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         SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU RY  2013

PUH.JOHT.
Mikko Keinänen        83077      0400-485477      mikko.mersu@gmail.com
 
VARA.PUH.JOHT.
Erkki Helin        35079      0400-351439   erkkihelin@suomi24.fi
 
JÄSENET
Juha Hartman            127140         050-9171156       juhahartman@live.fi
Kari Koivunen        78111      044-5532166   kari.koivunen@live.fi
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, Juha Raappana, Lauri Tarnanen
LEIRITOIMIKUNTA
Juha Raappana              135110              0400-715456       juha.raappana2@luukku.com
        Juha Hokkanen, Kimmo Suomalainen
OHJELMATOIMIKUNTA
Vetäjää etsitään edelleen ( Jos kiinnostuit) ota yhteyttä!!
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

             Hei Taas!

Minusta tuntuu että sain vasta edel-
lisen lehden juuri tehtyä ja jälleen 
on uuden lehden aika. No kohtahan  
tässä käännytään lämmintä ja aurin-
koista kesää kohti (toivottavasti) ja 
seuraava lehtemme ilmestyykin vas-
ta kesän jälkeen.

Varmasti kaikki odotamme innolla 
,että olisiko tuleva kesä hiukan kui-
vempi ja aurinkoisempi kuin edelli-
nen. Kalustoa on ollut jo liikenteessä  
melkoisen paljon kun tiet ovat pää-
osin sulaneet ja sehän on jo merkki 
siitä, että kyllä sitä on odotettu et-
tä pääsemme taas tapaamaan uusia 
ja vanhoja Caravanystäviä ja tuttuja 
pitkän lumisen ja kylmän talven jäl-
keen.

                         OIKAISU:

Lehdessä 1/13 oli sivulla 23 yhdistyksemme en-
tisiä puheenjohtajia Turun messuilla. Kuvassa 
keskellä oleva pitkä mies oli Petteri Saarinen 
eikä Petteri Lehtinen niinkuin virhellisesti ker-
roin. 
Petteri Saarinen toimi myöskin pitkään yhdis-
tyksemme tilintarkastajana.
Toimitus pahoittelee!

Ensimmäiset treffit ovat nyt takana 
ja seuraavat on jo ovella. Kesää koh-
ti kun mennään niin tarjolla on mo-
nelaista tapahtumaa. Jyväscaravanin 
näyttelykiertue, Wapputapaaminen, 
Talkoot, Perhetreffit, Koiratreffit jne

Huomioithan/muistathan tulles-
sasi treffeille, että Artjärveltä on 
poistunut pankkiautomaatti mut-
ta treffimaksut, arvat ym. makse-
taan käteisellä.

Talkooviikonloppu on 10.-12.5 ja 
se on maksuton kaikille, jotka tal-
koisiin osallistuu. Väkeä menee jo 
keskiviikkona sekä (helatorstaina).

Tästä jatketaan hyvillä mielin kohti 
kesää.
Turvallista ja matkailurikasta vuot-
ta!

                  Juuso  127140
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Puheenjohtajan palsta

Kiitokset kaikille kautta aikojen 
suurimmasta osallistumisväestä tal-
vipäiville. Treffit olivat hyvin on-
nistuneet ja sää suosi yöpakkasista 
huolimatta. Ahti suosi myös reippai-
ta pilkkijöitä. 

Artjärven alueella kevään tullen tou-
kokuussa toisena viikonloppuna teh-
dään pieniä uudistuksia: vaunu- ja 
autopaikkoja parannellaan. Talkoo-
väki on tervetullutta ja keittolounas 
tarjoillaan ahertajille. Talkooväki 
pääsee myös uudistettuun saunaan.

Isäntäpäivystys vuoroja olisi vapaa-
na vielä tälle kesälle. Asiaa voi tie-
dustella allekirjoittaneilta tai leiri-
päälliköltä Juha Raappanalta.

Aurinkoista ja lämmintä kevättä 
kaikille caravaanareille sekä terve-
tuloa Artjärvelle!

Terveisin: Mikko Keinänen
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            XV Talvipäivät 8-.10.3.2013
            Luhtaanpirtti

Ei varmaan olisi voinut olla parempaa sää-
tä, kun 40 yksikköä saapui viikonlopuk-
si Talvipäivien merkeissä Luhtaanpirtille. 
Aurinko paistoi kirkkaansiniseltä taivaalta 
koko viikonlopun ajan, öisin tosin oli mel-
koisen kylmää. 
Treffit aloitettiin saunomisilla ja jatkettiin 
talolla bingoillan merkeissä. Kikan ja Si-
pen spelit järjesteli mukavan illan paperi-
lappusten äärellä ja pieniä palkintoja jah-
datessa. Bingon jälkeen pelailtiin sisäpe-
tankkia paripelinä sidotuin silmin. Tässä 
oli valttina pitkän avioliiton tuoma koke-
mus, sillä voittajiksi selvisivät Maija ja 
Uolevi Heikkilä.

Heikkilät

Bingoemännät

                Sokkopetangue vuorossa Päivi Kokkinen
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Lauantaina starttasi pilkkikisa reilun kol-
menkymmenen kilpailijan voimin. Toiset 
lähtivät jäälle kiireellä, mutta toiset an-
toivat tasoitusta hieman rauhallisemmalla 
lähdöllä. Saalismäärät vaihtelivat suuresti  
eikä vuosikymmenien kokemuksellakaan 
aina tullut tulosta. Salajärvi oli tänä vuon-
na hieman kitsas. Miesten sarjassa eniten 
kaloja jäälle nosti Eino Veikkolainen ja 
naisten sarjan paras oli Erja Sallinen.

Miesten sarjan voittaja punnituksessa.

Naisten voittaja Erja Sallisen tyylinäyte. Taustalla puoliso Seppo ihastelee vaimon pilkkitaitoja.
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  Miehet

1.    Eino Veikkolainen            1650g
2. Hannu Aitto-oja       1039g
3. Pekka Päivinen         501g
4. Hannu Luomala         415g
5. Martti Keinänen         256g
6. Timo Utriainen         204g
7. Asko Nevala                     181g
8. Martti Kokkinen         168g
9. Paavo Helin                     100g
10. Pauli Jortikka                       86g
11. Arvo Vartiainen           72g
12. Seppo Sallinen           69g
13. Seppo Valli                       55g
14. Henry Ahonen            30g
15. Reino Kärkkäinen           15g
16. Kari Virtanen              8g

 Pienin kala(kiiski)
 
 Päivi Kokkinen  2g

  Naiset

1. Erja Sallinen        448g
2. Katja Helin        393g
3. Raija Turtiainen       248g
4. Meeri Päivinen       175g
5. Sirkku Hedlund       173g
6. Päivi Kokkinen         58g
7. Manta Virtanen         21g

 Lapset alle 15 vuotta

1. Janina Keinänen         72g
2. Jaakko Helin          69g
3. Mona Pyykkönen         37g

 Lapset alle 10 vuotta

1. Eero Helin           36g

 Suurin kala(hauki)
 
 Erja Sallinen        326g

Lähtölaukausta odotellessa
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Pilkkikisan jälkeen siirryimme sisätiloi-
hin nauttimaan Hartmanin Juuson ja ”en-
keleiden” aikaansaaman keiton suloisesta 
lämmöstä. Säkillinen perunoita ja muuta-
ma kilo jauhelihaa muuntui maukkaaksi 
keitoksi, siitä kiitokset tekijöille. Ruoan-
sulatuksen virkistämiseksi oli ruokailun 
jälkeen järjestetty tandemhiihtoa varsinai-
silla lankuilla. Kakkosnelosen pätkiin oli 
ruuvattu siteet ja niillä piti hiihtää hyvässä 
yhteisymmärryksessä parin kanssa. Lap-
set olivat innolla mukana, mutta aikuisten 
parissa ei tämä laji saanut suurtakaan suo-
siota. Vain kaksi paria uskaltautui mukaan 
kisailemaan ja voiton vei eleettömällä suo-
rituksella Eila ja Kari.

Illalla kokoonnuimme vielä talolle Koro-
na-turnaukseen. Monelle tämä oli ensim-
mäinen kosketus peliin ikinä ja monelle 
muistojen verestelyä vuosikymmenten ta-
kaa. Voittajaksi nousi Erkki Helin näyttäen 
pelaamisen mallia nuoremmille. Yöunien 
jälkeen olikin enää vuorossa kevätkoko-
us, palkintojen jako sekä arpajaiset ja ko-
timatka. Kiitokset mukana olleille ja ta-
vataanhan jälleen vuoden kuluttua näissä 
samoissa merkeissä.

Kari 78111

                       Teksti ja kuvat: Kari Koivunen

Keittoteam

Mestari Eki ja tyylinäyte



10

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin toistamiseen Talvipäivien 
yhteydessä Nastolan Luhtaanpirtillä. Ko-
kousväkeä oli melkoisen paljon, sillä ää-
nioikeutettujakin oli lähes 50.

 Kevätkokous 10.3.2013, Luhtaanpirtti

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ju-
ha Helin, joka vei kokouksen läpi nopeasti 
ja rutiinilla. Edellisen vuoden toimintaker-
tomus, tilit ja taseet hyväksyttiin sellaise-
naan ja hallitus sai tili- ja vastuuvapauden. 
Kokous oli siis nopeasti ohi ja siten pääs-
tiin palkintojen jakoon ja arpajaisten kimp-
puun.

Kevätkokous väkeä
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Tullaan tutuiksi !   Juttusarja osa 5

Sirpa ja Kimmo Suomalainen sekä lapinkoirat Säde ja Tuisku

       ”10 Vuotta eikä suotta” 
Kimmo harrastanut ”autoilua” pitkään, to-
sin linja-autolla, josta palkittiin linja-auto-
liiton 30v mitalilla.
”Matkailuauto” oli alun perin tarkoitus 
tehdä VW LT 28 pakettiautosta, joka muut-
tui kuitenkin –98 malliseksi Granducak-
si vuonna –03, eli 10v matkailu-autoilua 
harrastettu.
Kotimaata kierretty  kesäaikoina Hangos-
ta käsivarteen koirat mukanamme, usein  
matkassa nuorimmainen poikamme serk-
kunsa kera. Lastenlasten kanssa on perin-
teeksi muodostunut Puuhamaa –päivä vuo-
sittain. 
-09 kesällä kierrettiin Haaparannan kautta 
Ruotsiin Surahammariin ja takaisin.
Lahden seudun toimintaan tutustuimme 
vasta v.2010 40v juhlissa, johon saimme 
kutsun poliisilaitoksen parkkipaikalla Juu-
solta.
Perheen pienentyessä automme suureni, 
2010 Granduca vaihtui Dethlefflessiin.
Kaksi vuotta sitten kesällä ajeltiin Suomen 
itäosan kautta Nuorgamiin ja tutustuttiin 
Pohjois-Norjan mahtaviin maisemiin,

Nordkappissa tosin oli sumuista ja auton 
mittaristo varoitteli jään mahdollisuudes-
ta. Hienosti pärjättiin heikolla englannilla 
ja yllättävän monessa paikassa myös suo-
mella.
Elokuussa 2012 pari viikkoa vierähti Vi-
rossa kolmen pariskunnan voimin ja ensi 
kesänä Navigaattori ihana asia, huomatta-
vasti ” helposti luettavampi”  kuin Sirpa  ;)
porukalla kierretään suomea.
Ohjelmatoimikunnassa olimme Kirsin 
apuna viime vuonna ja apuna olisimme 
jatkossakin jos vain ideoita sekä vetä-
jä tehtävään löytyy. Kimmo valittiin täl-
le kaudelle myös hallitukseen, kiitos siitä 
luottamuksen osoituksesta

Haaveena tulevaisuudessa Euroopan reis-
su mukavalla porukalla ja iän karttuessa 
Rutusakkiin liittyminen.

Tulevaan kesään uusia antoisia elämyksiä 
karavaanareille toivoen 
       
 Kimmo  & Sirpa   Tuisku & Säde
 104069
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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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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 2013 LOPPUUN. 

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 

 9,00 € 
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PERHETREFFIT
 17.05 - 19.05.2013

ARTJÄRVEN 
 VUORENMÄELLÄ ! 

         

Sunnuntaina arpajaiset !
(palkintoja otetaan mielellään vastaan lahjoituksina) 

Lasten arpajaisissa jokainen lapsi voittaa

                          

Luontopolku lapsille ja aikuisille !

Korona-turnaus :)

Kilpailuja !

Tikkupullan  paistoa !

              TERVETULOA VUORENMÄELLE !

              Lisätietoja: Kirsi Kotro p. 044 5177252

      PS. Ohjelmamuutokset mahdollisia 

Treffimaksu 35 € / yksikkö



    Vuoden Karavaanari

 

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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   Koiratreffit 7-9.6.2013 
    Vuorenmäki

          OHJELMASSA MM... 
                        
 - Lemmikkitarvikemyyjiä paikalla 
   Lauantaina klo 10- 
 - Koirille naamiaiset( Parhaat palkitaan)
 - Luontopolku
 - Saunat
 - Arpajaiset
 - Yllätysohjelmaa

Treffimaksu 35€/Vaunukunta
Lisätietoja: Juha Hartman  050-9171156

Ps. Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia

  - Paikalla myös asiantuntija
     jolta saa opastusta koirien
     ruokavaliosta, koulutuksesta ja 
     tottelevaisuudesta

Vaikka sinulla ei olisi koiraa niin se ei haittaa. 
Tule tapaamaan ystäviä ja viettäämään mukava viikonloppu hyvässä 
seurassa!               
        Tervetuloa kaikki mukaan.
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Merkkisuorittajia

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!

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!

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!

Husvagn 
Husbil

Elmia
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    Luostariin rauhoittumaan?

Sanoilla ”Alussa oli suo, kuokka - 
ja Jussi” alkoi lähestulkoon kansal-
liseepoksemme Täällä Pohjantähden 
alla. Mitkä lienevät olleet ne sanat, 
jotka saattoivat alkuun ensimmäisen 
rukoushuoneen rakentamisen Mont-
Tobme-saarelle. Saaren ensimmäi-
nen rukoushuone oli omistettu en-
simmäiselle kristilliselle marttyy-
rille pyhälle Tapanille ja se oli saa-
nut alkunsa jo niinkin varhain kuin 
300-luvulla. Nykyään luostari tun-
netaan nimellä Mont-Saint-Michel.

Vuosisatojen vieriessä, kasvoi saa-
relle mahtava luostari ja sen ym-
pärille vilkas kylä. Tosin välillä, 
eli Ranskan suuren vallankumouk-
sen jälkeen luostari toimi jopa van-
kilana kätkien muuriensa sisälle 
pappeja ja 1800-luvun sosialisteja. 
Vuonna 1979 luostari hyväksyttiin 
Unescon maailmanperintölistalle ja 
luostari on edelleen alkuperäises-
sä käytössään, sillä 12 Jerusalemin 
luostariveljeä harjoittaa uskonnol-
lista toimintaa luostarin kirkossa ja 
kappeleissa.

            Mont-Saint-Michel
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Niin että luostariinko rauhoittu-
maan? Vuosittain saarella vierailee 
noin 3,2 miljoonaa turistia, mikä 
tekee tästä kohteesta Ranskan kol-
manneksi suosituimman turistikoh-
teen. Itsellemme osui vierailupäi-
väksi helatorstain jälkeinen perjan-
tai ja väentungos oli melkoinen. It-
se luostariinkin joutui jonottamaan 
melkoisen tovin. Saaren kylässä on 
tottakai matkamuistomyymälöitä ja 
useita ravintoloita, mutta myös kaksi 
pientä hotellia. Ehkä se rauha löytyy 
näistä hotelleista, kun muut turistit 
ovat poistuneet saarelta

Luostarin rauhaa?

  Laskuveden aika
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Ohjaamo bussin molemmissa päissä

Tällä Normandian alueella on erit-
täin suuri vuorovesivaihtelu. Lasku-
veden aikaan laskuvesialueelle teh-
dään opastettuja retkiä joko paljain 
jaloin tai hevosilla, oppaalla usein 
repussaan ranskalaiseen tapaan pa-
tonkeja. Muuten saaren lähiympä-
ristö on rauhoitettu autoliikenteel-
tä ja pysäköintipaikat sijaitsevatkin 
muutaman kilometrin päässä. Vie-
railijat kuljetetaan saarelle linja-au-
toilla, joissa on ohjaamo molemmis-
sa päissä autoa. Näinollen ei bussi 
tarvitse suurta tilaa kääntyäkseen, 
vaan kuljettaja vain siirtyy toiseen 
päähän autoa ja lähtee toiseen suun-
taan.

Meille löytyi leirintäalue noin neljän 
kilometrin päästä luostarisaaresta. 
Alue oli nimeltään Aux Pommiers 
Beauvoirin kylässä ja alue löytyi 
myös ACSI-leirintäalueiden luette-
losta.  Langaton nettiyhteys aukeni 
pienellä maksulla, kuten niin monel-
la muullakin leirintäalueella. Saipa-
han kuitenkin yhteyden koti-Suo-
meen. Kylästä pääsi saareen käte-
västi polkupyörillä tai sitten paikal-
lisella linja-autolla. Tämä on ehdot-
tomasti käymisen arvoinen paikka, 
jos matkareitti suuntautuu Ranskan 
pohjoisosiin. France, C’est magni-
fique!
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Paljasjalkaiset retkeilijät laskuvesialueella

Luostarin kirkko on edelleen jokapäiväisessä käytössä



22

Tässä tuntee itsensä pieneksi

Luostarin sisäpiha kai-
kessa vehreydessään

(------------

Edellä mainittu juttu on Eila ja Kari Koivusen vuoden 2012 kesälomamat-
kalta. Toukokuussa he lähtivät euroopanreissulle matkailuautolla, jossa pää-
määränä oli Ranska.
Usean maan läpi he matkasivat katsellen monenlaisia nähtävyyksiä  ja kultt-
tureita. Tämä kaunis luostari oli nimeltään  Mont-Saint-Michel. 
Mont Saint-Michel on luostarisaari Normandian rannikon edustalla. Luosta-
risaari on osa Mont-Saint-Michelin kuntaa ja Pontorsin kantonia. Se sijaitsee 
ranskalaisessa Manchen departementissa. 
Kari ja Eila kertovat kohteesta mielellään lisää jos jotakuta kiinnostaa.

                        Juha Hartman     127140

 Teksti ja kuvat:
 Eila ja Kari Koivunen
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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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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET

     UUDET JÄSENET

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
MUKAAN YHDISTYKSEMME 

TOIMINTAAN!

Helmikuu 2013

   80816-1      Rimpilä Satu    Hollola

 133832-1      Miettinen Seija              Mäntsälä

 143724         Linnamäki Kalervo       Kalliola

 143763         Mononen  Janne            Orimattila

 143812         Hirvonen Anne              Vääksy

 143816         Kauppinen Kari             Heinola

Maaliskuu 2013

 143820      Strömsholm Teuvo       Mäntsälä 

 144939       Tulander Reijo             Heinola

 143974        Kalpio Tommi             Orimattila

 143978        Lindroos Pasi              Kärkölä

 143997        Uotila Henri                Kalliola

 144035        Särkiniemi Raili          Lahti
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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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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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       ML Caravan Oy   (Marko Laitinen)       0400-369983
                  Kauniaistentie 5B      16300 ORIMATTILA
                                www.mlcaravan.fi

 

                                                     

RETKIPÖYDÄT ALK. 22,50,-                                           COMO AURINKOKATOKSET ALK.93,45,-

                                          

ETUTELTAT VAUNUUN ALK.317,10,.                             OHJAAMON MATOT ALK.87,80,-

 

          OMNISTOR PUSSIMARKIISIT ALK. 301,95,-

NÄMÄ JA YLI 2000 MUUTA TUOTETTA LÖYDÄT OSOITTEESTA WWW.MLCARAVAN.FI

JATKUVASTI VAIHTUVIA TUOTETARJOUKSIA.
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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 €  
1/1  sivu         95 € No:3   33/2013 29/2013 
½    sivu         70 €   No:4   42/2013 38/2013 
¼    sivu         50 € 
Takasivu      150 €
  Päätoimittaja:  Juha Hartman

Lehtitoimikunta:     Sinikka Hokkanen    Kari Koivunen   Leena Nevala     
   
Lehteen  3/13 tulevan materiaalin tulee olla perillä   21.7.2013 mennessä.

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

Kansikuva:  Kari Koivunen/ Mont-Saint-Michel

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
 
 Wapputapaaminen       3.-5.5.2013              Vuorenmäki, Artjärvi 

 Talkoot    10.-12.5.2013  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  




