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Kiitos palautteesta jotka sain lehdestä nro 
1/2012. Edelleen ottaisin vastaan ehdotuk-
sia mitä juuri sinä haluaisit lukea lehdes-
tämme. Kaikki virheet on yritetty korja-
ta nyt tähän numeroon. Toki saattaa siellä 
niitä vieläkin olla, mutta hiljaa hyvä tulee. 
”Wappu” - treffit on nyt ainakin oikeassa 
kuukaudessa. ;)  ”Pieni näppisvirhe”.
Kevät alkaa olla jo pitkällä ja kalustot kai-
vetaan pois talviseisokeista, niinpä kausi 
on taas alkanut. Ympäri vuoden harrasta-
jiakin löytyy paljon. Itselläni se alkoi Tal-
vipäiviltä Luhtaanpirtillä. Kyllä oli muka-
va jälleen tavata tuttuja ja vaihdella kuu-
lumisia. 

Aloitamme lehdessä uuden juttusarjan:  
Tullaan tutuiksi. Tarkoitus on, että kara-
vaanarit kertovat itsestään ja mahdollisista 
reissuistaan yhteisen harrastuksemme pa-
rissa. Juttusarjamme aloittaa Salmisen per-
he Artjärveltä.  

     

 

     
          Päätoimittaja

              Kesää odotellessa!

Huhti-toukokuun aikana on treffejä ja tal-
koot. Jos et ole vielä käynyt katsomassa mi-
tä meidän alueellamme tapahtuu, niin tule  
mukaan tutustumaan. Kesän jälkeen treffit 
jatkuvat, unohtamatta supersuosituttuja Ca-
ravanmessuja 2012.

Tiesithän että yhdistyksemme nettisivuilta 
löytyy myös Vaunuposti-lehti sähköisessä 
muodossa. www.sfclahdenseutu.fi

  
    Talkooviikonloppu: 18.-20.5- 2012

   Ilmainen viikonloppu talkooväelle.

 Lauantaina tarjolla:
Keittolounas ja maistuvat Juhla-Mokka 
kahvit, sekä tietysti talkoosaunat.  
Jos olet innokas touhuamaan alueemme 
hyväksi, niin tervetuloa joukolla mu-
kaan!

Kun kesä jälleen koittaa ja tien päällä tava-
taan, niin se käsi ei siitä kulu, vaikka moi-
kataan muitakin karavanareita, eikä haittaa  
oli vastassa sitten vaunu tai auto. Kaikil-
la meillä kuitenkin on yhteinen ja mukava 
harrastus!

Lämpimät kesän toivotukset ja malttia lii-
kenteeseen.!

                                 T. Juuso 127140
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Puheenjohtajan palsta

Kevättä kohti ollaan jo kovaa vauhtia me-
nossa. Useat meistä varmaankin tekevät jo 
kuumeisesti suunnitelmia kesän varalle. 
Kesähän on aikaa jolloin tapahtumia niin 
kotimaassa kuin rajojemme ulkopuolella 
on yllin kyllin. Varmasti löytyy jokaiselle 
jotakin.

Vaikka kaikki kustannukset harrastukseem-
me liittyen nousevat jatkuvasti, uskon kui-
tenkin, että liikkuviakin karavaanareita 
vielä nähdään, niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. Tietenkin erilaisten verojen ko-
rotukset ja uudet verot, sekä polttoaineiden 
hinnankorotukset panevat meidät harkitse-
maan entistä tarkemmin millä kuljemme ja 
mihin kuljemme.

Kun nyt kaivelemme talvisäilöstä kalusto-
amme, niin muistattehan tarkastaa kaluston 
kunnon ennen kuin lähdette liikenteeseen.
Onhan se paljon mukavampaa tehdä kotona 
kuin tienpäällä, jos jokin ei toimikaan tal-
ven jälkeen niin kuin pitäisi.

Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin tal-
vipäivien yhteydessä Luhtaanpirtillä. Ko-
kouksessa käsiteltiin viime vuoden toimin-
takertomus ja tilinpäätös sekä toiminnan-
tarkastajien lausunto. Kokous hyväksyi  
käsitellyt asiat yksimielisesti ja myönsi 
vastuuvapauden hallitukselle. Kokouksen 
puheenjohtajana toiminut Juha Helin nuiji 
kokouksen läpi reilussa puolessa tunnissa.

Hallituksella on tavoitteena Artjärven alu-
een osalta kokeilla tulevana kesänä saisim-
meko joukostamme niin paljon irti, että 
alueella olisi aina joku yhdistyksemme jä-
sen paikalla. Tämä ei tarkoita varsinaista 
isäntäpäivystystä, vaan sitä että kun alu-
eelle tulee uusia kävijöitä, niin olisi joku 
neuvomassa ja opastamassa. Ajatus tuntuu 
saavan positiivista kannatusta, sillä nyt on 
jo joitakin ilmoittautumisia tullut. Tavoit-
teena on olla paikalla noin viikon jaksois-
sa. Ilmoittautua voi minulle ja tiedustella 
vapaita viikkoja.

Omista treffeistämme on tietoa toisaalla 
tässä lehdessä, joten pitäkäähän lehti talles-
sa tai käykää katsomassa kotisivuillamme.

Lupsakasta kesän odottelua kaikille. 
      
       Treffaillaan ja tapaillaan.

                    Timppa
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             TERVEHDYS ex-päätoimittajalta!

Ajattelin näin minäkin kiitokseni lausua 
menneistä vuosista kaikille Vaunupostin 
teossa mukana olleille. Kuusi vuotta kului 
ollessani päätoimittaja ja sitä ennen muu-
taman vuoden  lehtitoimikunnassa. Sinä 
aikana lehti muuttui mustavalkoisesta vä-
rilliseksi, sitten sain taitto-ohjelman kotiin,  
jolla pystyin tekemään lehden valmiiksi ja 
vein CD:llä painoon. Uusin muutos oli se, 
että pystyin lähettämään valmiin lehden 
FTP:nä suoraan painoon, mikä helpotti asi-
oita ja aikatauluja.

Nyt minusta oli sopiva aika astua sivuun 
ja antaa uusien tuulien puhaltaa. Onneksi 
saimme innokkaan jatkajan itselleni.  Toi-
vottavasti olen pystynyt antamaan sinulle 
Juha ne tiedot ja opit, mitkä olen saanut näi-
den vuosien aikana. Ensimmäisestä lehdes-
tä päätellen tein oikean ratkaisun. Lehtihän 
harppasi kerralla eteenpäin, niin kuin halu-
sinkin. Jännityksellä jäämme odottamaan, 
mitä muuta uutta tulee?

Kiitos vielä kerran kaikille ja sydämelli-
nen kiitos miehelleni kaikesta avusta ”tiet-
sikan”  kanssa, sekä kärsivällisyydestä. 
Loppurutistus teki välillä tiukkaa, mutta 
aina lehti syntyi ajallaan.

Toivotan onnea ja menestystä Juhalle, se-
kä hyvää kevättä ja kesää kaikille kara-
vaanareille. Ajakaa varovasti maailman 
teillä ja turuilla, mutta kirjoitelkaa myös 
niistä lehteen, että saamme lukea kaikis-
ta mielenkiintoisista asioista ja paikoista.

 
 KEVÄISIN TERVEISIN   ULLA   20477-1
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 "WAPPU "- TREFFIT
27.04. - 29.04.2012

ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ ! 

   * Naamiaiset; paras asu palkitaan
   * Hämyjen karaokekisaan alku-
      karsinnat
   * Lauantai - aamuna perinteinen
      brunssi pitkässä pöydässä

  
  
 

     * lisäksi erilaisia kilpailuja 

          *  treffimaksu 45 €

Hauskaa yhdessä oloa mukavien karavaanari- 
ystävien kanssa !

    Tervetuloa  Vuorenmäelle ! 

   Ps. Muutokset mahdollisia + säävaraus 

     

     Brunssipöytä mallia 2011 v. 2011 naamiaisten voittajat :)
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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. 

HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI 
MERKIT

  MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO

 SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY      

          Harri Husula                             
 SF-C  6730
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                                         Matkakuvat talteen:
Kaikki varmaan ovat katselleet vanhoja valokuvia muistellen samalla kuvaushetkiin liittyviä ihmisä ja 
paikkoja. Filmikameroiden aikaan kuvausmäärät oli kohtuullisia ja huonoistakin otoksista sai paperi-
kuvat säilytettäväksi myöhempiä muisteluja varten. Nyt digikameroilla tulee otettua parhaimmillaan 
tai pahimmoillaan tuhansia kuvia yhdeltä matkalta ja aivan liian harvat teettävät kuviaan paperille. 
Tietokoneen tai muistikortin hajotessa saattaakin  kadota korvaamattomia muistoja vuosien varrelta.
Yksi ratkaisu on tehdä kuvista kuvakirjoja, jolloin parhaat ja valikoidut otokset säilyvät ja niitä on 
helppo  katsella vaikka vaunulla tuttujen kanssa iltaa istuessa.

Kuvakirjoja tekevät melkeinpä kaikki kuvavalmistajat, osa tarjoaa erillistä koneelle asennettavaa 
ohjelmistoa ja toisilla on tarjolla www-selaimella käytettävä ohjelmisto.Kaikilla kokeilemillani ta-
voilla kirjan saa tehtyä, on enemmänkin itsestä kiinni miltä toimittajalta haluaa kirjan tilata. Hinnal-
taan edullisimmat kirjat alkavat n. 10€ eikä paksunpikaan kirja montaa kymppiä tule maksamaan.

Helpoiten kuvakirjan teossa pääsee alkuun kun laittaa Googleen hakusanaksi”kuvakirja” ja käyttää 
tutustumalla eri vaihtoehtoihin. Sitten vain tallentamaan ainutlaatuisia muistoja jälkipolvienkin kat-
seltavaksi.

Ps. Treffeillä voit käydä autollamme katsomassa meidän tekemiä kirjoja, yleensä joku kirjoista on 
mukana.
                                                                                                                   Fototerveisin Juha, 111743
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LAHDEN PALOKALUSTO OY 
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI 

PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805 
www.lahdenpalokalusto.fi 
info@lahdenpalokalusto.fi 

 
AVOINNA MA-PE   KLO 7.30 – 16.00 

 

 

2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS  

CARAVAANARIKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ! 

 

 

 

 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2012 LOPPUUN. 

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 

 8,80 € 
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Juttusarja osa 1.    
                                Tullaan tutuiksi !   

               Anne, Dominick ja Kimmo

                          Hei!

Olemme kahdeksanhenkinen maanviljeli-
jäperhe aurinkoiselta Artjärveltä. Perhee-
seemme kuuluu Kimmo ja Anne, sekä kak-
si poikaa ja neljä tyttöä.

Meidän asuntovaunuharrastus alkoi vuon-
na -94 sukulaisten opastuksella.

Solifer 50T v.-80 palveli onnellisesti en-
simmäiset puoli vuotta, mutta tilaa tarvit-
tiin ja vaihdossa tuli Solifer 2002 Finlan-
dia -86. Sen jälkeen käytössä oli muutaman 
vuoden Solifer 6102 v.-89.
Vuonna 2004 10-vuoden harrastustoimin-
nan jälkeen päätettiin viimein ostaa ensim-
mäinen uusi vaunu.
Merkkiuskollisina :) lomiamme ilostutta-
maan tuli Solifer Finlandia 740, joka pal-
velee meitä edelleenkin ja vielä vuosiakin 
eteenpäin. Veturina on aina ollut Mitsubi-
shi. Tällä hetkellä v.-99 Pajero. 
Vuosien mittaan on kuljettu Suomea ris-
tiin rastiin kesät/talvet. Asuntovaunulla ol-
laan rajojen ulkopuolella käyty vain ker-
ran, VOP-kerhon kanssa Virossa kesällä 
-05. Upea kokemus !

Nykyisin kesän lempparialueet ovat mm. 
Kuninkaanlähde, Kalajärvi, Yyteri, Kala-
joen Hiekkasärkät ja Naantali Camping 
(Muumimaan takia) jne.
Ensimmäiset SF-Caravan Lahden Seudun 
järjestämät treffit mihin meidän perhe osal-
listui oli muistaakseni -95 vapputreffit Hei-
nolassa, jonka jälkeen Lahden porukka al-
koi tulla tutuksi Orimattilan Kotieläinpuis-
tossa Kantrifestareilla, joille osallistuttiin 
monena vuonna. Kantrifestareille oli vaan 
kertakaikkiaan pakko mennä. Paikalla oli 
aina mahtava tunnelma. Leirintä toimivaa 
ja talkooporukka tuttavallista ja aina ystä-
vällistä. Kiitos heille vielä vuosienkin jäl-
keen !
Meidän porukka tuli tutustumaan talkoo-
toimintaan ensimmäisen kerran Lahden 
Messuille -07 ja sen jälkeen ollaan toimittu 
Isäntinä Teivaanmäellä Keinäsen Mikon ja 
Jonnan kanssa. Toiminta on ollut mukavaa. 
Kiva, kun ollaan saatu osallistua !
Ajotaidoistakin pitää emännän lahtelaisia 
kiittää :) Vuorenmäellä innostus merkki-
suorituksiin heräsi ja asuntovaunun käsit-
telystä mestarimerkit saatiin sitten v.-08, 
emäntä & isäntä samaan aikaan. Asunto-
auton käsittelyäkin on tullut kokeiltua.

Nykyisin työt häiritsevät harrastusta, mut-
ta yritetään osallistua treffeille, niin paljon 
kun mahdollista. Aina mukava päästä kat-
somaan tuttuja ja vaihtamaan kuulumisia !
    On mukava olla Karavaanari ja 
               kaikkien kaveri ! ;)
                
                    Tapaamisiin
                  Salmiset 73358
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         Alkoholi ja liikenne                                  

ALKOHOLI HEIKENTÄÄ AJOKYKYÄ

Useilla autoilijoilla on varsin puutteelliset tie-
dot alkoholin vaikutuksesta ajamiseen ja etenkin 
alkoholin poistumisesta elimistöstä. Alkoholin 
imeytymiseen vaikuttavat mm. juomiseen käy-
tetty aika, juomien väkevyys sekä juojan paino 
ja sukupuoli. Ruokailun yhteydessä nautittu al-
koholi imeytyy selvästi hitaammin kuin tyhjään 
vatsaan juotu annos. Alkoholi poistuu verestä 
palamalla tasaisella nopeudella. Alkoholin vai-
kutukset ja palaminen ovat kuitenkin hyvin yk-
silöllisiä. Joidenkin maksa polttaa alkoholia 4 
grammaa, toisten 10 grammaa tunnissa. Myös 
kehon vesipitoisuudella on merkitystä. Miesten 
kehon vesipitoisuus on noin 75%, kun vastaava 
luku naisilla on 66%. Tästä syystä naiset humal-
tuvat samasta annoksesta enemmän kuin miehet.
Ajokunnon arviointia ei kannata jättää vain 
sen varaan, että laskee nautittuja alkoholimää-
riä. Moni rattijuoppo on uskonut olevansa ajo-
kunnossa. Koko seuraavan päivän ohjelma on 
hyvä suunnitella sen varaan, ettei rattiin tarvit-
se tarttua. Myös väsymys on hyvä ottaa huo-
mioon. Pitkä valvominen heikentää ajokykyä. 
Jos siihen liittyy myös alkoholin käyttöä, riski 
rattiin nukahtamisesta kasvaa. Univaje ja esi-
merkiksi lounaalla nautittu pienikin alkoholi-
määrä johtavat helposti rattiin nukahtamiseen 
jo iltapäivän tunteina. Alkoholin ja lääkkeiden 
samanaikaisella käytöllä voi olla arvaamattomia 
vaikutuksia ajamiseen. Yhteisvaikutukset ovat 
usein paljon voimakkaampia kuin alkoholin ja 
lääkkeen vaikutus erikseen. Lääkkeet häviävät 
elimistöstä hitaasti. Vaikka niiden vaikutusta ei 
enää itse tunne, voi alkoholin nauttiminen ai-
heuttaa odottamattomia seurauksia. Liikenteen 
alkoholihaitat eivät kuitenkaan rajoitu vain ratti-
juopumukseen. Ne koskevat myös jalankulkijoi-
ta ja pyöräilijöitä.  Välillisesti alkoholi vaikuttaa 
tieliikenteen turvallisuuteen myös väsymyksen 
ja onnettomuusriskiä lisäävien erilaisten saira-
uksien aiheuttajana.

Kun on nauttinut alkoholia, ei ole yhdenteke-
vää miten ja millä matkaansa taittaa. Alkoholi 
vaikuttaa monella tavalla toiminta- ja suoritus-
kykyyn. Etenkin liikenteessä se lisää nopeasti 
virheiden ja onnettomuuksien mahdollisuutta. 
Hetkenkin herpaantuminen tarkkaavaisuudessa 
tai itsensä hallitsemisessa voi johtaa vakaviin 
seurauksiin.

Riskit korostuvat tieliikenteessä moottoriajo-
neuvolla liikuttaessa, jolloin vauhti ja törmä-
ysvoimat ovat suuret. Alkoholi huonontaa toi-
mintakykyä liikenteessä. Moottoriajoneuvon 
kuljettajalla jo varsin pieni määrä alkoholia 
veressä heikentää hänen mahdollisuuksia sel-
viytyä kiperissä liikennetilanteissa. Tarkkaavai-
suus heikkenee ja arviointivirheitä alkaa ilmetä 
jo 0,2 promillesta lähtien. Veren alkoholipitoi-
suuden kasvaessa kuljettajan havaintokenttä al-
kaa supistua, reaktionopeus hidastua ja liikku-
van kohteen seuraaminen vaikeutua. 

Riskinotto lisääntyy, kun arviointikyky heikke-
nee, samalla onnettomuusriski kasvaa. Yli 0,5 
promillen humalassa ajavalla kuljettajalla riski 
on yli kymmenkertainen selvään kuljettajaan 
verrattuna ja riski kasvaa voimakkaasti lisäpro-
millien myötä. Tyypillisiä onnettomuuksia ovat 
ulosajo ja nokkakolari. Seuraukset ovat yleensä 
aina vakavat. Vakavat onnettomuudet tapahtu-
vat pääosin ilta- ja yöaikaan. Kesä ja alkusyksy 
ovat tilastojen mukaan pahinta aikaa. Vakavi-
en onnettomuuksien perusteella rattijuopumus 
näyttää nuorten kuljettajien ongelmalta. Liiken-
teessä tyypillinen rattijuoppo on 30 – 39-vuo-
tias mies. Nykyään syyllistyy myös aiempaa 
enemmän vanhempia kuljettajia. Suuri osa rat-
tijuopoista syyllistyy useita kertoja rattijuopu-
mukseen.
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  RATTIJUOPPOJEN ONNETTOMUUDET

Suomessa on viime vuosina tieliikenteessä louk-
kaantunut n.1000 henkeä ja menehtynyt noin 
400 ihmistä vuodessa. Tavoitteena on vähen-
tää menehtyneiden määrä alle 250:een vuoteen 
2010 mennessä. Alkoholionnettomuuksien vä-
hentämisellä on tärkeä merkitys.
Nyt noin joka neljäs liikenteen uhri menehtyy 
onnettomuudessa, jossa joku sen osapuolista 
on ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Joka 
viidennessä liikennekuolemassa aiheuttajana 
on rattijuoppo. Rattijuoppo menehtyy itse kah-
dessa tapauksessa kolmesta. Muut uhreista ovat 
pääasiassa auton matkustajia. Sivullisia meneh-
tyy alle 10 prosenttia. Rattijuoppojen osuus kul-
jettajista on pysynyt viime vuosina jotakuinkin 
ennallaan. Liikenteen määrä on kuitenkin jatku-
vasti kasvanut, joten maatieliikenteessä ajetaan 
yhä enemmän alkoholin vaikutuksen alaisena. 
Kansainvälisesti Suomen rattijuopumustilanne 
on edelleen hyvä. Liikenteen määrän ja alkoho-
linkulutuksen kasvu luovat kuitenkin paineita 
liikenteen turvallisuudelle.

       RATTIJUOPPO JÄÄ KIINNI

Vuosittain poliisi puhalluttaa lähes 1,5 miljoona 
autoilijaa. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä 
on vuosittain noin 25 000, siis yli 70 päivässä!! 
Heistä yhdeksän kymmenestä on miehiä. Nais-
ten osuus on kuitenkin vuosien kuluessa kak-
sinkertaistunut. 
Alkoholin osuutta liikenteessä voi kukin tiellä 
liikkuja arvioida sen mukaan, että Suomen teillä 
joka päivä noin 480 kuljettajaa ajaa yli 0.5 pro-
millen humalassa. Sitä vähemmässä alkoholin 
vaikutuksessa ajaa noin joka sadas kuljettaja. 

Rattijuopumus on rikos ja siitä tulee aina mer-
kintä rikosrekisteriin. Rattijuopumuksesta tuo-
mitaan sakkoja tai vankeutta, jonka pituus on 
enintään 6 kk. Törkeästä rattijuopumukses-
ta rangaistus on vähintään 60 päiväsakkoa ja 
enimmillään kaksi vuotta vankeutta. Vamman 
tai kuoleman aiheuttaminen lisää rangaistusten 
kokonaismäärää. Auton luovuttamisesta  juopu-
neelle rangaistaan sakolla tai enintään vuodella 
vankeutta. Rangaistukset ja taloudelliset mene-
tykset ovat kuitenkin vain osa rattijuopumuk-
sen seurauksista. Siitä aiheutuu myös inhimil-
lisiä kärsimyksiä uhreille, rattijuopolle itselleen 
ja molempien osapuolten omaisille. Ne eivät 
ole rahalla korvattavissa ja voivat olla ihmisel-
le elinikäisiä taakkoja. Monelle syyllistäminen 
humalassa ajamiseen on merkinnyt alkua elä-
män alamäelle ja sitähän meistä ei halua kukaan. 

Alkoholin aiheuttamien haittojen vähentämien 
on kaikkien yhteinen asia. Jokaisen tulee vas-
tata omalta osaltaan siitä, että liikkuu alkoholia 
nautittuaan turvallisesti. Odotettavissa oleva al-
koholin kulutuksen kasvu tuo paineita myös lii-
kenteen turvallisuudelle. Oman alkoholin käy-
tön hallinta ja liikkumistarpeiden ennakointi 
ovat jokaiselle tärkeitä asioita alkoholin aiheut-
tamien liikenneriskien vähentämiseksi. Liiken-
nettä tulee arvostaa ja kehittää alkoholittomana 
elämänalueena. Silloin myös muut liikkumisen 
sujuvuutta ja turvallisuutta edistävät toimenpi-
teet ovat tehokkaita.

Toivotan kaikille Teille turvallista vuotta ja nau-
titaan kohtuudella ”peikkojuomaa”!

        
       T: Jiri Kattelus

 
Jiri on ammatiltaan liikenneopettaja sekä liiton 
liikenneasiantuntija.



14

                        

                      XIV TALVIPÄIVÄT      LUHTAANPIRTTI
                                          16.-18.3-2012

Kuuden vuoden tauon jälkeen pidimme 
Talvipäivämme jälleen Nastolan Luhtaan-
pirtillä. Yksiköitä oli saapunut paikalle 26 
kpl.  Viikonlopun aikana sää oli lauha ja 
hieman harmaata. Se ei kuitenkaan haitan-
nut ohjelman läpivientiä eli jään paksuus 
riitti kantamaan noin kolmenkymmenen 
pilkkijän painon ja ylös pilkityn kalansaa-
liin tuoman lisäpainon. Tasan eivät käy-
neet Ahdin antimet, sillä osa kisailijoista 
tuli rantaan saamatta saalista. Tässä ovat 
kuitenkin punnituksessa käyneiden kisai-
lijoiden tulokset.
Lapset  Eero Helin   1339 g               Miehet  Pekka Päivinen                   2366 g
                              Eino Veikkolainen   1942 g
Nuoret  Paavo Helin   1845 g         Reino Kärkkäinen   1889 g
                              Helge Hedlund                   851 g
Naiset  Katja Helin   2245 g         Hannu Aitto-oja       787 g
   Meeri Päivinen     644 g        Martti Keinänen      181 g
   Ebba Luomala     590 g        Arvo Vartiainen      164 g
   Päivi Kokkinen     288 g         Hannu Luomala      141 g
   Sirkku Hedlund      105g           
   Marjatta Virtanen      90 g         
                 
Pienin kala  Pekka Päivinen (kiiski)  6 g  
Suurin kala  Helge Hedlund (kuha)  851 g

           Suurin kala: Kuha pituus 47cm     paino 851g
                 Vertailun vuoksi sytytin pituus 6,3 cm

 Suurimman kalan voittaja Helge Hedlund
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Muutaman tunnin ulkoilun jälkeen maistui Hartmanin Juhan loihtima höyryävän maukas 
jauhelihakeitto, jota nauttimaan siirryimme Pirtin lämpöön. Vatsat kylläisinä siirryimme 
juhlalliseen pilkkikisan palkintojen jakoon. Valitettavasti kisan voittaja ja naisten kakkonen 
olivat jo joutuneet lähtemään, joten kuvat voittajista jäivät vajaiksi.

                            Jauhelihakeitto maistui treffiväelle......

            Nuorten Mestari
              Paavo Helin

1. Katja Helin ja 3. Ebba Luomala
Kuvasta puuttuu 2. Meeri Päivinen
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Miesten pilkkikilpailun 2. Eino Veikkolainen 3. Reino Kärkkäinen
           Kuvasta puuttuu voittaja  Pekka Päivinen

                                          Lasten sarjan 1. Eero Helin
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Iltapäiväksi oli vielä järjestetty ruoansula-
tusliikuntaa eli lumikenkäkävelyä. Parikil-
pailussa parin sisemmät jalat sidottiin yh-
teen ja ulompiin jalkoihin laitettiin lumi-
kengät ja eikun hankeen kävelemään. Kaksi 
paria kerrallaan kiersivät maalitolpan ja no-
peampi pari pääsi jatkoon. Loppukilpailuun 
valikoituneiden joukosta voittajaksi selvisi 
pari Jenna ja Elli. Toinen sija jaettiin pari-
en Vili ja Joni sekä Seija ja Jorma kesken. 
Illalla vielä piirreltiin kuvioita parkettiin 
sukkatansseissa ja näin alkoi viikonlopun 
ohjelma olla paketissa.

Aurinkoisena sunnuntaiaamuna kokoon-
nuimme Pirtille kahvikupposen ääreen. 
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin tällä 
kerralla Talvipäivien yhteydessä. Joutuisas-
ti sujuneen kokouksen jälkeen oli vuorossa 
vielä palkintojen jako lumikenkäkävelystä 
sekä arpajaiset. Tästäpä sitten sujuttelimme 
kotejamme kohti kukin omaa tahtiaan.

PS. Olipa meillä ohjelmassa oikein bingo-
kin. Perjantai-iltana kokeneet bingoemän-
nät Kikka ja Terhi pyöräyttelivät bingorum-
pua treffiläisten iloksi. Saipa sitä allekirjoit-
tanutkin kantaa autolle mm. bingokahvia. 
Kiitos tytöt!
                                          Kari 78111
Vieläkin olen useasti miettinyt sitä lauan-
tain keittohetkeä. Lisäsin tarjoilupöytiin ta-
varaa ja pieni Jaakko poika tuli viereeni ja 
sanoi silmät kirkkaana: ”Hartza toi keitto 
oli tosi hyvää”. Kyllä jäi hyvä mieli että oli 
ainakin yhden suun mukaista keittoa, toki 
siitä taisi muutkin pitää. 
Kiitokset että oli maistuvaa!
Ilman Sirpan,Terhin,Sinikan ja muiden ys-
tävien apua olisi ollut todella iso työ joten 
lämpimät kiitokset heille avusta!

                                        Juuso 127140

           Voittajakolmikon tyylinäytettä:
       Jorma, Seija, Vili, Joni, Elli ja Jenna   

             Tyylejä oli monenlaisia:
     Hannu ja Ebba sekä Terhi ja Maija

         Näistä taisteltiin pilkkikilpailuissa

Teksti ja kuvat: Kari Koivunen
                            Juha Hartman
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Kevätkokouksemme oli tänä vuonna yhdistetty Talvipäivien viikonloppuun eli kokous-
väkenä oli pitkälti treffeille osallistuneita vahvistettuna muutamalla varta vasten paikalle 
saapuneella. Kokoukseen otti osaa jotakuinkin normaali määrä jäseniä eli äänioikeutettuja 
oli läsnä 31. 

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Helin, sihteeriksi Ulla Leppänen sekä pöy-
täkirjantarkastajiksi Kimmo Suomalainen sekä Uolevi Heikkilä. Kokouksessa käsiteltiin 
vuoden 2011 toimintakertomus, jossa todettiin yhdistyksemme järjestäneen seitsemän tref-
fitapaamista sekä kaksi caravantapaamista, joista suurimpana oli Caravan 2011-messujen 
tapaaminen. Tällä kerralla yksiköitä alueillamme oli 627. Ajotaitomerkkejä ajettiin syksyn 
ajotaitotreffeillä 31, mikä on melkoisen hyvä saavutus.

Yhdistyksemme talous on varsin hyvällä mallilla. Caravan-messujen tuotolla on suuri 
merkitys taloudellemme. Näinollen on esim. Vuorenmäen aluetta on helppo kehittää ilman 
lainarahaa. Nyt tulevana keväänäkin on tarkoitus tehdä pieniä muutoksia ja parannuksia 
Vuorenmäen palveluihin. Aluetta on tarkoitus ”miehittää” isännillä kesäviikkojen aikana 
eli jos joku haluaisi viettää viikon isäntänä Vuorenmäellä, niin ottakaa yhteys puheenjoh-
taja Timo Leppäseen ja kyselkää lisää.                       
                                                                                                     Kari 78111

  Luhtaanpirtti oli täysi kevätkokous väkeä

                   Kevätkokous Luhtaanpirtti/Nastola 18.3 - 2012
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PERHETREFFIT
25.05 - 27.05.2012

ARTJÄRVEN 
VUORENMÄELLÄ ! 

 

Arpajaiset !
(palkintoja otetaan mielellään vastaan lahjoituksina)

Lasten arpajaisissa jokainen lapsi voittaa :)

  

Leikkimielinen moniottelu !

Luontopolku lapsille ja aikuisille !

Tikkupullan ja makkaran paistoa !

"Rompetori" 
Tuo myytäväksi / vaihdettavaksi /annettavaksi 

leluja, kirjoja, karavaanaritavaraa yms.

              TERVETULOA VUORENMÄELLE !

                Lisätietoja: Kirsi Kotro p. 0400 742060

  PS. Muutokset mahdollisia 

Treffimaksu 35 €
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   VANKKURI KISAT

    Lehdessä nro 1/2012 oli kilpailu johon oikeat vastaukset tulevat numeroon 3/2012.
    Allekirjoittanut tarkoitti päätoimittajaa =  Juha Hartman
    Anteeksipyyntöni hieman epäselvästä ilmoituksesta.
    Perhetreffeillä nähdään aurinkoisella Artjärvellä. :)   25.- 27.5-2012
    Alustava ohjelma löytyy sivulta 19
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Lomalle ulkomaille?

Kesällä moni taas suuntaa autonsa kohti ulkomaita ja onkin hyvä muistaa muutamia asioita joita 

kotimaata kierrellessä ei välttämättä tule ajatelleeksi.

Aivan listan kärkipäässä on niin ajoneuvojen kuin henkilöidenkin paperit. Matkustajille yleensä 

riittää kun ottaa mukaan passin ja ajokortin, tosin lähimaista esimerkiksi Venäjälle tarvitaan 

viisumin lisäksi kansainvälinen ajokortti. Mahdolliset matkavakuutuskortit ja eurooppalainen 

sairasvakuutuskortti on myös hyvä olla mukana. 

Ajoneuvojen osalta rekisteriotteet ja vakuutustodistukset (green card) pitää olla mukana ja 

kunnossa. Jos ”apukuljettajan” nimeä ei ole rekisteriotteessa, on hyvä tehdä valtakirja jolla 

ajoneuvot voi viedä maasta toiseen. Ja näistä kaikista on hyvä ottaa kopiot.

Leirintäkortteja on tarjolla esimerkiksi CCI (kansainvälinen), CKE (eurooppalainen, korvaa 

aikaisemman pohjoismaisen kortin) ja oma SFC:mme. Lisäksi löytyy lähinnä erilaisia etuja 

tarjoavia kortteja kuten ACSI.

Kun paperit ovat kunnossa on aika tarkastaa ajoneuvot. Ennen lähtöä kannattaa auto huoltaa, 

vaihtaa öljyt ja suodattimet sekä tarkastuttaa ilmastointilaitteet. Lisäksi tulee tarkastaa renkaiden ja 

mahdollisen vararenkaan kunto ja ilmanpaineet. Kannattaa myös harkita renkaiden typpitäyttöä, 

jolloin paine ei juurikaan muutu lämpötilan mukana. 

Matkalle osuvien maiden lainsäädännöstä riippuen mukaan tarvitaan esimerkiksi varapolttimoita, 

ylimääräinen varoituskolmio tai huomioliivit kaikille matkustajille. Lisäksi punavalkoinen 

varoituskilpi on tarpeen mm. Italiassa jos jokin (yleensä pyöräteline) ulottuu taaemmas kuin 

takavalot.

Navigaattoreiden osalta laki on esimerkiksi Ranskassa muuttunut tälle vuodelle. Ranskassa 

ajettaessa navigaattorissa ei enää saa olla nopeusvalvontakameroiden sijaintitietoja. Navigaattori 

onkin syytä päivittää ennen lähtöä, jotta niin kartat kuin mahdolliset muut tiedot tulevat ajan tasalle. 

Eikä paperikarttojakaan ole syytä unohtaa, ne toimivat edelleen mainiosti silloinkin kun navigaattori 

päättää mykistyä kesken matkan.

Vaikka alkuvalmistelut joskus tuntuvatkin työläiltä, kannattaa muistaa että parhaat varusteet 

matkalla ovat maltti ja maalaisjärki, niillä pärjää jo melko pitkälle. Ja loppujen lopuksi tärkeintä on 

lähteminen, ei se minne ja miten on menossa.

Juha 111743
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET

     UUDET JÄSENET

  
   Helmikuu   2012

         80013                                          Tuominen Risto                   Lahti                                
                    139745       Holopainen Lasse               Mankala
                    139761                                           Latvanen Marko                 Heinola
                    139774                                           Rantsi Sauli                        Lahti
                    139791                                           Loikas Brita                        Kukkila
                    139806                                           Kumpulainen Ville             Hollola
                    139832                                           Hämäläinen Tapio              Lahti
                    139845                                           Nurminen Heikki               Heinola
                    139857                                           Hollila Leila                       Orimattila
                        
                    

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
MUKAAN YHDISTYKSEMME 

TOIMINTAAN!
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YLI 100 MATKAILUAJONEUVOA 
VALMIINA LÄHTÖÖN!

Tervetuloa tutustumaan tai kts. www.jyvascaravan.fi

Ma-pe klo 9-17, la 10-15 
tai sopimuksen mukaan. 
Sorastajantie 6 JKL

Myynti p. 0400 407 066
Huolto p. 0400 407 055

Tervetuloa palveltavaksi!

Suuri kevätnäyttely
liikkeessämme

20.-22.4.2012
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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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               Hämyjen Karaoke-laulukilpailun säännöt 2012 
Hämyjen karaokekilpailuun karsitaan yhdistyksittäin yhdistyksien omissa tapahtumissa. 

Hämyjen karaokekilpailun finaali vuonna 2012 järjestetään Majamäessä, Tammelassa 
(SF-Caravan Forssan Seutu ry) lauantaina 25.8. klo 13 alkaen. 

Finaaliin voivat osallistua yhdistyksen nimeämät laulajat, jotka edustavat yhdistyksiä/
leirintäalueita. 

Sarjat:  Naiset                                                    Miehet  

            Nuoret (alle 16 vuotta)                           Lapset (alle 10 vuotta) 

Naisten ja miesten sarjaan kukin yhdistys voi nimetä yhden edustajan pl. Pirkanmaan 
yhdistys, joka voi nimetä kyseisen määrän edustajia kummaltakin alueeltaan. 

Lapset ja juniorit karsivat finaalipaikasta (3 hlö/sarja finaaliin) Majamäessä la 25.8. klo 
10 alkaen. Kaikki paikalla olevat halukkaat voivat osallistua karsintaan 

Finaalissa kukin edustaja esittää kaksi vapaavalintaista kappaletta. Kappaleiden 
esityskieli on vapaavalintainen ja kappaleet valitaan finaalipaikalla olevasta järjestäjän 
valikoimasta (n. 1000 kpl). 

Kilpailuilmoittautumiset yhdistyksittäin 15.8.2012 mennessä: harri.jarvelainen@gmail.
com, jolloin on ilmoitettava edustajien nimet sekä yhteystiedot. 

      Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen tarkistuksiin ja muutoksiin. 

Tuomarointikriteerit: 

1. Lauluääni – äänen puhtaus, laatu ja persoonallisuus 

2. Rytmi ja tempo – äänen suhde musiikkiin 

3. Tulkinta – vokaalinen ilmaisu: kuinka hyvin laulaja pystyy ilmaisemaan laulun 
tarkoituksen ja tunteen 

4. Lavakarisma – laulun fyysinen ilmaisu: esiintymisen visuaalinen suorittaminen lavalla 
ja pukeutuminen 

5. Viihdytyksellinen arvo – kuinka yleisö ja tuomaristo reagoivat kokonaisesitykseen. 
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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 2012                 200 euroa

-jäsenkortin haltijalle vuorokausimaksu sisältää valosähkön            3 euroa
-ohjelmamaksu treffeille                          10 euroa

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

                                    
                  JÄRJESTÄMME 5-6.5. 2012 KEVÄTTAPAHTUMAT 

    AVOINNA LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA 10-15
                   
               KAIKKI VARASTOTUOTTEET MYYDÄÄN 

    ULOSKANTOHINNOIN POIS UUDEN TULEVAN

    MYYMÄLÄN ALTA. PALJON TUOTTEITA LAIDASTA

    LAITAAN, JOTEN TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ
  
    BUFFETISTA MAKKARAA JA JUOMAA

     KAASULAITTEIDEN KOEPONNISTUS TAPAHTUMAN

    AJAN 20€ AUTO TAI VAUNU.     
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www.akkumaailma.fi
Vanhanradank. 8 (Saksala) Puh. 733 0994

Palvelu pelaa ark. 8-17, la 10-13

AKKU-ÄSSÄ OY
VENE JA VAPAA-AJAN AKUT

50W paneeli

189,-

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄT
mökille,
veneeseen,
vaunuun ym.

Mainoksen aurinkopaneeli nyt 
mahtavaan keväthintaan 130.- 
jäsenille !!

      Tervetuloa palvelevaan akkujen erikoisliikkeeseen !!
Toimimme Suomessa kolmella paikkakunnalla Lahti,Mikkeli ,Kotka.
Lahdessa olemme toimineet jo reilusti yli 20 vuotta ja mikkelissä yli 70 vuotta eli homma 
toimii !!
                
                         Toimimme maahantuojana ja tukku/ vähittäismyyjänä.
- auton akut - pienkoneakut- vapaa ajan akut - puhelin akut - työkaluakut- aurinkopaneelit 
- Duracell ja Panasonic paristot - lyijyhyytelö akut - tietokone akut- trukki ja paikallisakut 
-  ja PALJON PALJON muuta. 
Paristot esim 48 kpl AA tai AAA ykköslaadun alkaali paristo 19,90 / erä. 
TODELLAKIN VAIN 0,41 / kpl JA PARASTA LAATUA !! 
Asennus ja testaus palvelu ! Testaukset ilmaiseksi Caravan jäsenkortilla ! 
Caravan jäsenkortilla alennukset kaikilta toimipisteiltämme.

Tutustu lisää www.akku-assa.fi
www.aurinkonetti.fi ( täydellinen valikoima alan tuotteita ja varmasti edullisesti)
www.akkujenuudelleenkennotus.fi ( korjaamme erittäin edullisesti porakone ym. akut kun-
toon.)
wwww.akkumaailma.fi 
Tervetuloa paikanpäälle toteamaan että   PALVELU PELAA  JA LAATU PITÄÄ !!



29

                                
              1.SAUNA                                
   2.ASUNTOVAUNU
   3.AUTO
   4.KAASUPULLO
   5.LEIRINTÄALUE
   6.KARAVAANARI
   7.KAUSIPAIKKA 

A S U N T O V A U N U A
K A R A V A A N A R I

M T
K A J

A R Ä
A J O T A I T O K R K

S I V A
V A N K K U R I I U

S S P S S
A L U E I S Ä N T Ä U I
U Ä L P
N A N E T U T E L T T A
A U N O I

T S Ä H K Ö J O H T O K
O T K

L E I R I N T Ä A L U E A

              8.ETUTELTTA
   9.ARTJÄRVI
 10.VANKKURI
 11.MARKIISI
 12.SÄHKÖJOHTO
 13.AJOTAITO
 14.ALUEISÄNTÄ
 15.SÄÄNNÖT

                    VAUNUPOSTI 1/2012  OIKEAT VASTAUKSET:
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28. VUOSIKERTA                                                    Painosmäärä: 1700 kpl

Ilmoitushinnat Lehden Aineiston
 ilmestymisvko:t jättövko:t

Aukeama     160 € 
1/1  sivu         95 €  
½    sivu         70 €   No:3   32/2012 28/2012
¼    sivu         50 € No:4   45/2012 41/2012
Takasivu      150 €
     Päätoimittaja:      Juha Hartman

Lehtitoimikunta:     Erkki Helin     Kari Koivunen     Timo Leppänen
   
Lehteen  2/12 tulevan materiaalin tulee olla perillä  15.7.2012 mennessä.

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

Painopaikka:  
  

Kansikuva: Birgitta Hartman

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  2012

27.- 29.4 Vapputreffit
Vuorenmäki, Artjärvi

18.- 20.5  Talkoot  
Vuorenmäki, Artjärvi

25.- 27.5 Rompetori/Perhetreffit
 Vuorenmäki, Artjärvi
                                                
21.-24.6                                  Juhannustapaaminen                                         
                                               Vuorenmäki, Artjärvi

17.- 19.8 Pelitreffit
 Vuorenmäki, Artjärvi

7. - 9. 9                                   Hyväntekeväisyystreffit
                                               Vuorenmäki, Artjärvi

14.- 16.9 Caravanmessut 2012
 Messukeskus, Lahti

5.- 7.10 Ajotaitotreffit (Rosvopaisti)
 Vuorenmäki, Artjärvi

26.- 28.10                              Syystreffit
                                               Vuorenmäki, Artjärvi  

.11 Syyskokous 
 Wanha Herra 
                                              
30.11 - 2.12 Pikkujoulutreffit
 Vuorenmäki, Artjärvi

 
                   




