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Lehteen 2/15 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viim. 01.04. 2015 mennessä.

Ilmoitushinnat vuonna 2015
Aukeama  300 x 225 mm 192 €
1/1 sivu     145 x 225 mm 114 €
1/2 sivu     145 x 112 mm    84 €
1/4 sivu     112 x 72 mm   60 €
Takasivu    Varattu 180 €

Ole ystävällinen ja lähetä valmis mainos tai 
ilmoitus. Jos me valmistamme lähettämästäsi 
aineistosta mainoksen tai ilmoituksen, lasku-
tamme ilmoitushinnan lisäksi 50-70 € materi-
aalimäärästä ja ilmoituksen koosta riippuen.

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja Juha 
Hartman 

Päätoimittaja Eila Koivunen
044-3010620
koivunen.eila@gmail.com
Kirjoitukset ja ajatukset, materiaalit

Käy kotisivuillamme www.sfclahdenseutu.fi
Katso myös KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja Itä-
Hämeen järjestöpalstoja.
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    Päätoimittajalta

Moi, hyvät ystävät!

Tänä talvena olemme jälleen saaneet ko-
kea uutta. Ainakin tällaiset suuret lämpöi-
lavaihtelut ovat uusia meidän rakkaan ko-
timaamme talvessa.

Omilla reissuillamme asuntovaunuyhdis-
telmämme kanssa, olemme huomanneet 
aivan järjettömiä ohituksia. Miksi esimer-
kiksi moottoritiellä ohittajan täytyy pala-
ta ohituksen jälkeen aivan meidän auton 
nenän eteen? Ja roiskuttaa kaikki mah-
dollinen kura tuulilasillemme? Kun tilaa 
kerran on, niin ystävällinen ohittaja-au-
toilija palaa ohituksen jälkeen niin kau-
as ohitettavan tuulilasista, että se aiheut-
taa mahdollisimman vähän harmia. Näin 
talvella muistamme turvavälin tärkeyden 
ja pidämme sen olosuhteiden mukaisesti 
riittävän pitkänä, eikö vain? Ihmetyttää 
myös uudet autot, joissa ei ole takana va-
loja. Lumipöllyssä ei tällaista autoa näy 
ollenkaan. Kuskin tulisi muistaa sytyttää 
ajovalot, koska vakiona on parkit, eivätkä 
ne Suomessa toimi. 

Tässä talven aikana asioita pohtiessa on 
tullut mieleen, että onko meillä tarvet-
ta Vuorenmäen alueelle yhteisestä tilas-
ta?   Minusta ainakin maamiesseuranta-
lo on joihinkin tapahtumiin liian suuri ja  

muuten niin mukava kota on liian pieni. 
Nyt hallitukselle lähettämään erilaisia eh-
dotuksia miten tilanne voitaisiin korjata? 
Mitä ja millaista Vuorenmäen alueelle toi-
voisitte rakennettavan? Vai rakennetaanko 
mitään? Hallitusjäsenten sähköpostiosoit-
teet löytyvät jälleen tämän Vaunupostin 
kannen taustasta eli sivulta 2, joten vies-
tejä ja ehdotuksia vain lähettämään. Voit 
myös tarttua kavereita hihasta tavatessan-
ne ja viedä näin asiaa eteenpäin. Tai voit 
vaikka soittaa! 

Turun CaravanShow tuli jälleen vierailtua 
tässä tammikuun alussa. Treffeille oli ker-
tynyt kolmisensataa matkailuyhdistelmää 
tai -autoa. Vierailijoita messualueella oli 
siis noin 270 yksikklöä, kun loput olivat 
toimitsijoiden ja talkoolaisten yksiköitä. 
Tarjonta messuhallin sisällä ei ollut kovin 
hyvä. Uutuuksia ei pahemmin näkynyt. 
Matkailuautoista paikalle oli saatu käy-
tetyt tai esittelyautot. Maahantuojista tai 
jälleenmyyjistä Fendt ja Knaus näyttivät 
hieman panostaneet messuille. Treffeillä 
tapasimme onneksi paljon ystäviä ja luen-
notkin olivat hyviä. Jäi hyvä mieli Turun 
reissusta. Onneksi meillä on taas syksyl-
lä Lahden Caravanmessut, joissa on vähän 
enemmän vipinää.

Matkailullista tätä vuotta kaikille! Nauti-
taan caravanelämästä ja lähetellään ideoita 
toiminnasta hallituksen jäsenille!

    Eila
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Puheenjohtajalta

Tervehdys kaikkiin caravaanareiden 
koteihin!

Ollaan potkaistu uusi vuosi käyntiin ja 
vii me vuoden puolellakin  on ehtinyt pal-
jon tapahtua. Päällimmäisenä varmasti 
pikkujoulut, joihin osallistui mainio mää-
rä porukkaa.  Oli mukava jälleen viet tää 
pikkujouluja tutulla porukalla muutaman 
uuden tuttavuuden kera. Suurkiitos 
taas  keit tiönväelle, joka tar josi meille 
maittavan jouluruuan. 

Muodollisuudet tietenkin tähän väliin. 
Vuo den cara vaanariksi kun niakkaasti 
va  lit  tiin Kari Virtanen. Pikkujouluissa 
meil lä vieraili myös huonokuuloinen 
jou lu puk ki ja näpsäkkä tonttutyttö, sekä 
tietysti Elvis imitaattori.

Tämän vuoden puolella teimme jo pe-
rinteeksi muodostuneen reissun mat -
kamessuille Helsinkiin. Bussi oli odo-
tetusti täysi, kun lähdimme Lahdesta 
koh ti Helsinkiä. Messuille halukkaat 
läh ti jät saivat liput Lahden Rinta-Jou-
pin sponsoroimina. Helsingin messu-
keskuksessa vallitsi melkoinen tungos, 
joten ihmisiä oli ihan jonoksi asti. 
Messuilla ehdimme kierrellä hyvän tovin 
ja lähdimme kokemusta ja muutamia 
vink kejä rikkaampana takaisin Lahteen.

Kun hypätään muutama viikko eteenpäin, 
ollaankin jo talvipäivien ajankohdassa. 
Talvipäivät vietämmekin Häkärinteillä, 
koska tutuksi tullut Mäntymotellin 
alue sulkeutui samalla kun motelli sai 
korjaustuomionsa. Joten Mäntymotellilla 
olisi lähes mahdotonta viettää Talvipäiviä. 
Häkärinteillä on mainiot mahdollisuudet 
lasketella, hiihtää ja viettää iltaa. 
 Vaikka välimatka kodin ja Häkärinteiden 
välillä onkin hieman pitempi; toivon silti 
että moni pääsee paikalle osallistumaan 
pilkkikisoihin ja ajanviettoon yhdessä.

    Mikko

P.S. Pitkästä aikaa olemme tekemässä 
yhteistä bussimatkaa ja kohteena on 
Viron Tartto. Katso tarkemmat tiedot 
tämän lehden keskiaukeamalta tai 
yhdistyksemme kotisivuilta. 
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syystä jouduimme Saksassa keskelle 
jotain pikkukaupunkia 
vaunuyhdistelmämme 
kanssa. Onneksi saim-
me asetukset kuntoon 
melko nopeasti, noin 
10 kilometrin ylimää-
räisen lenkin jälkeen.

Matka sujui mukavasti 
pimeällä moottoritiel-
lä, liikenteen olles-
sa erittäin vähäistä. 
Muutaman pysähdys-
tauon ja satojen ki-
lometrien jälkeen al-

koikin jo aamu sarastaa, ja maa vaihtui 
viimeinkin Saksan, Hollannin ja Belgian 
jälkeen Ranskaksi. Puolenpäivän aikoi-
hin, useiden Ranskan tietullimaksujen 
jälkeen saavuimme Saint-Aubin-sur-
meriin.
 
Teiden kapeus ja nopesrajoitukset oli-
vat aluksi järkytys, koska melko ka-
peillakin tiellä oli 90km/h nopeusra-
joitukset. Tästä syystä keräsimmekin 
mennessä melkoisen ranskalaisten pik-
kuautojen jonon taaksemme. Kaikki 
oli vat kuitenkin kärsivällisiä turisteja 
kohtaan, ja ajoivat kiltisti perässä, jos 
ei ohituspaikkoja ollut.

Muutaman pikkukylän läpi ajaminen 
saat    taa olla isommalla yhdistelmällä 
mel   koisen haastavaa, aivan tiessä kiinni 
olevien talojen, ja kapeiden kujien vuok-
si. Jouduimme itsekin kerran peruutta-
maan, koska ajoimme risteyksen ohi ja 
seuraavaan olisi ollut useita kilometrejä 
matkaa. Ei auttanut muu kuin apukuski 
ulos pysäyttämään liikenne ja kääntä-
mään yhdistelmä.

Côte de Nacreen saapuminen sujui hy-
vin, tilavan parkin sekä nopean sisään-
kirjautumisen vuoksi, koska olimme va-
ranneet ja maksaneet etukäteen paikan 
valmiiksi. Saimme paikaksemme tilavan, 
hieman varjossa olevan tasaisen nur-
mialueen. Lämpötila oli iltapäivällä sen 

Aamuyöllä 6.6.1944 käynnistyi ope 
raatio Overlord, eli liittoutuneiden  
mai hinnousu Normandiaan.Tästä  jätti
mäisestä operaatiosta tuli kulu neeksi 
kesällä 70 vuotta, ja oli kin täydellinen 
aika toteuttaa pitkäaikainen haave, 
ja lähteä käymään paikan päällä. 

Aloitimme matkamme suunnittelun a -
jois    sa, jo edellisen vuoden puolella.
Talvella, helmi-maaliskuun tienoilla va-
rasimme laivamatkat Finnlinesin kautta, 
Helsingistä Travemündeen. Leirintäalu-
eeksemme valitsimme pitkän harkinnan 
jälkeen camping Côte de Nacren, Saint-
Aubin-sur-mer nimisellä paikkakunnalla, 
historiallisen maihinnousun Juno beach-
nimisellä rannalla.

Kesäkuisena iltapäivänä, juhannusviikol-
la lähdimme ajelemaan kohti Vuosaa-
ren satamaa räntäsateessa! Siinä olikin 
mukava katsella Normandian sääennus-
tetta, joka lupasikin reilua 20c astet-
ta. Parin päivän päästä olisi lämmin! Yö 
laivalla, ja seuraavana iltana 21 aikoihin 
olimme perillä Travemündessa. Olimme 
jo etukäteen suunnitelleet ajavamme 
koko seuraavan yön, perille asti Rans-
kaan.

Alkumatka meinasi järjestää ylimääräi-
siä sydämentykytyksiä, koska navigaat-
torimme oli jäänyt “nopein”, asetuksen 
sijaan “lyhin”-reitti asetukselle. Tästä 

RANSKANREISSU
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verran korkea, että varjopaikka olikin 
tarpeen.

Leirintäalueella on upea vesipuisto, mis-
sä on useita uima-altaita, liukumäkiä yms. 
Alueelta löytyy myös kauppa, ravintola, 
pikaruokapaikka, sekä lasten leikkipuisto. 
Joka päivä alueella on myös kaikenlaista 
ohjelmaa, varsinkin lapsille. Ja tietenkin 
käynnissä olevat jalkapallon MM-kisojen 
tärkeimmät ottelut esitettiin baarissa 
suurelta screeniltä. Leirintäalueen pe-
seytymis- sekä wc-tilat oli hyvin hoidet-
tuja, sekä alue muutenkin siisti.

Saapumisestamme seuraavana päivänä 
aloitimme tutustumisen rannikon aluei-
siin ja museoihin. Ensimmäisenä oli ohjel-
massa kenties kaikkein kuuluisin, Oma-
ha beach, jossa amerikkalaiset joukot 
nousivat maihin. Kävimme muutamassa 
museossa, sekä tietenkin itse rannalla 
keräämässä hiekkaa pieneen lasipurkkiin, 
mitä myytiin lähimuseoissa. Museoissa on 
erittäin paljon alkuperäistä materiaalia 
kerättynä maihinnousun ajoilta. 

Viikon aikana kävimme myös Utah-beach-
in ympäristössä. Suuntasimme Saint-Me-
re-Egliseen, noin 90 kilometrin päähän 
leirintäalueestamme. Saint-Mere-Egli-
sen kirkon torni on kuuluisa maihinnou-
suyönä siihen pudonneen ja juuttuneen 
laskuvarjojääkärin, John Steelen vuoksi. 
Kirkon edustan aukio oli ollut täynnä sak-
salaisia sotilaita, joten hän oli joutunut 
näyttelemään roikkuessaan kuollutta pa-
rin tunnin ajan, jottei joutuisi ammutuk-
si. Hän oli selvinnyt tilanteesta hengis-
sä, mutta joutunut saksalaisten vangiksi. 
Myöhemmin hän oli kuitenkin karannut 
vankeudesta, ja selvinnyt sodasta. Kirkon 
tornissa roikkuukin tämän vuoksi muisto-
merkkinä patsas laskuvarjon kanssa.

Yksi vaikuttavimmista kokemuksista oli 
Saint-Mere-Eglisessä sijaitseva Musée 
Airborne, jonka näyttelyt, sekä esityk-
set olivat toteutettu upeasti. Varsinkin 
loppupäässä sijaitseva muistohalli toi 
kylmiä väreitä hiljaisen musiikin, valo-

kuvien, sekä muun esineistön sopiessa 
rauhalliseen tunnelmaan.

Tulomatkalla kävimme Normandy tank 
museumissa Catz:ssa. Museossa oli 
erittäin suuri kokoelma useiden mai-
hinnousuun liittyneiden maiden kalus-
toa. Museon kentällä olisi myös ollut 
mahdollisuus päästä ajamaan parilla 
erilaisella panssariajoneuvolla pientä 
korvausta vastaan.

Vaikuttavia näkyjä olivat myös jätti-
mäiset hautausmaat valkoisine ristime-
rineen. Kävimme eräältä hautausmaal-
ta etsimässä erään suomalaisnimenkin. 
Kyseessä oli Olavi Nenonen, joka oli 
asuinmaansa Kanadan kautta osallistu-
nut maihinnousuun. Nenosen matka oli 
päättynyt 18.7.1944, Calvadoslaiseen 
omenatarhaan. 
Hänestä on kirjoitettu kirjakin, “Kaa-
tunut Normandiassa”, kirjoittanut 
Mikko Porvali.

Kävimme myös maihinnousuyönä en-
simmäisenä vallatulla alueella, Pega-
sus-sillalla, jonka Brittiläiset maa-



8

hanlaskujoukot olivat vallanneet heti 
puo lenyön jälkeen 6.6.1944. Joukot las-
keutuivat sillan viereiselle pellolle liito-
koneilla, jotka oli hinattu Englannista 
alueen yläpuolelle. Alkuperäinen silta oli 
jo korvattu uudella, mutta vanha silta oli 
siirretty läheiselle museoalueelle, missä 
kerrottiin alueen historiasta erilaisilla 
elokuvanäytöksillä, sekä pienoismalleilla 
ja valokuvilla.Välipalaa kävimme syömäs-
sä Café Gondréessa, joka oli ensimmäi-
nen vapautettu talo maihinnousuyönä.

Aikaa tuli kulutettua paljon myös lei-
rintäalueen uima-altaalla, sekä lähikyliä 
tutkiskellen.

Vietimme Normandiassa lähes viikon, 
emmekä kokeneet kuin pintaraapaisun 
tästä maantieteellisesti sekä histori-
allisesti upeasta alueesta. Turiste-
ja kohtaan ystävälliset ihmiset, sekä 
mahtavat maisemat jättivät niin hyvän 
muiston mieleen, että tänne on päästävä 
joskus uudelleen. 

Tästä matkamme jatkui vielä kaksi viik-
koa Belgian, Hollannin ja Saksan maise-
missa, mutta se onkin jo toinen tarina.

Lisätietoa löytyy matkablogistamme: 
http://ruotsalaiset.blogspot.fi/

Terveisin perhe Ruotsalainen.

Lastenohjelmaa leirintäalueella

Leiripaikka Côte de Nacre Ranskassa

Olavi Nenosen hauta Beny sur mer Cafe Condree, ensimmäinen vapautettu 
talo
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KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY

• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk

HAKAKATU 4  15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653
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WWW.KOUVOLANVAUNU.COM
MYYNTI - HUOLTO - TARVIKKEET - VARAOSAT

05-3119077 VERSTASKATU 3

...SINNE NE HYVÄT VAIHDOKIT MENNEET ON

M.A.T VUODEN MATKAILUAJONEUVOKAUPPIS 2014

olemme myös facebookissa!
www.facebook.com/kouvolanvaunu

Uudistunut Advantage-mallisto
nähtävänä pihassa:
- T6601
- I6611
- T7051 DBM

SFC LAHDEN SEUTU RY:n
KEVÄTKOKOUS 

23.3.2015 klo 18
 Kariston Nesteen kabinetti

Kauppiaankatu 1, Lahti
 

Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 4 §:n

mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus 
alkaa klo. 17.30

Lisätietoja: Aila Laaksonen 0505560996

TERVETULOA !
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Laaja valikoima peruutuskameroita
ja näyttöjä kaikkiin ajoneuvoihin

www.kameratekniikka.fi

Delivet Oy, Viilaajankatu 5, Lahti - p. 010 396 1802

Langaton 
peruutuskamerasetti

3.5 tuuman

Kamera, lähetin ja
langaton näyttö

Laatujärjestelmä
vaikka jakeluautoon

Erityisesti matkailuautoihin suunniteltu laadukas 
kokonaisuus, jossa on peruutuskamera, peiliin 
kiinnitettävä LCD-peilinäyttö ja johtosarja 
edullisena pakettina.

5 tuuman langaton
peruutuskamerasetti

139€

290€

99€

(norm. 184€)

(norm. 330€)

(norm. 127€)

PERUUTA
TURVALLISESTI

Uutta!
WiFi -peruutuskamerat.
Voit tarkkailla peruutuskuvaa Android-älypuhelimesta tai tabletista!

Henkilöautoihin
Merkki- ja mallikohtaiset kamerat 49 €
Asennetaan rekisterikilven valon tilalle - yli sataan automalliin suoraan varastosta!

Huippusuosittu!

Matkailuauton 
peruutuskamerasetti

Asennamme myös laitteet ammattitaidolla
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Meillä on perinteenä järjestää 
Ajotaitotreffitainalokakuun

en  simmäisenä viikonloppuna ja 
niin   tapahtui tälläkin kerralla. 

Reilut 50 yksikköä saapui perjan- 
tain aikana auringon valaistessa 

tietä Artjärven Vuorenmäelle. Per-
jantai-ilta sujui  pääosin seurus-
tellessa ja saunoessa.

Lauantai olikin sitten varsin 
täyn nä erilaista ohjelmaa. Vali-

tettavasti vain, ei sää ollutkaan 
samankaltainen perjantain kanssa. 
Aikainen ulkoilija sai kokea au rin-
gonnousun ensisäteet, mutta päi-
vän ohjelma vietiin läpi kuitenkin 
kevyen sateen ropistessa niskaan. 
Viikonlopun pääohjelma oli tietysti 
ajotaitosuoritukset,  näiden kahden 
päivän aikana merkkisuorituksia 
saa tiin kirjoihin ja kansiin 24 
kap paletta.  Näistä kuusi tehtiin 
mat  kailuvaunuyhdistelmällä ja lo-
put  18 matkailuautolla. Tässä yh-
teydessä täytyy kiittää J. Rin-
ta-Jouppia Lahdesta ajotaitoka-
luston (vetoauto ja matkailuauto) 
lainaamisesta tilaisuuteemme.

Eniten tehtiin ajotaitosuorituksia  
kui tenkin talolla, jossa kisailtiin 
Ruot  salaisen Pasin rakentamalla 
kau  ko-ohjattavalla matkailu vaunu-
yhdistelmällä. Kisa oli kiihkeää, mutta 
arvatenkin reilua ja kisailijoita riitti 
koko päivälle. 

Näiden ajosuoritusten lomassa 
pääsimme kuitenkin nauttimaan 

liharuoasta, kun alueellemme saa-
pui  kokonainen ylikypsä possu li-
suk keineen. Valitettavasti suun ni  -
tellusta pitkästä pöydästä jouduim-
me luopumaan vesisateen vuok-
si. Onneksi possu oli maukasta ja 
mureaa!

Ilta-aktiviteettina oli Talolla ar-
pajaiset ja karaoketanssit. Arpa-

jaisissa pääpalkinnon muodossa on-
netar oli Juha Hartmanin puolella, 
sillä hän sai omakseen J. Rinta-Jou-
pin lahjoittaman polkupyörän.

Sunnuntaina jatkoimme  ajosuo -
ri tuk sia vielä iltapäivän puo -

lelle. Nyt edessä oli vain koti matka. 

AJOTAITOTREFFIT 2014

Aamuaurinko kimmeltää Taitoajoa pikkupikku yhdistelmällä
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Toiveena on en si vuodelle 
uusia ajajia, sillä monet 
ajajistamme ovat jo ”uransa” 
huipulla. Sen verran monta 
mestarimerkkiä saavutettiin 
tänä vuonna. 

          Kari 78111

Vas. matkailuautoilija peruuttaa 
tarkasti ja nopeasti

Alla: Onnellinen arpajaisvoitta
ja Juha Hartman ja J. Rinta
Jou pin lahjoittama polkupyörä

   Matkailuvaunuyhdistelmämerkit            
  123720 Lauri Tarnanen   Mestari 
  104069 Kimmo Suomalainen Kulta II 
  122499 Antti Kotomaa   Kulta 
  1308731 Niko Semeri    Hopea 
  80816 Jari Leinonen   Pronssi 
  149190 Jarkko Siivonen   Pronssi

  Matkailuautomerkit 
  104069 Kimmo Suomalainen Mestari 
  1040691 Sirpa Suomalainen  Mestari 
  84128 Hannu Luomala  Kulta II 
  1308731 Niko Semeri   Kulta II 
  123720 Lauri Tarnanen  Kulta II 
  129405 Henry Ahonen  Kulta 
  80816 Jari Leinonen  Hopea 
  808161 Satu Rimpilä  Hopea
  46469 Matti Pekkala  Hopea 
  22139 Viljo Räty   Hopea 
  149190 Jarkko Siivonen  Pronssi 

Kaukoohjattavan mestariohjaajat

Kari keskittyy: Tristeys
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Tullaan tutuiksi 12 Hartikaiset
Perheeseen kuuluu Sami, Sari, tyttäret Emma ja Venla sekä valkoinen Län-
siylämaanterrieri Elli, joka tykkää olla myös matkoilla mukana.

Karavaanaritouhumme alkoi vuonna 2008, kun katselimme perheellemme 
matkailuautoa. Ei vaan tahtonut millään löytyä sopivaa. Yhdellä tutulla oli 
linja-autosta tehty matkailuauto, jota kävimme katsomassa ja peli oli sillä 
selvä. Se olisi meidän juttu.

Oma linja-auto ostettiin talvella 2008. Koko kevät laitettiin autoa kiireellä 
kuntoon, että päästäisiin sillä kesällä reissuun. Auto oli 9 metriä pitkä Mer-
su ja perässä kulki sauna-vaunukin jonkin aikaa.  Autolla reissattiin Suomea 
ristiin rastiin ja pariin otteeseen käytiin Saksassa ja Ruotsissa sekä Tans-
kassa. Bussi oli meillä käytössä talveen 2014 asti.

Nälkä kasvaa syödessä, joten sitten hankittiin vähän pidempi ja uudempi 
linja-auto. Uusi auto on Scania ja pituutta sillä on 12 metriä. Sisältä se pu-
rettiin lattioita myöden kokonaan. Bussiin tehtiin tasalattia ja se eristet-
tiin kauttaaltaan. Näin ollen sillä voi nyt edellisestä bussista poiketen mat-
kailla myös talvella.

Autoa tehtiin ahkerasti kevät ja kesä 2014 ja nyt se alkaa olla pikkuhiljaa 
valmis.  Uudesta autosta löytyy oleskelualue takkoineen, keittiö, makuuti-
lat ja myös wc, suihku ja sauna. Puhdasta vettä kulkee mukana 600 litraa ja 
lämpimästä vedestä huolehtii 100 litran varaaja.  Tämäkin bussi rekisteröi-
tiin matkailuautoksi, joten sen ajami-
seen riittää C-kortti.

Kuulumme myös Kylähullut kulkurit 
yhdistykseen, joka koostuu pääasial-
lisesti bussiharrastajista. Kokoontu-
misia on pari kertaa vuodessa. Kalus-
ton koko ja määrä vaan alkaa rajoit-
taa kokoontumispaikkoja, sillä yli 100 
bussia ei ihan joka paikkaan mahdu.

Lahden alueella kävimme ensimmäisen kerran syystreffeillä 2014. Porukka 
oli mukavaa ja ottivat meidät ensikertalaiset ystävällisesti vastaan, joten 
eiköhän harmaa bussi nähdä myös tulevaisuudessa Vuorenmäellä.

Tulkaahan rohkeesti jutulle, samanlaisia karavaanareita mekin olemme vaik-
ka kulkupelimme on valtavirrasta hieman poikkeava.
                                         Terveisin; Busseihin hurahtaneet Hartikaiset
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 HEI! 
Vaunuposti lehti täytti 30 vuotta ja yhdistyksemme viettää 45vuotis juhla  
vuottaan. Sen kunniaksi järjestämme yhteismatkan Viroon, ei suinkaan  
Tallinnaan vaan Tarttoon. Mukaan mahtuu vain 64 nopeinta 
 
Lähtö La 18.4 klo 5.00 Lahden linjaautoasemalta 
Paluu  Su 19.4 n.klo 23.00 laiva saapuu satamaan klo 21.30 
Aikataulu:  Helsinki – Tallinna klo 07.30 – 09.30 Tallink M/S Star    
            Tallinna – Helsinki klo 19.30 – 21.30 Tallink M/S Star

   
 Matkan hinta on vain 119€/hlö  
  
  Hintaan sisältyy:  
    Bussikuljetus Lahti–Helsinki–Lahti, Lehtimäen Liikenteen turisti
              bussilla, ryhmän oma bussi käytössä myös Virossa! 
  – Laivamatkat kansipaikoin menopaluu Tallink Star/Superstar 
    Majoitus kahden hengen huoneissa 
      Hotelliaamiainen

Majoitus:  Hotelli  Dorpat, Dorpat  Conference  Hotel sijait
see    Tartossa Emajoen läheisyydessä. Hotellipalveluihin kuu
luu Wellnesskeskus sekä huoneet, joissa kaapelitv ja ilmainen        
WiFiyhteys. Dorpathotellin huoneissa on klassinen sisustus, 
vaaleat seinät ja puukalusteet, joihin kuuluu työpöytä. Niissä       
kaikissa on  oma kylpyhuone,jossa on suihku ja hiustenkuivaaja. 
Sijainti on hyvä, vanhakaupunki on 600 metrin  päässä ja 
suurimmalle ostoskeskukselle 50 metriä. 
 
Maksu yhdistyksen tilille: FI28 3131 3001 1905 03  
Maksu tulee olla suoritettuna viimeistään perjantaina 13.3.2015  
mennessä 
Ilmoittautuessa tarvitaan: Nimet, puhelinnumeron, syntymäajat.  
Mukaan tarvitset voimassa olevan passin.  
 
Ilmoittaudusähköpostitse:juhahartman@live.fi,
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Ilmoittaudusähköpostitse:juhahartman@live.fi,

tekstiviestillä: 050 9171156, ilmoittautumislomakkeella koti
sivuilta(www.sfclahdenseutu.fi)
 
Jos tulet kauempaa matkailukalustolla, niin ilmoita se varates
sasi, niin tiedämme varata paikkaa sinulle PHCaravanin pi
hasta.(elivoiyöpyämatkaaedeltävänyönautossa/vaunussa).
Tästä ei mene eri veloitusta.

Lisätietoja matkanjärjestäjältä: Lehtimäki matkat: 
0207509514,mira.kolli@LehtimakiMatkat.fi
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  MATKAILUAUTO JA -VAUNU

KORJAAMO
HUOLLAN ja KORJAAN KAIKKI 

MERKIT

• 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

KORJAAMOTOIMINTAA   JO  32  VUODEN  AJAN
TEHDÄÄN  MYÖS  KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN
HUOLTO: puh.  0400-600 006
Kyläkunnantie 28, 15700 Lahti
  www.lahticaravanhuolto.fi           
        

 Harri Husula
  SF-C  6730

   Valtuutettu huolto:

 SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY      
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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 
CARAVANKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ 

 

 

 

 
 
 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2015 LOPPUUN. 
SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 

 

 9,00 € 
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SFC LAHDENSEUTU RY:N 
XVI Talvipäivät
 13.15.3.2015 
Häkärinteillä
Hankasalmella 

Pieksämäentie 262, Hankasalmi

makkaranpaistoa,yhdistys tarjoaa
pilkkikisat

muitakin kisailuja
keitto, yhdistys tarjoaa

saunomista
yhdessäoloa

mukavaa talvista tekemistä
 voit luistella, lasketella, hiihtää,
 lumikenkäillä, laskea pulkalla, 

jutellla porolle 

       Treffimaksu60,-

TERVETULOA
Lisätietoja Mikko Keinänen 

puh. 0400485477

Vapaaehtoinen ennakkoilmoittautuminen ruoka
tarjontaa varten kotisivujen kautta



21

Mika Hiltunen
p. 040 487 9280
mika.hiltunen
@rintajouppi.fi

Sakari Lilleberg 
p. 040 487 9271
sakari.lilleberg 
@rintajouppi.fi

Tutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

LAHTI TUPALANKATU 7, 0207 881 310

J.Rinta-Joupin suuresta matkailuajoneuvo-
valikoimasta löydät omasi

 Meille käyvät vaihdossa myös henkilö-
ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti

 

  Ostamme jatkuvasti matkailu-
ajoneuvoja – tarjoa!

 

Uusi Adria Matrix Plus – nimensä veroinen
Tervetuloa kaupoille!

Uusi Adria Adora – valoisaa tyylikkyyttä

 Suurvalikoima käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja
*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 1,6 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 271,40€.  
Luottokustannukset yht. 1007,25€.   KSL:n mukainen luottohinta 26 007,25€, tod.vuosikorko 1,6%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 
 

J.Rinta-Joupin  
rahoitustarjous 
uuteen Adriaan

Ei mitään muita kuluja*

1, 6%
KORKO VAIN
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SYYSTREFFIT 2014 
ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ

Yhdistyksemme Syystreffejä vie
tettiin syyssäässä Artjärven Vuo
renmäellä 30.10.2.11.2014. Pai
kalle saapui 58 yksikköä. Perjan
taisaunojen ja paljussaistumisten 
jälkeen yhdistys tarjosi iltapalak
si grillimakkaraa Maamiesseu ran
talolla. Ruokalan puolella  jär jes
tet tiin bingo, joka osoittautuikin 
niin suosituksi, että tunnelma  oli 
varsin läheinen osallistujien kes
ken. Parin pelatun kierroksen jäl
keen siirryttiin salin puolelle, jos sa 
laulettiin karaokea yöhön asti.

Lauantaiaamu aloitettiin luontopo
lulla ja sen vaikeahkoilla kysymyk
sillä; kolme kiertäjää oli saanut 
kuu si oikein, joiden keskuudesta  
voit   taja arvottiin. Mukana oli myös 
yksi onnekas, joka oli rastittanut 
kuponkiinsa vain Avastauksia, joi 
ta tämän kerran vastauksissa ei  
ollut ensimmäistäkään.

Luontopolun jälkeen oli Koivusten 
ideoima Kolmiottelu, jossa eri

laisissa heittolajeissa ratkaistiin 
paremmuus. Ensimmäinen oli tut
tu ketjujen heitto sianpäähän, nyt 
vain hieman kauempaa, toisena 
erilaisten esineiden heit to ämpä
riin ja kolmantena tikkojen heitto 
pelikortteihin. Parhaiten heitois
sa osuivat: 1. Eila Koivunen ja 2. 
Antero Kavonius ja lasten voittaja 
Roni Semeri.

Alueellamme vieraili myös leipä
kauppias, jonka leivät, lihapiira
kat, croissantit ja pullat tekivät 
hyvin kauppansa. Saunojen jälkeen 
arvosteltiin valoasetelmat, jois
sa voiton vei Kotomaan valot. Ilta 
jatkui talolla arpajaisilla sekä Tre
molosorkesterin johdolla naami
aistansseilla. Naamiaisissa oli var
sin runsas osanotto erilaisia hah
moja aina Hartikaisesta Artjärven 
kuninkaallisiin sekä useimpiin pirui
hin. Ja olihan paikalla yksi hieman 
eksyneentuntuinen Pelicansin maa
livahtikin.

KUKKUU!
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Sunnuntaina oli vuorossa yhdistyk
semme sääntömääräinen syyskoko
us, jossa oli tarkoitus valita halli
tuksen erovuoroisten jäsen ten  ti
lalle uudet jäsenet. Tällä kertaa  ei 
äänestyksiä tarvittu, sillä erovuo
roiset saivat kokoukselta luvan  jat
kaa seuraavat kaksi vuotta. Muu
tenkin kokous oli varsin leppoisa ja 
asiat nuijittiin käsitellyksi lyhyes
sä ajassa, jonka jälkeen lähdettiin 
kotimatkalle omaan tahtiin.
   Juha 129520

Erikoinen tikkataulu

Minnan ja Antin voittovalot

Leipäjonossa

Naamiaisten voittajat: 
Anne ja Henkka

Kolmiottelun voittajat. Kuka on kuka?
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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
UUDET JÄSENET

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN  
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!

Syyskuu 2014 
 
000805-0 Artsaari Taisto   Lahti  
117520-0 Ijäs Juha   Lahti  
150361-0 Jylhä Janne   Lahti  
150406-0 Kangas Satu   Hollola  
150383-0 Lehtinen Pentti  Orimattila  
001661-0 Lindeberg Mauno  Vääksy  
084128-1 Luomala Ebba   Lahti  
150419-0 Peura Tero   Lahti  
077536-0 Salminen Juhani  Hollola  
150305-0 Seirimo Anita   Vääksy  
117028-1 Virtanen Marjatta  Lahti 

 

Joulukuu 2014

Lokakuu ja marraskuu 2014

111743-1 Helin Katja    Vaajakoski  
015125-0 Lähde Pirkko   Lahti   
131795-1 Ruotsalainen Minna  Kirkkonummi
100602-0 Bomb-Nieminen Tuija Orimattila 
112740-0 Irri Tapio   Lahti
130592-0 Laurell Markus  Lahti

150833-0 Arens Jan   Artjärvi kk  
150817-0 Engström Asta   Lahti  
150868-0 Jekunen Ali   Lahti  
100400-1 Laaksonen Aila  Lahti 
050766-0 Pöllänen Reijo   Artjärvi  
028942-0 Pöyry Simo   Heinola  
150815-0 Ritala Kalevi   Hollola  
150813-0 Saarinen Jari   Kurhila  
066709-0 Sarkama Kaj   Hollola  
150719-0 Seppänen Maire  Sysmä 
150787-0 Ylä-Mattila Toivo  Pietilä   
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KILPAILUKUTSU

HÄMYRALLI 2015

 

   Kilpailuaika on 1.1. – 31.12.2015. Tänä aikana Hämyrallin tarkoituksena on  
   kerätä seitsemältä(7)eri Hämyalueelta leimaa, isännän kuittausta  tai  

   maksukuittia yövytystä yöstä.

   Hämyrallissa mukana olevat alueet ovat seuraavat: 
 
   SF-C Forssan seutu ry:           SFC Majamäki 
   SF-C Kanta-Häme ry:              SFC Tilkunpelto
   SF-C Lahden seutu ry:            SFC Vuorenmäki
   SF-C Pirkanmaa ry:                 SFC Vankkurimännikkö ja SFC Maisansalo
   SF-C Valkeakosken seutu ry:  SFC Hakalanranta
   SF-C Kaakkois-Häme ry:         SFC Leininranta
   SF-C Ydin - Häme ry:              SFC Hämeenhelmi

 Kerättyäsi kilpailupassin täyteen voit jättää sen yhteystietojesi kera     
  viimeiseen yöpymääsi Hämyalueen isännälle, joka toimittaa sen alueensa     

Hämyedustajalle.
 Kaikkien seitsemän leimaa, isännän kuittausta tai maksukuittia yövytystä 
yöstä palauttaneiden kesken arvotaan 1000 € pääpalkinto, joka arvotaan  

   vuoden 2016 Hämyedustajien ensimmäisessä kokouksessa.
   Lisätietoja saat alueesi Hämyedustajilta.

   Onnea kilpailuun.

   Kilpailupassin löydät www.sfclahdenseutu.fi kohdasta Hämyralli tai      
   ensimmäiseltä vierailemaltasi Hämyalueelta
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Pikkujoulut 2014
Vietimme jälleen oikein mukavat pik-
kujoulutreffit Vuorenmäellä Artjärvel-
lä marraskuun lopulla. 

Joulupöydän herkut maistuivat juhlijoille

Ajotaitomerkkien saajat

Palkitut treffeilläkävijät 2014

Perinteisesti palkittiin Vuoden kara-
vaanari, ja tänä vuonna  kunnian sai 
Kari Virtanen. Myös eniten vuoden 
2014 treffeilläkävijät palkittiin ja hal-
litus esiteltiin. Tavan mukaan myös 
joulupukki tonttuineen oli paikalla 
ja he jakoivat ensin nimetyt lahjat ja 
sitten samanlaisen lahjakassin isoille 
sekä pienille lapsille. Treffiläisille jae-
tun pohtimistehtävän voittivat Juha ja 
Katja Helin, vastaukset kaikki oikein. 

Tänä vuonna pikkujoulua juhlimassa 
oli noin 100 henkilöä. Tunnelma oli 
mukava ja illan orkesteri soitti hyvin 
ja jaksoimme tanssia jälleen pitkän to-
vin. Elvis oli myös saapunut esiinty-
mään meille.

Haikein mielin lähdimme sunnuntai-
na kotia kohti. Ehkä uutena vuotena 
voisi jälleen lähteä jonnekin tai ennen 
sitä voisi lähteä joulukiireitä karkuun  
läheiselle SFC-alueelle. Ja niin me 
teimmekin.  
  Eila 78111-1

Alku vai jälkipalat?
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Palkitut treffeilläkävijät 2014 Vuodeksi 2015 valittu hallitus esiteltiin

Joulupukki jakoi iloisen tontun 
kanssa myös nimetyt paketit

Vuoden karavaanari 
2014 Kari Virtanen

Lisää juhlijoita jouluruokaa hakemas
sa. Kiitos emännille hyvästä ruoasta!

Yläkuvassa kaikille paikallaolijoille 
on löydetty istumapaikka.

Kuva vasemmalla: Lapset hakevat 
hyvillämielin kaikille lapsille jaetta
vaa joulukassia
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Myynti: 0400 407 066  
Varaosat: 0400 407 035  

Huolto: 0400 407 055   
Vuokraus: 0400 620 445

Verkkokauppa 24h • yli 2500 tuotetta suoraan varastosta 
kauppa.jyvascaravan.fi • facebook.com/jyvascaravan 

Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä
Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15
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JOUSTAVA 
PALVELU
Palvelemme myynnin puolella 
sopimuksen mukaan myös 
aukioloaikojen ulkopuolella!

14 Hyvää syytä asioida meillä
ASIANTUNTEVA 
PALVELU 
Pidämme yllä asiantuntemusta 
käymällä koulutuksissa 
kotimaassa ja ulkomailla.

ALAN JOHTAVA 
KOKEMUS
Yrityksenä 40 vuotta, 
henkilökunnan työvuosina 
yli 300 työvuotta, yli 15000 myytyä 
ajoneuvoa 40 vuoden aikana.

TURVALLINEN, VAKAVARAINEN 
JA TUNNUSTETTU MATKAILU-
AJONEUVOJEN OSTOPAIKKA 
AAA-luottoluokitus, Keski-Suomen yrittäjä-
palkinto ja vuoden matkailuajoneuvo-
kauppias-tunnustukset. Teet meidän 
kanssa luotettavaa kauppaa.

TOIMIVA JÄLKI-
MARKKINOINTI, TAKUU- 
JA VARAOSAPALVELU
Yhteydet ja varaosatoimitukset useimpiin 
merkkeihimme suoraan tehtailta.

KATTAVA 
HUOLTOPALVELU
Huollamme matkailuvaunut ja 
-autot kokonaisvaltaisesti 
myös alustan osalta.
Meiltä myös kolarivauriokorjaukset.

ALAN JOHTAVAT 
EDUSTUKSET
Bürstner, Carthago, Dethleffs, Globecar, 
Hobby, Kabe, Polar, Poksi, Solifer ja 
Sunlight. Pitkäjänteinen toiminta tehtaiden 
kanssa, useita merkkejä olemme edustaneet  
yli 20 vuotta.

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA
VALIKOIMISTA YHDESSÄ 
TOIMIPISTEESSÄ 
Nopeasti vaihtuva, huollettu valikoima aina 
ajan tasalla internetissä kuvien kanssa 
www.jyvascaravan.fi.

JOUSTAVAT JA EDULLISET 
RAHOITUSVAIHTOEHDOT 
Kysy vaihtoehtoja myyjältäsi, 
myös jäännösarvolaskelmat ja 
loppuvelkojen lunastukset.

VUOKRAUSPALVELU 
Jos et vielä omista matkailu-
ajoneuvoa, voit ensin kokeilla 
harrastusta uudehkoilla 
matkailuautolla tai -vaunulla. 
Neuvomme alkuun – tottakai! 

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA 
TARVIKE- JA LISÄVARUSTE-
VALIKOIMISTA MYYMÄLÄSSÄMME 
JA VERKKOKAUPASSAMME 
yli 5000 tuotetta varastossamme - nyt myös 
verkkokaupassamme kauppa.jyvascaravan.fi

KILPAILUKYKYINEN 
HINNOITTELU UUSISSA 
JA KÄYTETYISSÄ 
Vaihdokeista hyvä kysyntä, vaihdossa kel-
paavat myös henkilö- ja pakettiautot, veneet, 
moottoripyörät ym. Tarjoa vaihdossa! 

HYVÄT TOIMITILAT JA 
SIJAINTI KESKELLÄ 
SUOMEA 
Suomen suurin sisätilanäyttely, 
yli 40 ajoneuvoa sisätiloissa.

LOMAILEMME ITSEKIN 
MATKAILUAJONEUVOILLA
Niin mukavaa se on ja 
osaamme kertoa siitä muillekin!

1. 2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

3.

5.

7.

9.

11.

13.
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www.automaalahti.fi
Automaa Lahti   Saksalankatu 28
Ford-huolto  03-8235 142
monimerkkihuolto 03-8235 143 
varaosat  03-8235 144

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
matkailuautot! 
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  Vuorenmäki
Salmelantie 178, 

Orimattilan Artjärvi
   Alue on niinsanottu omatoimialue. 
   Vuorokausimaksuja varten alueelta löytyy pankkisiirtolomakkeita, johon merkitään               
   vuorokaudet, jäsennumero ja nimi.

   Leiriytymismaksut voi maksaa yhdistyksemme tilille, jonka numero on: 
   FI28 3131 3001 1905 03

   Kausipaikka vuodelle 2015                   350 euroa
    - treffeillä ohjelmamaksu      20 euroa  
 - kausipaikan haltijalle sähkömaksu mittarin mukaan  
                    
   Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen sekä SFC-liiton muille jäsenille            15  euroa
  - muille                  20  euroa
   Tilaussauna (1 tunti )                            10  euroa
   Vaunun säilytysmaksu / vuorokausi ja vain omille jäsenille           1  euro
   Asumatonta vaunua ei saa sijoittaa rannan puolelle 

   Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

   Avainta voi tiedustella puhelinnumeroista:
   Luomala Hannu 040-7330202 tai Kokkinen Martti 040-525 0140. 
  

   Treffeillä on tapahtumakohtaiset maksut.

  Johtoja lainataan Vuorenmäellä
   Alueellamme on käytössä standardin mukaiset pyöreät pistokkeet. 
   Jos sinulla ei vielä ole näinhin käyvää caravanjohtoa, on yhdistyksellämme 
   kaksi kappaletta caravan-johtoja lainattavaksi. 
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  Treffit ja tapaamiset  2015
    SFC Lahden Seutu ry 
  
    Talvipäivät    13.-15.3.2015     Häkärinteet, Hankasalmi

    Kevätkokous 23.3.2015    Neste Kariston kabinetti
 
    Tarton matka  18.-19.4.2015    Tartto, Viro, bussimatka 
 
    Wapputapaaminen  30.4.-3.5.2015    Vuorenmäki, Artjärvi

    Karaokekarsinta 2.5.2015    Wapputapaamisen yhteydessä

    Talkoopäivä  14.5.2015    Vuorenmäki, Artjärvi

    Liikuntatreffit 15.-17.5.2015    Vuorenmäki, Artjärvi 

    Koiratreffit  12.-14.6.2015    Vuorenmäki, Artjärvi

    Juhannustapaaminen  19.-21.6.2015   Vuorenmäki, Artjärvi

    Hämy Karaokekisat   21.-23.8.2015   Vuorenmäki, Artjärvi

    Pelitreffit  28.-30.8.2015    Vuorenmäki, Artjärvi

    Caravan-messut 18.-20.9.2015    Lahden Messuhallit

    Ajotaitotreffit 2.-4.10.2015    Vuorenmäki, Artjärvi

    Syystreffit  30.10.-1.11.2015   Vuorenmäki, Artjärvi

    Syyskokous  1.11.2015    Maamiesseurantalo, Artjärvi

    Pikkujoulut  27.-29.11.2015   Vuorenmäki, Artjärvi




