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    Päätoimittaja

      Tervehdys!

Näinhän se on, että kesä alkaa olla loppu-
suoralla. Kiertävästä systeemistä johtuen 
kesälomavuoroni osui toukokuulle. Taisi 
tällä kertaa olla jopa tuuria viettää loma jo 
silloin. Aurinko paistoi ja lämmintä riitti. 
Perinteiset kesälomareissut jäivät kuiten-
kin vähiin johtuen osittain Vuorenmäen 
talkoo- ja treffitapahtumista. Muuten on 
tullut kierrettyä lähikuntien caravanalueita 
katsellen ja tutustuen muiden palveluihin.

Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa ohjel-
mistossa  koiratreffit. Kokeiluluonteisesti 
ja jäsenistön toiveesta lähtenyt tapahtuma 
oli kuitenkin erittäin onnistunut treffi. 
Ajankohtana kesäkuun toinen viikonloppu 
ei enää haitannut suuremmin ylioppilas-
juhlia ja näinollen paikalle olikin saapu-
nut   32 yksikköä, joka tietysti oli erittäin 
hyvä;  tämä antaa uskoa tehdä kaikille koi-
ranomistajille tulevaisuudessa jatkuva se-
kä jokavuotinen tapahtuma. 

Polttoaineiden hinnat pysyvät edelleen 
korkeissa lukemissa ja moni on varmas-
ti vähentänyt liikkumistaan kesän aikana. 
Voi kunpa joku keksisi edullisen aineen, 
mitä voi laittaa tankkiin ja kulkea vaikka 
maailman ääriin hinnasta välittämättä.

Tulevana syksynä ohjelmistossa on jälleen  
Caravanmessut 20.-22.9.2013, jotka ke-
räävät tutut ja tuntemattomat messuvieraat 
Lahteen. Tämä on monelle karavaanarille 
vuoden odotetuin viikonloppu. Seuraavan 
vuoden uutuudet ovat jo esillä ja messuhal-
leja kierretään jopa kaikkina kolmena päi-
vänä vertaillen eri vaihtoehtoja. Ystävien 
kanssa ruokaillaan ja vietetään muutenkin 
aikaa. Sitä on aito messutunnelma, joka on 
itse aistittava. Tule siis katsomaan ja koke-
maan mitä mukavaa jää mukaan Lahdesta.

Turvallisuus on yhteinen asiamme! 
Kierrellessäni muilla alueilla törmäsin ti-
lanteeseen, että turvavälejä ei noudatettu 
asianmukaisesti ja useilla alueilla käytän-
tö oli erittäin kirjavaa. Joku noudattaa jo 
nyt tätä uutta kuviota ja toiset sanovat, et-
tä katotaan ensi vuonna. Tämä olisi kyllä   
tasapuolinen kaikille, jos uuden käytännön 
ottaisi käyttöön viimeistään vuodenvaih-
teessa.
Sähköjohdoista riittäisi myös keskustelta-
vaa. Jotta kukaan ei pahoittaisi mieltään 
kun asiasta huomauttaa, niin olisi hyvä jos 
isännät vaikka sen yhden kerran joustaisi-
vat, niin ei tulisi mielipahaa kenellekkään.
Edelleen on monenlaista johtoa käytössä 
ja olisi hyvä, jos kaikki huolehtisivat nämä 
johtoasiat kuntoon. 
Huolehdithan, että sinulla on kunnossa 
niin kaasu- kuin sähkölaitteetkin.

Turvallista syksyä ja maltti mukana liiken-
teessä!    

                          
                                     T. Juuso  127140
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Puheenjohtajan palsta

         Hei kaikki iloiset reissaajat!

Tämä kesä on ollut antoisa caravaana-
reiden ja muiden reissumiesten kannalta,  
lämmin ja todella aurinkoinen. Tietenkin 
joitain pieniä sateita on tullut, mutta se ei 
menoa haittaa!

Artjärvellä on talkootkin nyt pidetty ja uu-
distuksia on vihdoinkin tehty. Ahkerat tal-
koolaiset tekivät hyvää työtä ja siitä teille 
suuri kiitos!

Liittokokoustreffit olivat 24.5.-26.5.2013 
Rauhalahden leirintäalueella Kuopiossa, 
Lahdesta siellä oli edustamassa kuusi yk-
sikköä. Varsinainen kokous pidettiin Mu-
siikkikeskuksen Konserttisalissa
Kuopiossa. Liittokokoukseen uusina va-
lituiksi tulivat:  Jari Valkeapää Maskusta, 
SF-Caravan Liedonseutu ry, Hanna Joki-
nen Tampereelta, SF-Caravan Kokemäen 
seutu ry, Kauko Meriläinen Raahesta SF-
Caravan Lohenpyrstö ry. Ensi vuonna  liit-
to täyttää 50 vuotta.

Oman perheen kanssa on ehditty reissa-
ta tänä kesänä Viron Pärnuun nuorempien 
Helinien ja Ahosten kanssa. Reissu sujui 
leppoisasti ja hyvässä seurassa aika menee 
kuin siivillä.
Toivottavasti te muutkin olette ehtineet 
reissata ja kierrellä maata. Joillakin reis-
sut ovat vasta tulossa, joten toivotan tur-
vallisia kilometrejä ja aurinkoista säätä.

Olen ylpeä, että meidän porukasta löytyy 
niinkin paljon vapaaehtoista talkoo- ja 
isäntäporukkaa. Kaikki ovat todella luo-
tettavia sekä suorittavat tehtävänsä kuten 
kuuluukin.

Pelitreffit ovat jo lähestymässä ja toivom-
me, että osallistujia riittäisi, niin vanho-
ja tuttuja kuin uusia vierailijoitakin. Peli 
treffeillä on usein kerätty isovanhemmat 
ja lapsenlapset yhteen. Olisi mukavaa jos 
lapsia kannustettaisiin retkeilyyn, sillä 
matkailu avartaa!
Leirintäalueilla tapaa myös uusia ystäviä, 
mikä on  harrastuksen parhaita puolia.

Ulkomaan tapahtumista varmaankin pu-
hutuin on Puolan Slavassa toteutuva FICC 
tapahtuma, jonne on menossa myös paljon 
suomalaisia yksiköitä. Kannustan myös 
kokeilemaan muiden yhdistysten järjes-
tämiä treffejä. Jokaiselle löytyy varmas-
ti jotakin mielekästä ja caravaanareilla ei 
ole muuta kuin hyviä vaihtoehtoja viettää 
kesää ympäri maailmaa.

Pidemmittä puheitta hyvää kesän jatkoa ja 
lämmintä loppukesää!       
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 SF-Caravan Ry talvipäivät
    12.-14.4 2013
   Ruununhelmi
Edellinen lehti oli juuri mennyt painoon kun 
tuli mukavaa postia Oulujärven rannalta. Lah-
den seudun karavaanareita oli matkannut pai-
kalle 8 yksikön verran. Tämä on tietysti hyvä, 
että meillä on myös paljon liikkuvia matkaa-
jia. Koskaan ei tiedä missä päin tuttuja tapaa. 

Tällä kertaa talvipäivät oli saanut järjestettä-
väkseen  SFC-Raahentienoo ry ja ohjelmaa oli 
kaikenlaista sekä tietysti viralliset pilkkikisat.
Lahtelaiset ovat tunnetusti kovia pilkkimään 
ja hyvä niin, sillä tällä kertaa naisten sarjan 
voitto tuli Lahteen tuloksella 667g ja voittaja 
oli Raija Turtiainen.

Miesten sarjassa mitalia kolkutteli myös Var-
tiaisen Arvo, mutta jäi muutaman gramman  
pronssista. 
Lahtelaiset pärjäsivät muutenkin kohtalai-
sen hyvin. Arpajaisissa pääpalkinnon nappasi 
Marjatta Litmanen. Onnittelut uudesta polku-
pyörästä. Illalla sää muutui pilviseksi ja räntä-
sateiseksi. Mukava oli lähteä kotia kohti kun 
oli onnistunut viikonloppu takana ja samalla 
se oli myös talviloman päätös.

Onnittelut Suomen mestarille sekä muille voit-
tajille.

   Suomen mestari 2013 Raija Turtiainen

Teksti: Juha Hartman ja Arvo Vartiainen
Kuva: Arvo Vartiainen
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 Vapputapaaminen    3.-5.5.2013
     Vuorenmäki
Tänä vuonna ei vappu suosinut meitä muuten 
kuin kelin puolesta. Sattui nimittäin osumaan 
keskelle viikkoa ja olimme sopineet tämän ta-
paamiseksi seuraavaksi viikonlopuksi. Ajatte-
limme, että saapuisi muutama yksikkö, ehkä 
kymmenkunta. Paikalle oli kuitenkin saapu-
nut peräti 49 yksikköä. Kun ei ollut mitään 
ohjelmaa, niin paranneltiin maailmaa ja sau-
nottiin. Kuka mitenkin kulutti aikaa ihan muu-
ten vaan. 
Lauantaina Erkki ja Maija Helin järjestivät 
meille yllätyksen.  He ilmoittivat, että kakku-
kahvit ja ”naukut” olisi kaikille tarjolla. Syy-
kin selvisi hiukan myöhemmin. Tämä lauantai 
eli 4.5. oli heidän hääpäivänsä, eikä mikä ta-
hansa, vaan kultahääpäivä. 50 vuotta aviossa. 
Onnea!

   Maija ja Erkki Helin 1963        Maija ja Erkki Helin 2013 

Erkki on yhdistyksemme varapuheenjohtaja. 
Hän on myös caravanmessujen yhteyshenkilö 
ja huolehtii, että messut saadaan hoidettua kun-
nialla läpi suuren talkooporukan kanssa.
Maija ja Erkki ovat pitkän linjan karavaanarei-
ta ja ovat olleet mukana yhdistyksemme toi-
minnassa vuosikausia. Heillä on paljon tuttuja 
ja ystäviä Viroa myöten. Onhan se kiva tapa 
viettää myös näin hääpäivää. Tuoda kakut ja 
juomat mukana ystävien luokse sekä muuten 
vaan viettää aikaa hyvässä seurassa. Eihän täs-
sä enää ole pitkä matka timanttihäihinkään. 
Pitkää ikää ja terveyttä.

Teksti ja kuvat: Juha Hartman
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 Talkoot /Vuorenmäki 10.-12.5.2013

Säätiedotuksessa oli luvattu hiukan epäva-
kaista säätä, eikä ollut varmuutta, siitä kuin-
ka moni innokas ja ahkera jäsen saapuu kun-
nostamaan aluettamme tulevia treffejä ja ke-
sää varten. Lauantaina olikin erittäin kaunis  
ja lämmin päivä. Paikalla oli reilut kymmen-
kunta yksikköä. Leiripäälikkö Juha Raappana 
oli laatinut etukäteen tehtävät työt ja näin oli 
helppo edetä.
Rosvopaistimontun ympäristö kaivettiin au-
ki ja lisättiin kiveä betonirenkaan ympärille. 
Näin lämpöä varautuu enemmän ja puuta me-
nee vähemmän.

             Matti Pekkala

Kodan edustan nurmikosta osa muutettiin hie-
kalle. Nyt on myös mahdollista sijoittaa isoa 
kalustoa alueelle, jos nurmikko on mennyt sa-
teista pehmeäksi. 

Alue toimii myös hyvin pelikenttänä mölkyn 
ja petanquen ystäville esim. tulevia pelitreffe-
jä ajatellen.
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    Rannan siistimistä

   Parakin uusittu tiskipaikka
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Yhdistyksen peräkärrykin sai nyt kunnon pai-
kan ja se on helppo napata siitä matkaan. Pa-
rakin portaat ja kaiteet olivat auringon haalis-
tamat ja kaipasivat uutta väriä. Talkookahvit 
ja keitto kuuluivat perinteisesti talkooväelle.

Kaikki sovitut työt tuli hoidettua ja näin oli 
taas saatu paljon aikaiseksi. Ensi vuonna voi 
olla taas jotakin tarvetta kunnostaa paikkoja, 
joten kaikki joukolla mukaan.

      Kiitokset talkooväelle.

Teksti ja kuvat: Juha Hartman
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Taas on se aika vuodesta kun pelataan 
yhdistyksen 
petanque- ja

mölkkymestaruuksista ! 

Sarjat aikuisille ja lapsille !

 Arpajaiset !

Treffimaksu 35 €

Lisätietoja antaa Juha Hartman p. 050 9171156

      PELITREFFIT
    23.08 - 25.08.2013

    ARTJÄRVEN 
     VUORENMÄELLÄ ! 

 

Vuorenmäellä nähdään    
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Juttusarja osa 6

Olipa kerran mies, joka toistakymmentä vuotta 
purjehdittuaan kyllästyi katselemaan Päijän-
teen rantoja. Samat maisemat vuodesta toiseen 
– jo riitti! Levoton mieli ei kuitenkaan paikal-
laan jaksanut pysyä, niinpä askel kävi karavaa-
narien kauppaan ja mukaan tarttui asuntoauto.

Muutama vuosi myöhemmin matkaan mu-
kaan löytyi nainen. Karavaanarielämä tuntui 
heti ensimmäisestä reissusta lähtien omalta ja 
päätös jatkaa yhteistä matkaa oli helppo. Tal-
ven kurinalaiset luottamustehtävät on muka-
va vaihtaa kesäiseen vapauteen mennä minne 
haluaa.

Suomen tiet ovat tulleet tutuiksi: ensimmäise-
nä yhteisenä kesänä auton mittariin tuli 7000 
km. Kaikki vapaa-aika oltiin reissussa. Voi kai 
sanoa, ettei sen kesän aikana oltu mistään kau-
kana. No, Suomen käsivarsi on vielä kokemat-
ta, samoin Ahvenanmaa. Molempiin ehditään 
aikanaan.

Karavaanarielämä voi olla melkein mitä tahan-
sa, mutta tylsää se ei ole – paitsi ehkä silloin, 
kun auton alta kuuluu ääniä, jotka eivät sin-
ne kuulu. Joskus on tultu nilkuttaen kotiin ja 
kerran myös hinausauton lavetilla. Mahtoi ol-
la näky: maasturi lavetilla ja vaunu koukussa 
perässä!

Huonot hetket unohdetaan ja keskitytään 
muistamaan parhaat: Saariston Rengastie vie 
maailman kauneimman saariston keskelle kun 
taas ruskamatka Lappiin antaa täysin erilaisia 
elämyksiä.

Tätä kirjoittaessa pöydällä on Baltian karttoja 
ja esitteitä elokuun lomaa varten. Matkailusta 
saa enemmän irti, kun on monipuolinen kieli-
taito ja jonkinmoinen käsitys siitä, mitä mat-
kalla haluaa nähdä.

Vuorenmäen alueella ollaan oltu paljon. Sen 
soisi kuuluvan kaikkien jäsenten kokemuk-
siin, edes kerran. Kun ei jaksa lähteä kauas, 
on lähelläkin hyvä olla. Matkaa on vain 50 km 
Lahdesta.
Meillä Vaunussa On Pyörät, ja niillä liikutaan. 
Kausipaikkaa emme ole koskaan edes harkin-
neet. Kesämökille voi lähteä sitten kun haluaa 
olla ihan paikallaan ja omalla porukalla rau-
hassa. Tosin siellä odottaa työleiri ja 50 puuta 
kaatajaansa…

      Leena Malkavaara ja Harri Koski



14

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,  Ansiokatu 6, puh. 03 875 110
HEINOLA,  Vuohkalliontie 3, puh. 03 7156 200

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

myös vetoautoihin. Tervetuloa tutustumaan!

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

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

* Verrattuna Michelin Agilis 61/81/101 -renkaaseen

Katso matkan varrella olevat
Euromaster-pisteet netistä!
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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!



 

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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    Vuoden Karavaanari
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Merkkisuorittajia

8.5.2013 Vuorenmäki
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  Perhetreffit  17.-19.5.2013
    Vuorenmäki

Perinteeksi muodostuneet perhetreffit ko-
kosivat jälleen isovanhemmat sekä lapsi-
perheet viettämään perheen pienimmille 
suunnattua treffiä. 
Ohjelmassa oli kaikenlaista leikkimielis-
tä kisailua, kasvomaalausta, tikkupullan-
paistoa sekä lasten omat arpajaiset. Tällä 
kertaa oli mukana ohjelmassa myös yhdis-
tyksen Korona - mestaruuskisat.
Voittajaksi selviytyi monien vaiheiden jäl-
keen  Matti Pekkala.

              Koronaturnaus

Maamiesseurantalolla järjestetty kilpailu 
oli suosittu ja ajoittain näytti jopa siltä, et-
tä kysessä olisi suuremmatkin markkinat. 
Kimmo ja Sirpa olivat jälleen laatineet mo-
nipuolisen ohjelman ja kaikki suorituspai-
kat vetivät osanottajia runsaasti.
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Hmm..... 
Ylikuormaa vai ei??

----------------->>>>>

Sormi- ja kasvomaala-
ukset menossa.

<<<<<<-----------------

Suosittu peli vuo-
sien takaa: 
Polttopallo

----------->>>>>>

Kuvat: Kari Koivunen ja Juha Hartman           Teksti: Juha Hartman
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            Koiratreffit
          7.-9.6.2013
Oli erittäin mukava viettää isäntänä nämä 
treffit Juha ja Sinikka Hokkasen avustuk-
sella. Koiratreffit järjestettiin ensimmäistä 
kertaa ja heti oli 32 yksikköä paikalla. Tä-
mä oli merkki siitä, että tälläiselle treffille 
on selkeästi tilausta.
Kelit osuivat todella hyvin kohdalleen ja 
lauantaina aurinko porotti kuumasti tai-
vaan täydeltä. 
Olen myöskin tyytyväinen siitä, että olim-
me saaneet paikalle kauppiaita ja asiantun-
tijoita, jotka auttoivat jos jollain oli pulmia 
koiransa kanssa. 
  

Hyvä oli myös huomata, että kun Caravan-
lehden tapahtuma osiossa oli ilmoitus, niin 
vieraatkin löysivät perille. Kauimpaa saa-
punut asiakas oli Keminmaalta, myös Hel-
singistä, Kouvolasta ja ympäristökunnista 
oli  saapunut vieraita. Hieno juttu !  
Ohjelmasta teimme juuri sellaisen, että jo-
kaisen on hyvä olla ja kokoajan ei tarvitse 
mennä joka suuntaan. Koirien naamiaiset 
keräsivät 16 koiraa, ja se oli erittäin hyvä 
määrä. Vapaasti sai myös harjoitella agi-
lityä. 

       Myyntipisteillä oli ajoittain ruuhkaa
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Kokonaisuudessaan tämä oli omalta osal-
tani  yksi parhaista treffeistä, joissa olen 
ollut isäntänä. Käsinkosteteltavissa oleva 
ilmapiiri ja hyväntuuliset ihmiset lemmik-
kiensä kanssa. Itse en koiraa omista ja olen 
allerginen, mutta hyvän asian puolesta voi 
aina venyä.  ;) 
Lämpimät kiitokset kaikille asiakkaille se-
kä kauppiaille. Te teitte tästä iloisen ja mu-
kavan kesätapahtuman.

Lauantaiaamuna koiratarvikemyyjät  lait-
toivat myyntikojut paraatikuntoon. Kaup-
pa olisi saanut käydä hieman vilkaammin, 
että saataisiin myyjiä myös jatkossa. Päi-
vän mittaan oli jäljestysnäytös ja tämähän 
oli aivan erilaista ohjelmaa, joten se keräsi 
myös suuren katsojajoukon.
Ilokseni huomasin, että myös vieraat oli-
vat huumorituulella. Etenkin naamiaisis-
sa mielikuvitus oli mukana ja ajoittain oli 
suupielet hymyssä itsekullakin.
Arpajaiset ja muut palkinnot jaettiin sun-
nuntaina ja niin oli taas aika suunnata ko-
tia kohti.

Yleisöäänestyksen voittaja Dumle nyt jo arkiasussa

Teksti: Juha Hartman
Kuvat: Pasi Ruotsalainen, Juha Hartman ja Kari Koi-
vunen
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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

Saimme lisää uusia 
autoja ja vaunuja.
Nyt kova kysyntä käytetyistä, tarjoa vaihdossa! Lisäsimme 

henkilökuntaa, 
nyt avoinna myös 

kesälauantaisin 10-15

Dethleffs I 9000 XXL Aut. ALDE
3.0 HPI 170 hv 2012. 6:lle rekisteröity takaveto 
ympärivuotiseen käyttöön, perävaunukuorma 3 t, 
Linja-autotyyliset sivupeilit ym.

180.045€

Bürstner Viseo I 726 L
2.3 JTD 130 hv Euro 5 2012. Integroitu takaosan 
keskisänkyversio L-keittiöllä ja etuosan L-istu-
maryhmällä.

79.407€

Dethleffs GlobeS T 661 ALDE
2.3 JTD 148 hv Euro 5 2013. Erillisvuodemalli, var-
avuode, omenapuukalusteet, Maritima verhoi-
lu ym.

65.815€

Bürstner Aviano I 875 ALDE Aut.
3.0 JTD 177 hv Euro 5 2012. Upea automatisoi-
dulla vaihteistolla varustettu erillisvuodemalli, 
takatukijalat, Nova Amber-verhoilu ym.

105.946€

Dethleffs Magic Ed. T Silver EB
2.3 JTD 130 hv Euro 5 2012. ALDE Tyylikäs erillis-
vuoteinen Dethleffs jossa vuoteet miellyttävän 
matalalla.

76.815€

Bürstner Nexxo T 569
2.0 JTD 115 hv Euro 5 2013. Suurta vapautta, pi-
eni ulkoa ja suuri sisältä. Hyttysovi, Verhoilukan-
gas Maldon ym.

55.295€

Kabe Classic 470 KS XV2
2013. Uusi Classic-sarjan vaunu takaosan pitkit-
täisellä parivuoteella ja U-istumaryhmällä.

31.300€

Bürstner Argos 747-2 Autom.
3.0 JTD 177 hv Euro 5 2013. Kaksi makuuhuonet-
ta, keittiö ja WC tilat kuudelle hengelle. Lisäksi 
runsaat varastotilat.

104.058€

Carthago C-Tourer T 143
2.3 JTD 130 hv Euro 5 2012. Erillisvuotein, 
takatukijalat, MiniHeki keittiön yläpuolella, SOG 
(wc-tuuletus), mattosarjat ym.

76.765€

Dethleffs Nomad 740 RFK
2013. Suosittu lapsiperhemalli 3-kerrosvuoteel-
la! Vakiona mm. Foam eristys ja Alde lämmitys 
myös lattiassa.

43.460€

Hobby 400 SFe De Luxe
2013. Parivuoteella ja yhdellä pöytäryhmällä ole-
va Hobby.

19.522€
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     UUDET JÄSENET
Huhtikuu 2013

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN 
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!

144234-0 Allikma Ants Eesti
144417-0 Hakurinne Anja Artjärvi
144502-0 Hentinen Pekka Joutsa
144071-0 Ikonen Pentti Lahti
144197-0 Juhola Tuulikki Lahti
124029-0 Koukonen Jouko Lahti
144112-0 Kyyhkynen Heimo Lahti
144430-0 Perokorpi Maija Askola
144407-0 Pääkkönen Seppo Hollola
144074-0 Rautio Jarno Lahti
144481-0 Salminen Ritva Artjärvi
144353-0 Simo Simon Hollola
144179-0 Sipilä Anne Heinola
144260-0 Sirviö Jari Heinola
144097-0 Vehniäinen Julia Hollola

Toukokuu 2013
144698-0 Ahvenainen Aarre Heinola
144813-0 Dahlqvist Jere Orimattila
144773-0 Heinonen Tuija Lahti
144969-0 Hynninen Raimo Hollola
039656-0 Järvinen Anssi Sysmä
144615-0 Kiviharju Veikko Padasjoki
144942-0 Korhonen Matti Orimattila
145005-0 Korte Seppo Orimattila
015176-0 Kuikka Heikki Lahti
144991-0 Leino Kalevi Lahti
144578-0 Liukkonen Jari Hollola
144878-0 Lukumies Markus Lahti
144676-0 Luntta Eero Heinola
144867-0 Nikkinen Eduard Lahti
041775-0 Pasanen Pirjo Heinola
087499-0 Pursiainen Maria Heinola
144766-0 Rekola Pekka Hollola
144898-0 Räsänen Kai Villähde
144849-0 Salo Vesa-Matti Lahti
104954-0 Toivola Pasi Sääksjärvi
145018-0 Tuuri Kati Lahti
138513-0 Väkiparta Jouni Mäntsälä

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
JÄSENMUUTOKSET

Kesäkuu 2013

145370-0 Ahonen Rami Orimattila
025039-0 Ala-Villilä Seija Lahti
145392-0 Hartikainen Petri Lahti
145299-0 Heinonen Tuula Hollola
089179-0 Ikonen Olavi Villähde
145451-0 Järvinen Tarmo Paimela
089349-0 Kallonen Terttu Uusikylä
134602-0 Kantola Juhani Kärkölä
145671-0 Karlsson Harri Lahti
145338-1 Kastemäki Harri Hollola
145338-0 Kastemäki Kirsi-Marja Hollola
106367-0 Koivula Jari Tammela
145356-0 Koskinen Jorma Heinola
145092-0 Laitinen Antero Lahti
013230-0 Leppänen Osmo Lahti
145189-0  Matikka Raimo Hollola
098499-0 Niitlahti Veli-Matti Lahti
145190-0 Nurminen Lasse Heinola
145494-0 Pönkkä Jussi Nastola
106357-0 Ruuskanen Ari Hyvinkää
066709-0 Sarkama Kaj Hollola
145409-0 Sten Jukka Hollola
079511-0 Taavila Juha Sysmä
145567-0 Timonen Sirkka Nastola
104428-0 Tirkkonen Paavo Hämeenkoski
145633-0 Valkama Pekka Hollola
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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 

Heinäkuu 2013

146067-0 Abdullah Kawa Lahti
146362-0 Anttila Pami Lahti
072292-0 Hanka Urho Orimattila
130813-1 Hämäläinen Saara     Heinola
080615-0 Jaakkola Tommi, Hollola
146055-0 Jokela Veli Pekka Hollola
146055-1 Jokela Aino Hollola
108556-0 Kaskela Marko Tammela
145902-0 Kivistö Kari Lahti

138145-1 Lavonen Anneli Hollola
145919-0 Lehtinen Tero Pertunmaa
103372-0 Mäkelä Sami Orimattila
146275-0 Ojala Sanna Asikkala
146052-0 Pekkala Hanna Lahti
145981-0 Pesonen Matti Lahti
145764-0 Riihelä Heikki Asikkala
146017-0 Schulz Jani Orimattila
146197-0 Sihvo Mika Heinola
016454-0 Toivanen Hannu Asikkala
145763-0 Ylöstalo Mika Lahti
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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:
Keinäsen Mikolta 0400-485477          tai      Kokkisen Martilta 040-525 0140. 

Treffeillä ja tapaamisissa on tapahtumakohtaiset maksut.

                                   

     Johtoja lainataan Vuorenmäellä

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

Vuorenmäki
Salmelantie 178, Artjärvi.
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•	 Kaasulaitehuollot 
•	 Lämmittimien korjaukset (truma, primus, alde) myös varaosat
•	 Kaasulaitteiden koeponnistukset 30 euroa auto/vaunu
•	 Kosteusmittaus todistuksella 40 euroa auto/vaunu
•	 Kosteuskorjaukset
•	 Vakuutusyhtiöiden kolarityöt
•	 Uudisvarustelua
•	 Jarruremontit (jarruosien varaosamyynti)
•	 Varaosat erimerkkisiin autoihin ja vaunuihin
•	 Tarvikemyyntiä
•	 Matkailuvaunuvuokraus
•	 Käytettyjen vaunujen myyntiä
•	 Valtuutettu Hobby, Adria, Chausson, Challenger takuuhuollot/ 

tiiveystarkastukset
•	 Käytettyjen henkilöautojen myynti
•	 Otsonoinnit (hajujen poistot - huoneistot, matkailuajoneuvot, 

henkilöautot)
•	 Vaunujen talvisäilytyspaikkoja (ulkosäilytys)

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat. 

Verkkokauppa osoitteessa mlcaravan.fi

ML Caravan Oy   (Marko Laitinen)
Kauniaistentie 5B
16300 ORIMATTILA
0400-369983  www.mlcaravan.fi
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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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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 €  
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  4/13 tulevan materiaalin tulee olla perillä   22.9.2013 mennessä.

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

Kansikuva:  Nöpö ja Snadi koiratreffeillä: Juha Hartman

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

   
 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  




