. tiedot ovat selkeästi esitetty 
kortissa, ei vastaanotossa tarvitse tavata 
erikseen jokaista kirjainta. Yleensä kortti 
käy pantiksi muiden henkilökorttien si-
jaan. Kyseisen kortin voit tilata itsellesi 
SF-Caravanin toimistosta. Pohjoismaissa 
on lisäksi oma leirintäkortti Camping Card 
Skandinavia. Se on voimassa Ruotsissa, 
Tanskassa, Norjassa sekä Suomessa. 

Kaikista edellä mainituista asiapapereis-
ta kannattaa ottaa valokopiot ja säilyttää 
niitä erillään alkuperäisistä papereista. Pa-
perit kannattaa säilyttää kassakaapissa tai 
tallelokerossa tai jossain muussa turvalli-
sessa paikassa. Nyt sitten tilailemaan tar-
vittavia papereita.

Kari 78111

Ps. Onhan perheen lemmikin paperit ja 
rokotukset kunnossa? Lisätietoa lemmi-
kin rokotuksista ja muista määräyksistä 
esimerkiksi Eviran kotisivuilta osoitteesta 
www.evira.fi
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PERHETREFFIT
27. - 29.5.2011

Vuorenmäki, Artjärvi

	 Makkaranpaistoa	 	 	 Kisailuja

	 	 	 				Disco

							
	 		 Lettuja	 	 	 	

	 	 	 												Tikkupullan	paistoa

				Arpajaiset		(joka	lapsi	voittaa	jotain)

                       

                                    Hinta 35 euroa

                                                             Lisätietoja: Tarja Takala  040-5848755
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET

UUDET JÄSENET

Helmikuu   2011

  21686   Pelkonen Mirja  Vierumäki
  29205   Valve Juha  Lahti
  67928   Kumpulainen Vesa Orimattila
                        135731   Laitinen Heikki  Vääksy
                        135735   Ruuth Katja  Hollola
                        135799   Myöhänen Kari  Hollola
                       135824   Ollikka Juhani  Järvelä
                       135834   Saksman Mauno  Hämeenkoski
                       135865   Räsänen Jan  Heinola
                       135875   Hippeläinen Kari  Hollola
                       135936   Summanen Sampsa Lahti

TERVETULOA  YHDISTYKSEMME 
TOIMINTAAN MUKAAN!
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Perjantaina 22.07

Kantrit tarjoilee tänä vuonna 
uskomattoman upeita elämyksiä 

niin musiikin kuin ruoankin merkeissä!

www.orimattilankehraamo.com

 Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
Vaunupaikkoja rajoitetusti. 

Varaa heti paikkasi 03 777 4521 tai 0400  492 944

 Kaikki mukavat kantritytöt!
Ilmoittautukaa mukaan 

Kantriemäntäkisaan,
pääsette juontamaan Kantreille ja saatte 

erikoispalkkion! Ilmoittaudu heti
050 336 8425 tai 0400 492 944.

Karavanalueen hoito SFS 
Caravan Lahti -Timppa 
Leppänen joukkoineen.

klo 20-01, liput 20 euroa
Kaupungin ilmaiskonsertti klo 15
KANTRIKULKUE klo 18 alkaen…

Dave Isokynä Lindholm
Pave Maijanen & 

  Heikki Silvennoinen Band
Jussi Syren & The Groundbreakers

 klo 20-01, liput 25 euroa

YÖ -yhtye ja Olli Lindholm
 Raaka-Aine  

klo 16-01, liput 25 euroa
Monenlaista ohjelmaa jo klo 16 alkaen…

 J.Karjalainen & 
Polkabilly Rebels
Entisten nuorten suosittu Freeband!

 Karavanpaketin hinta 
80 euroa koko viikonloppu.

Vain perheille, 2 aikuista 2 lasta. Varaamalla 
ennakkopaikan saat lisäyllätyksen saapuessasi,

arvo yli 10 euroa.

- suomirockia Lahdesta!

Torstaina 21.07

Lauantaina 23.07

SAAT TAATUSTI TÄYDET NAUTINNOT:

Loistavan Kantrimenun

€/hlö Hintaan

Varaa yrityspaikkasi jo nyt.
Puh. 03-777 2154,

toimisto@orimattilankehraamo.com
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Yhdistyksemme sääntömääräinen kevät-
kokous pidettiin perinteiseen tapaan ra-
vintola Wanhassa Herrassa. Paikalle oli 
saapunut ainoastaan 21 äänivaltaista yh-
distyksemme jäsentä, joka on melko vä-
hän verrattuna yhdistyksemme koko jä-
senmäärään.
Keinäsen Mikko avasi kokouksen, koko-
uksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu 
Luomala ja sihteeriksi Tarja Takala. Kokous 
etenikin reippaalla tahdilla, puolessa tun-
nissa oli asiat luettu.
Alkuun luettiin vuoden 2010 toimintaker-
tomus, tuloslaskelma, tase sekä tilintar-
kastajien lausunto. Myönnettiin vastuuva-
paus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Toimintakertomuksesta kävi ilmi, että 

yhdistyksellämme oli vuoden vaihtues-
sa jäseniä 1559, joista varsinaisia jäseniä 
on 1467 ja loput ovat perhe-, kunnia ja 
ulkojäseniä. Yhdistyksemme järjesti vuo-
den aikana viidet treffit ja yhdistyksen 
40-vuotisjuhlat (juhlijoita 90 yksikköä se-
kä onnittelijat). Lisäksi oli  Caravan 2010-
messujen yhteydessä järjestetty yhteista-
paaminen, johon osallistui 654 yksikköä 
alueillamme.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli viime vuonna 
15 euroa varsinaiselta jäseneltä, 5 euroa 
perhejäseneltä sekä 15 euroa ulkojäse-
neltä. Ajotaitomerkkien suorittajia oli vii-
me vuonna peräti 29, joka on kiitettävä 
määrä.

Kevätkokous
28.3.2011

Wanha Herra, Lahti
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Laakkoset Launeella
Täyden palvelun autotaloissamme
- automyynti   - varaosamyynti
- merkkihuolto  - 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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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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FICC, mikä ihmeen ficci? Monelle tuttu 
kirjainyhdistelmä, moni on kuullut siitä 
puhuttavan ja varmaan yhtä moni ei ole 
kuullut koskaan. No FICC on maailman 
suurin leirintämatkailujärjestö. Näkyvim-
piä asioita FICC:stä meille suomalaisille 
on kansainvälinen leirintäkortti ja suuret 
yhteistapahtumat, rallyt, joita meillä tref-
feiksi kutsutaan. Kolme kertaa tämä FICC 
rally on kärjestetty Suomessa, 1981 Mai-
sansalossa Tampereella, 1994 Joensuussa 
ja 2004 Oulussa.     
                                    
Tämän 2011 vuoden rally järjestetään   Tse-
kin tasavallan pääkaupungissa, Prahassa. 
Varsinainen tapahtumapaikka on Prahan 
messukeskus, jossa on valmiit faciliteetit 
ja josta on hyvät yhteydet kaupungin kes-
kustaan ja vanhaan kaupunkiin. Jokaiselle 
päivälle on runsaasti ohjelmaa ja ohjattu-
ja retkiä upeisiin paikkoihin. Usean retken 
kohde on Unescon suojelukohde, mutta 
löytyy retkiä todellisille automiehille ja 
naisille, mm Skodan tehtaalle. Näistä kai-
kista löytyy lisää tietoa liiton sivuilta www.
karavaanarit/ leirintämatkailu/matkalla-
ulkomaille/ficc-rally. Sieltä löytyy myös il-
moittautumislomake tapahtumaan.   

Kuinkas täältä kaukaa pohjolasta pääsee 
Tsekinmaan Prahaan? Jos on aikaa ajella 
pitemmän kaavan mukaan, niin reitti Balt-
tian maiden ja Puolan läpi on tosi antoi-
sa. Nykyään Balttian reitti on turvallinen, 
edullinen ja jopa laadukas. Kiireellisimmil-
le laiva joko Puolan Gdyniaan tai Saksan 
Rostockiin on sopiva. Pari yötä ja päivä lai-
valla, sekä 1–2 päivän ajo ja löydätte itsen-

ne Prahasta. Meidän suomalaisten koho-
kohtana on meidän kaikkien osallistujien 
järjestämä Suomi-ilta. Tarjoilemme siellä 
pientä suuhunpantavaa ja hyvää seuraa. 
Iltaan kutsumme vieraita muiden maiden 
osallistujista ja yleensä saamme FICC:
n hallituksen jäseniä mukaan iltaamme. 
Tällä kertaa nämä tapahtumat ovat meille 
suomalaisille entistä tärkeämpiä. Olemme 
ikään kuin markkinointimatkalla. SF-Cara-
van nimittäin hakee Prahassa järjestelyoi-
keutta vuoden 2014 rallyn järjestelyihin 
Suomeen. 

Kokemuksena osallistuminen FICC rallyi-
hin on mahtava, Se tuo uusia ihmiskon-
takteja, ystäviä kotimaasta ja muista mais-
ta. On kiva tunne, kun tapaa kotimaassa 
alueilla tai treffeillä ihmisiä, joiden kans-
sa olemme olleet samassa FICC rallyssa. 
Tulee tunne, että olemme jakaneet jotain 
hienoa yhdessä.     

Prahassa nähdään, 
Raimo Myllymäki, Suomileirin päällikkö                                                                                          

Kuva vuoden 2010 FICC:stä Ekiltä.

77. FICC Rally Prahassa, 
Tsekissä 5. - 14.8.2011
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Siltamat Artjärven
Kirkkotiellä 
perjantaina 10.6.2011

Tulevana kesänä järjestetään Artjärvellä 
ensimmäistä kertaa Siltamat -tapahtu-

ma, jossa yhdistyvät perinteiset iltamat ja 
siltatanssit. Tapahtuma sijoittuu Kirkko-
tien sillalle ja sen lähiympäristöön. Muka-
na järjestelyissä ovat useat paikalliset yh-
distykset ja yksityiset eri alojen toimijat. 
Vastuullisena järjestäjänä toimii Ns säilä. 

Tapahtuma alkaa kello 18 Suomen ui-
maopetus- ja hengenpelastusliiton 

näytöksellä. ”Viisaasti vesillä” –kesäkier-
tue opastaa humoristisinkin keinoin, 
kuinka maalaisjärjellä voi auttaa veden 
varaan joutunutta. Asia on sikälikin ajan-
kohtainen, että Pyhäjärvellähän oli juuri 
viime kesänä läheltä piti –tapaus, jossa 
keskellä päivää huudeltiin jopa helikop-
teria veneestään pudonneen mieshenki-
lön avuksi. Pahimmalta onneksi sillä ker-
taa vältyttiin.  

Alkuillasta esiintyvät myös mm.  Mal-
lusjoen miesvoimistelijat. Kello 20 al-

kavat siltatanssit, joissa tanssikansaa viih-
dyttää Kesäpelimannit –yhtye. Koko illan 
ajan on tarjolla erilaista isompaa ja pie-
nempää purtavaa, myös – luonnollises-
ti - kuhakeittoa omien järvien antimista. 
Tansseihin laitetaan kohtuullinen hinta-
lappu, muuten Siltamat on maksuton ko-
ko perheen tapahtuma.

Kesäteatterissa murhamysteeri

Säilän harrastajateatteri tuottaa Vuo-
renmäen kesäteatteriin 32. näytäntö-

kaudellaan Tero Poralin ohjaamana  ”Ko-
misario N. Tähtinen ja kohtalokas dieetti” 
–komedian. Näytelmä sijoittuu terveys-
hoitolaan, johon Tähtinen asettuu aluksi 
siviilinä petraamaan repsahtanutta kunto-
aan. Pian kuitenkin joudutaan setvimään 
outoa kuolemantapausta, johon sotkeu-
tuvat useat hoitolan asiakkaat ja työnteki-
jät. Koukeroisia sukulaisuus- ja ihmissuh-
teita on tarjolla riittävästi ja syyllinenkin 
ennen pitkää paljastunee. 

Näytelmän käsikirjoituksen tekee Tero 
Porali yhdessä näyttelijätiimin kanssa 

ja siihen tulee siksi runsaasti paikallisvä-
riä. Itse päähenkilö komisario Tähtinenkin 
on artjärveläinen historiallinen hahmo ja 
juonenkäänteissä vilahtelee viime aiko-
jen uutiskynnyksiä ylittäneitä artjärveläi-
siä sattumuksia enemmän tai vähemmän 
asiayhteydestään irroitettuina.

Ensi-ilta on keskiviikkona 15.6. kello 19 
Vuorenmäen kesäteatterilla. Viimeinen 

esitys Artjärvi-päivien päätteeksi sunnun-
taina 17.7. kello 15.
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Vuoden 2010 
matkailu-
ajoneuvo 
kauppias!

Caravan Suurmyymälä keskellä Suomea!

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä P. 0400 407066

Esillä yli 100

matkailuajoneuvoa

ja runsaasti 

tarvikkeita 

sekä varaosia!
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Tehdäänpä pieni mielikuvitusmatka 
menneeseen aikaan. Aikaan, jolloin mat-
kustaminen oli aivan toisenlaista verrattu-
na omaan aikaamme. Palatkaamme ajas-
sa 1300-luvulle. Istukaa mukavasti noja-
tuoliin tai majoittukaa vaikkapa sohvan 
pohjalle. 

Tapahtumapaikkana olkoon vaikkapa 
Malborkin ritarilinna pohjoisessa Puolas-
sa. Tuohon aikaan Eurooppa oli kuitenkin 
hieman erilainen eli linna kohosikin yläil-
moihin Preussin maaperällä. Hevosen ve-
tämät rattaat lähestyvät linnan porttia 
kyydissään vihanneksia lähitilalta. Siis lä-
hiluomuruokaa nykyisen mittapuun mu-
kaan. Kavioiden kopse ja rattaan pyörien 
kalke kaikuu takaisin porttiholvin seinistä. 
Tämä meteli yhtyy linnan pihan yleiseen 
hälyyn.  Linnan keittiössä suuret uunit 
lämpiävät, jotta saataisiin taasen tuoretta 
leipää.  Keittopadat porisevat ja olutasti-
oissa käy uusi annos janojuomaa.

Linnan salissa valmistautuu linnan isäntä, 
suurmestari Karl von Trier, ottamaan vas-
taan arvovaltaisen vieraan Venetsiasta. 
Kaikkialla pyörii koreisiin asuihin pukeu-
tuneita saksalaisen ritarikunnan ritareita 
eli ”Kristuksen sotilaita”. Nämä miehet oli-
vat lähdössä ”pelastamaan” vääräuskoiset 
pakanat kristinuskon helmoihin.  Soitta-
jat jo virittelevät luuttujaan ja muita soit-
timia. Juhlat siis alkakoon... Loput näistä 
juhlista saattekin kuvitella itse.

Malborkin linna oli osa ritarilinnajärjestel-
mää, johon kuuluvia linnoja oli lähes nä-
köetäisyyden päässä toisistaan. Malborkin 
linna oli tämän järjestelmän päälinna aina 
1300-luvun alusta lähtien, kun suurmes-
tarin toimisto siirrettiin sinne. Linna-alu-
een pinta-ala on valtava eli 24 hehtaaria. 
Linna tuhoutui pahoin toisen maailman-
sodan aikana, mutta suuria osia siitä on 
restauroitu muistuttamaan alkuperäisiä 
linnan muotoja. Linnan kirkossa on vielä 
nähtävissä alkuperäisiä seinämaalauksia 
ja linnan alueella on useita näyttelyitä ja 
museoita, muun muassa meripihkamu-
seo. Löytyypä linnasta jo varhainen vesik-
losetti, Olavinlinnan malliin.

Linna ympäristöineen on tutustumisen 
arvoinen paikka. Linnakierroksen voi teh-
dä vaikkapa audio-opastuksen avulla, jos-
sa saa englannin tai saksankielisen opas-
tuksen eräänlaisen sanelukoneen avul-
la.  Vilkkaimpana turistikautena saa tosin 
varautua jonottamisiin. Linnan lähellä 
sijaitsee motellin pihalla leirintäalue, jo-
ten linnaan voi tutustua rauhassa ilman 
kiirettä eteenpäin ja perheen junioreille 
oli tarjolla kiipeilypuisto linnan ja leirin-
täalueen välisellä alueella (ainakin kesällä 
2010). Ja nyt suunnittelemaan ensi kesän 
matkoja...

Kari 78111

Matka menneeseen



��

Ritarilinnaverkosto oli tiheä

Tiiliseinäkin voi olla kaunista
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Nostoportti on tukevaa tekoa Meripihkamuseon aarteita

Kirkon alkuperäistä seinää näkyvissä
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Kuvaan saa mahtumaan 
vain pienen osan tästä 
valtavasta linnasta

Teksti ja kuvat: Kari Koivunen

Keittiön kalustoa Kauniita holvikaaria
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PÄÄSIÄISMUNAT
Kauniit maalatut munat koristavat pääsi-
äispöydän. Niiden tekeminen on helppoa 
ja mukavaa koko perheen yhteistä puu-
haa.
Tuttu tapa värjätä pääsiäismunia on keit-
tää ne sipulinkuorien kanssa punaruskeik-
si. Kokeile myös currya, kahvia ja mustik-
kalientä ja ilottele väreillä. Tyhjiksi puhal-
letut munat maalaat vesi- tai peiteväreillä 
sieviksi pääsiäiskoristeiksi.
Elintarvikkeilla ja karamelliväreillä värjäät 
kananmunat kauniiksi samalla, kun keität 
niitä kattilassa.
Vaaleansininen:
Upota kovaksi keitetty muna sulaneiden 
pakastemustikoiden liemeen. Mustikan 
väri tarttuu todella nopeasti, joten kan-
nattaa ensin vain ”dipata” muna liemeen 
ja huuhdella se heti kylmässä vedessä. Jos 
haluat tummemman sävyn, upota muna 
liemeen uudelleen.
Kirkas keltainen ja tummempi keltainen:
Keitä munia curryjauheen kanssa. Jos ha-
luat vaaleankeltaisen sävyn, lisää curry 
vasta keittämisen loppupuolella.
Okran keltainen, sinipunainen, tumma 
rusehtava:
Punasipulin kanssa keitetyt munat saavat 
ensin hennon keltaisen värin, joka voi-
mistuu keittämisen aikana ja tulee lopul-
ta melko tummaksi violettiin vivahtavaksi 
ruskean sävyksi. Lisää sipulinkuoret vas-
ta keittämisen loppupuolelle, jos haluat 
munien pintaan okrankeltaista tai vaalen 
violetin sävyä.
Vaalean- ja tummanruskea:
Lisää keitiinveteen kahvi- ja kaakaojau-
hetta noin 2-4 kahvimitallista. Vaaleam-
pia ruskeita sävyjä saa aikaan keittämällä 
munia irtoteen kanssa

Muita kikkoja:
Keltasipulin kuoret; oranssinruskea
Mitä vähemmän kuoria, sen keltaisempi 
tulos on.
Punakaali; kirkas sininen.
Keittämisen jälkeen munat ovat vielä mel-
kein valkoisia, mutta liottuaan kylmässä 
väriliemessä noin kuusi tuntia ne saavat 
kauniin sävyn.
Punaviini; punavioletti.
Porkkanat; hennon keltainen.
Vaatii myös kylmää liotusta.
Sahrami tai kurkuma; keltainen.
Liottaminen kylmässä liemessä voimistaa 
värin syvän keltaiseksi.
Punajuuriliemi; vaalenpunainen väri.
Täpliä:
Täplikkäätkin onnistuvat, jos kastelet mu-
nat ja kierität ne riisissä. Paketoi sitten mu-
na talouspaperiin ja keitä värjäysvedessä.
Raitoja:
Raitoja syntyy, kun kie-
dot munien ympärille 
väriä laskevia puuvilla- 
tai villalankoja. Paketoi 
munat jälleen talous-
paperiin, sido langalla 
ja keitä.
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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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Kari Koivunen 78111 044- 5532166 koivunen.kari@phnet.fi
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