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30. vuosikerta   Painosmäärä 1700 kpl

Ilmestyy 4 krt/vuosi        Aineistovko
Nro 1     09/2014 04/2014
Nro 2    17/2014             13/2014
Nro 3    34/2014 28/2014
Nro 4    42/2014 38/2014

Ilmoitushinnat lehdestä 2/2014 alkaen
Aukeama 192 €
1/1 sivu 114 €
1/2 sivu   84 €
1/4 sivu   60 €
Takasivu 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.

Lehteen 2/14 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viim. 24.3. 2014 mennessä.

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja Juha 
Hartman

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

Ilmoitusmyynti  Juha Hartman
050-9171156
juhahartman@live.fi
Ilmoitukset ja mainokset

Seuraa kotisivujamme www.lahdenseutu.fi
Samoin KESKIVIIKKOISIN ESS:n ja Itä-Hä-
meen järjestöpalstaa

Etusivun kuva 
Jorma ja Liisa Karlsson
Hiihtoa Laitialassa v. 1986
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    Päätoimittajajalta

tai päätoimittajaan. Sähköpostilla tai puheli-
mitse, miksei tekstiviestilläkin ideoita ja aja-
tuksia Vaunupostin sisällöksi. 

Meidän karavaanariperheeseen kuuluu puo-
lisoni Kari Koivunen ja meidän kolme las-
tamme ja yksi lapsenlapsi. Aloitimme tämän 
harrastuksen ja elämäntyylin vuonna 1996. 
Isommat lapset eivät enää mukanamme kul-
je, mutta onneksi on pienempiä. Olemme 
vaunuilleet ja matkailuautoilleet yhteensä 20 
maassa Suomen lisäksi ja kaikkialta löytyy 
ystävällisiä ihmisiä. Kari toimii yhdistyk-
semme hallituksessa, joten saammekin aina 
viimeisimmän tiedon hallituksen kokouksis-
ta  ja päätöksistä päätoimittajalle. Kätevää. 

Caravan Show Turussa ja Helsingin Mat-
kamessut on jo tänä vuonna käyty.  Talvi-
lomakin suuntautui mm. Vuokattiin. Monta 
mukavaa treffiä on kuitenkin edessäpäin ja 
mukavia ihmisiä. Harrastamme myös tanssi-
mista, joten meidän asuntovaunumme saat-
taa löytyä eri tanssilavojen pihoilta piristävi-
nä tanssi-iltoina.

Oikein hyvää matkailullista vuotta 2014 kai-
kille Vaunupostin lukijoille. Jutellaan tava-
tessamme lisää. Vaikka Talvipäivillä!
                     
   Eila 78111-1

Hei Vaunupostin lukijat!   

Olen Eila Koivunen ja aloitin Vaunupostin 
päätoimittajana tämän vuoden alusta. Pa-
lasin mielelläni tähän tehtävään jälleen 12 
vuoden jälkeen, meillähän on Vaunupostin 
30-vuotisjuhlavuosi tänä vuonna. Yhdistyk-
semme sen sijaan täytti v. 2010 jo 40 vuotta. 
Tässä haluan lausua vielä  kiitokset  Hart-
manin  Juhalle   lehtemme koon suurentami-
sesta ja päätoimittajana toimimisesta.

Vaunuposti on toiminut alusta alkaen yh-
distyksemme jäsentiedotteena ja on sitä 
edelleen. Lehtemme sisältö on kertonut niin 
menneistä kuin tulevistakin tapahtumista 
sekä yleensäkin karavaanareille tärkeis-
tä asioista. Matkakertomuksia on lehdes-
sämme ollut monen vuoden ajan. Jälleen 
odotammekin lehtitoimikunnassa ideoita 
ja ajatuksia,  mitä lehteemme tulisi laittaa, 
minkälaisista asioista lehdessämme tulisi 
kirjoittaa ja minkälaisista asioista tiedottaa. 
Odotamme myös vinkkejä hyvistä matka-
kohteista ensi kesää ajatellen, joten nopeasti 
vain ottamaan yhteyttä lehden toimitukseen 
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Puheenjohtajalta

Hyvää alkanutta vuotta kaikki!

Vuosi on vaihtunut värikkäiden rakettien 
räiskyessä. Ilma ei tosin ollut kovin juhlan-
huurteinen, vettä ripotteli rauhakseen uu-
denvuoden yön ajan ja lumikin oli tipoties-
sään. Pyhistä on päästy viimein yli ja työ-
sarkaa riittää vielä monen asian kimpussa. 
 
Haluan kiittää etenkin Kimmo ja Sirpa 
Suomalaista yhdistyksen hyväksi tehdystä 
työstä, joten he ovat todellakin ansainneet 
Vuoden caravaanari  -palkinnon! Suurkii-
tos myös ahkerimmille reissaajille,  jotka 
ovat ehtineet käymään kaikilla järjestä-
millämme treffeillä. Hallituskin on saanut 
syyskokouksen myötä vahvistuksia, ny-
kyään hallitukseen kuuluukin Erkki He-
lin, Juha Hartman, Kari Koivunen, Timo 
Leppänen, Kimmo Suomalainen ja uusina 
tulokkaina Henry Ahonen, Leif Malin ja 
Juha Rinne. 
 
Pikkujoulun vilskeestäkin on päästy jatka-
maan uuden vuoden puolelle ja pian koitta-
vatkin vuoden 2014 ensimmäiset treffit eli 
Talvipäivät Mäntyharjulla 14.-16.3.2014 
Mäntymotellin tiloissa tietenkin ja luvassa 
on railakkaat tanssit  Anniina Mattilan ja hä-
nen yhtyeensä siivittämänä. Kaikki joukolla 
mukaan kuuntelemaan loistavaa esiintyjää.  
 

Tänä vuonna väliin jäävät perhetreffit ja tilal-
le olemme suunnitelleet liikuntapainotteiset 
treffit Artjärvelle. Caravanliitolla on teema 
liikkellä luonnostaan 50. v juhlapäivän kun-
niaksi ja siihen pohjautuu tämä meidänkin 
treffi-ideamme. Tarkoituksena olisi varata 
kaupungin liikuntahalli ja järjestää monen-
laista ohjelmaa sisällä ja ulkona.  Liiton omat 
juhlat juhlitaan toukokuun puolivälissä Hä-
meenlinnassa. 

Vaunupostimme on saanut myös uuden pää-
toimittajan vuodenvaihteessa ja uskonkin, 
että Eila Koivuselta tulee loistavaa jälkeä leh-
den parissa tekstejä luonnosteltaessa.
 
Yhdistyksen jäsenmäärä on saanut pientä 
nousua viime vuoteen nähden ja tottakai en-
sivuonna tähdätään parempaan. Kiitän paljon 
yhteistyössä ollutta sihteeriämme Kirsiä mai-
niosta jaksamisestaan ja antamastaan panok-
sesta.
 
Kiitän ja kumarran vuodelle 2013 ja toivo-
taan vielä parempaa vuotta 2014!
    Mikko
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SFC LAHDENSEUTU RY:N 
XIV TALVIPÄIVÄT 

MÄNTYMOTELLILLA 14.-16.3.2014

 - Yhdessäoloa ravintolalla, bingoilua
 - Pilkkikisat
 - Keittoruokailu
 - Saunat, kylpypalju, myös aamulla sauna
 - Avantouintia
 - Tanssia Anniina Mattilan tahdissa
 - Mukavaa oleilua ja jutustelua

- Kevätkokous sunnuntaina
  
  Tervetuloa mukaan!

- Mäntymotellissa yöpyminen 2 hh/vrk 79 €
- Päiväkävijöille ja hotelliyöpyjille ohjelma-   
   maksu 10/15 €  

- Ilmoittauminen Mikolle ja lisätietoja Mikolta                                           
  tekstiviestillä  puh. 0400 485477 tai nettisivujen                                 
  kautta 5.3.2014 mennessä ruokailua ja mahdollisia  
  hotelliyöpymisiä varten 

     Treffimaksu 60 €  
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SF-Caravan
Lahden Seutu ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
16.3.2014

    klo. 10.30 alkaen kahvitarjoilulla 

Mäntymotelli
Motellintie 13
Mäntyharju

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 4 §:n
mukaan kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Jäsenkorttien tarkastus sekä
kahvitarjoilu alkaa klo. 10.30

Tervetuloa !



8



9

Syyskokous 
3.11.2013

Syyskokoukseen, joka pidettiin syystref-
fien yhteydessä Artjärven Vuorenmäen 

Maamiesseurantalolla, oli saapunut 43 ää-
nivaltaista SF-C Lahden Seutu ry:n jäsentä. 

Ennen kokouksen alkua piti Raimo Mylly-
mäki esitelmän ensi kesän FICC-rallysta 

Porissa. On hyvä saada kansainvälinen Rally 
jälleen Suomeen ja Poriin. Ennen kokousta 
myös SF-Caravanliiton puheenjohtaja Juha 
Hämäläinen kertoi liiton 50-vuotisjuhlavuo-
den tapahtumista ja treffeistä teemalla Liik-
keellä luonnostaan.

Kokous sujui reippaalla vauhdilla, kun 
puheenjohtajaksi valittiin Juha Hämä-

läinen, jolla on vankkaa kokemusta kokous-
käyttäytymisestä ja puheenjohtajana toimi-
misesta. Sihteerinä toimi yhdistyksemme ah-
kera sihteeri Kirsi Kotro.

Kokouksessa valittiin hallitukseen uu-
det edustajat erovuoroisten tilalle. Kirsi 

Kotro ei enää halunnut jatkaa hallitustyötä, 
vaan jatkaa siis sihteerinä, rahastonhoitaja-
na sekä jäsenkirjurina. Uudet hallitusjäsenet 
ovat Henry Ahonen, Juha Rinne sekä Leif 

Malin. Hallituksen kaikki jäsenet ovat nyt 
miehiä, kun hallitustyötään jatkamaan jäivät 
myös Erkki Helin, Kari Koivunen sekä Juha 
Hartman.

Syyskokouksessa  myönnettiin Ulla Lep-
päselle kunniajäsenyys, jonka hän todel-

la pitkäaikaisena sihteerinä yhdistyksessäm-
me ja muutenkin mukana toiminnassa ollee-
na on täysin ansainnutkin. Onnea Ullalle!

              Eila 78111-1

Raimo Myllymäki kertomassa 
kokousväelle 81. FICC Rallysta 
ensi kesänä Porissa

SF-Caravanliiton puheenjohtaja  
Juha Hämäläinen

Tärkeintä ei ole                      
päämäärä, 
vaan matka
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Vilken succé! Tämä viikonloppu sai mel-
koisen suosion, sillä yli 50 yksikköä saapui 
Vuorenmäelle viettämään Halloweeniä, Va-
lojuhlaa, Venetsialaisia tai millä nimellä tätä 
tapahtumaa sitten halutaankaan kutsua. Nyt 
pääsi keväällä tekemämme hiekkakenttä oi-
keuksiinsa, sillä moni näistä yksiköistä oli 
hieman suurempaa kokoluokkaa; eipä ku-
kaan uponnut pehmeään nurmikkoon…

Teeman mukaisesti rakentui vaunujen ja 
autojen viereen melkoisen monipuolisia 
valoteoksia. Oli hillittyä, perinteistä raken-
nelmaa, pikkusievää Halloween-viritystä ja 
sitten vielä varsin karmivia tuotoksia. Ylei-
sön sana on laki ja parhaimman valoteok-
sen voittajaksi selvisi Kirsi ja Jari Naakan 
pääkalloin ja käärmein höystetty taideteos. 
Upeita töitä oli toki paljon muitakin.

Lauantai-ilta huipentui karaoketansseihin. 
Mukaan tansseihin pyrki mitä merkillisim-
piä hahmoja merirosvoista vampyyreihin ja 
sheikistä noitaan. Liihottelipa yksi hahmo 
myös perhosen siivin. Ja kyllä tältä kumma-
jaisten joukolta onnistui jopa yhteinen letka-
jenkka. Parhaiten pukeutuneeksi palkittiin 
Mr. ja Mrs. Kavonius pirullisella lookillaan.

Kaikilla mukana olleilla oli mukava viikon-
loppu ja uskoisin tämän tapahtuman saavan 
jatkoa taas ensi syksynä. Ja nyt suunnittele-
maan uusia valoasetelmia ja uusia hirviöpu-
kuja. Tapaamisiin!

    Kari 78111

Naamiaisletkajenkkaa

SYYSTREFFIT VUORENMÄELLÄ
             1.-3.11.2013

Nannin Kärpäs-Hämä-
häkkiteos
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Mr. ja Mrs. Kavonius ja 
paras naamiaisasu

Jari ja Kirsi Naakan kauhukeitto voitti

Antin ja Minnan valoteos

Punainen sarvipää-Tiia lau-
laa
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Kurvailua ja pitkää pöytää -
Ajotaito- ja turvallisuustreffit 

4.-6.10.2013

Olipahan työntäyteinen viikonloppu ja 
onneksi oli upea syyssää! Ohjelmassa 

oli sisäpetankkia, ajotaitokurvailua,  ensi-
apukoulutusta ja  Rosvopaistiruokailua pit-
kän pöydän ääressä.

Aloitetaanpa tapahtumien purku 
perjantai-illasta, kun Talolla tömähteli 

sisäpetankkiin tarkoitetut ”kuulat”. Tälläkin 
kerralla suurempi meteli tuli varmasti 
pelaajien taholta kuin itse pelistä. Erinäisten 
pelien jälkeen voittajaksi selvisi pari 
Ebba Luomala ja Sirkku Hedlund. Lasten 
yksilöpetankin voittajaksi selvisi Mira 
Huotari, toiseksi Tino Aalto ja kolmanneksi 
Tiia Aalto.

Rosvopaistimonttuun oli tulet laitettu jo 
aikaisin perjantain puolella, mutta lau-

antain ohjelman aloitti ajotaitoradalla kurvai-
lu. Ratahan on lähes samanlainen niin vaunu-
yhdistelmällä kuin matkailuautolla, autolla 
vain  peruutellaan enemmän.”Erikoiskokeet”  
ovat  pujottelu,   kääntäminen T-risteyksessä, 
suoraanperuutus ja taskuparkkeeraus.  Mat-
kailuautolla on lisäksi esteeseen pysäyttämi-
nen ja pujottelu suoritetaan takaperin. Kah-
den päivän tuloksena oli 23 uutta merkkisuo-
ritusta, joista kuusi matkailuvaunuyhdistel-
mällä ja 17 matkailuautolla.  

Matkailuvaunuyhdistelmällä kulta II sai 
Lauri Tarnanen ja kultaa Henry Aho-

nen, Katja Helin, Juha Raappana ja Kimmo 
Suomalainen. Pronssia ajoi Niko Semeri.  

Mestarimerkit matkailuautolla ajoivat 
Juha Hartman, Erkki Helin, Juha Rin-

ne ja Seppo Valli. Kulta II ajoivat Kimmo 
Suomalainen ja Sirpa Suomalainen. Kultaa  
ajoivat  Anne Ahonen,  Kirsi Kotro,   Juha 

Raappana, Niko Semeri ja Lauri Tarnanen. 
Hopeaan ylsivät tänä vuonna Henry Ahonen 
ja Jorma Karlsson kun taas Jari Leinonen, Satu 
Rimpilä, Vappu Valovaara ja Voitto Valovaara 
ajoivat pronssimerkit.

Lapsille oli rakennettu aikuisten rataa mu-
kaileva taitoajorata, jossa kurvailtiin pe-

räkärryllä varustetulla polkuautolla. Nopeim-
min radan selvitti Jani Leinonen ainoana alle 
minuutin ajalla.

Samanaikaisesti ajosuoritusten kanssa pääsi 
kokeilemaan taitojaan ja tietojaan luonto-

polun kysymysten parissa.   Kysymykset kos-
kettelivat lähinnä  autoilua, liikennettä  ja  mat-
kailua.   Tasatuloksia (7 oikein) oli neljällä, 
joista voittajaksi arvonnan jälkeen tuli Veikko 
Hynynen. 

Viikonlopun turvallisuusteemaan kuului 
hätäensiapukoulutus, jonka vetäjänä oli 

jäsenemme Timo Utriainen. Alkukoulutuksen 
jälkeen pääsivät  halukkaat kokeilemaan elvy-
tystä EA-nuken  avulla. Elvytys on taito, joka 
on hyvä osata, mutta jota ei toivoisi koskaan 
tarvitsevan. Koulutuksessa käytiin esimerkein 
läpi myös  kuinka  saada  henkilön hengitys-

Matkailuauto pujottelemassa
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teistä pois tukkeuma, kuinka auttaa dia-
beetikkoa, jolla on alhainen verensokeri ja 
kuinka huomata aivoinfarktipotilaan oireet  
ja kuinka voi auttaa. 

Lauantain iltapäivään kuului tietysti 
Rosvopaistiateria, jonka valmistivat 

meille trio Mikko, Jussi ja Henkka apulai-
sineen. Liha oli erittäin mureata, maukas-
ta ja ennen kaikkea, sitä oli riittävästi. Li-
sukkeena keitettyjä perunoita, patonkia ja 
salaatteja. Vaivalloinen tapa tehdä ruokaa, 
mutta lopputulos kruunaa vaivat. Aterian 
jälkeen  jatkettiin merkkisuoritusten saa-
listusta aina pimeän tuloon asti. Illalla oli 
vuorossa vielä karaoketanssit Talolla. Mu-
kavaa oli.

Sunnuntaina jatkoimme vielä muutaman 
tunnin ajan ajoja kentällä, mutta kotiin-

lähtö läheni vääjäämättömästi. Siis koko-
naisuutena tapahtumia täynnä ollut viikon-
loppu oli takana. Otetaan uusiksi kuitenkin 
ensi syksynä. Vielä suuret kiitokset ajoka-
luston lainaajille eli  Arto Sinisalolle (mat-
kailuauto), Länsi-Autolle (vetoauto) sekä 
Mikko Keinäselle (matkailuvaunu).

Kari 78111

Timo Utriainen kouluttamassa ja...

Pitkässä pöydässä rosvopaisti maistui

Näin taito karttuu harjoittele-
malla

...väki kuuntelemassa ja oppimassa
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Tullaan tutuiksi  -juttusarja osa 8

Hei!

Olemme Henry ja Anne Ahonen. Perhee-
seemme kuuluu myös Henna 10 vuotta ja 
Saku-koira 3 vuotta. 

Karavan harrastuksemme sai alkunsa vuonna 
2009 kesällä, kun vuokrasimme kahdeksi vii-
koksi asuntovaunun ja liityimme SFC:n jäse-
niksi. Telttailu oli molemmille leiriytymisenä 
tuttua ja Henry oli lapsuudessa myös jonkin 
verran vaunuillut perheensä kanssa. Annel-
le karavanelämä oli vierasta ennen vaunun 
vuokrausta. 

Oman vaunun ostimme v. 2009 syksyllä; 
Hobby 540 exelent, jolla teimme reissuja 
vuoteen 2011 kevääseen, jolloin vaihdoimme 
vähän isompaan vaunuun Adria 743 up:iin. 
Vaihto tuli kyllä tarpeeseen, kun tarvitsimme 
lisää tilaa, koska v. 2012 keväällä aloimme 
rakentaa taloa. 

Asuimme vaunussa 9 kk, eli vaunuelämää tuli 
toden teolla harrastettua. Vaunussa asuessam-
me olemme kokeneet sekä kesähelteet että tal-
ven paukkupakkaset! Kiireiltämme olemme 
jonkun verran kiertäneet Suomea. Viime kesä-
nä olimme viikon Pärnussa Keinäsen Mikon ja 
Helinin Juhan perheiden kanssa.  Se oli hieno 
reissu. Ehkäpä ensi kesänä kerkeämme viet-
tämään karavanelämää ja kiertämään Suomea 
enemmän, kun talo on loppusuoralla. 

Uudet tuulet rupesivat puhaltamaan kun Hen-
ry perusti viime kesänä oman firman; Päijät-
Hämeen Caravan oy:n. Vaunujen ja autojen 
varusteluita, sähkökorjauksia ja ym. Vuonna 
2013 syksyllä Henry valittiin Lahden seudun v. 
2014 hallitukseen.

Karavaanari on kaikkien kaveri, 
terveisin 129405/ Ahoset!   
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    Vuoden Karavaanari

PIKKUJOULU – 
JUHLISTAMME JALOIN

Pikkujoulujuhlaamme vietimme Vuo-
renmäellä 43 matkailuyksikön voimin 

hieman edellisvuodesta poikkeavissa olo-
suhteissa. Lunta oli sen verran, että innok-
kaimmat hiihtäjät olisivat voineet survais-
ta suksensa sänkipellolle suhisemaan. Eli 
lumitöitä ei tarvinnut tehdä.

Perinteiseen  perjantaiseen tapaan yh-
distys kutsui kaikki paikalle saapu-

neet glögi- ja piparitarjoiluun  talolle,  
jossa  samalla  aloiteltiin karaoketansseja. 
Laulajia kiipesi lavalle tasaiseen tahtiin 
ja lapset aloittivat musisoinnin joululau-
lulla.  Tämän  jälkeen  pääsimme Koti-
viinin kautta jo Rappiolle. Tanssijoitakin 
pyörähteli lattialla kukin omalla tavallaan 
ihan mukavasti.

Lauantaina pääsimme sitten viettämään 
Joulujuhlaa. Lapset olivat jo aiemmin 

päivällä koristelleet joulukuusen kimal-
luksin ja jouluvaloin. Myös pöydät olivat 
saaneet koristeensa ja kynttilänsä. Kaik-
ki oli siis valmista. Jälleen kerran olivat  
Artjärven  maamiesseuran naiset loihti-
neet meille maittavan ja runsaan jouluisen 
herkkupöydän, kiitos siitä heille!

Kylläisinä jouluherkuista, olikin aika 
siirtyä virallisemman ohjelman pa-

riin. Ajotaitomerkkien jako on kuulunut 
Pikkujoulujen ohjelmaan ”aina” ja niin 
nytkin. Saavutimme 23 merkkisuorituk-
sen määrän, joka vastaa noin kymmentä 
prosenttia koko Suomen suorituksista eli 
jatketaan samaan hyvään tahtiin. Merk-
kien saajat kerrotaan toisaalla tässä leh-
dessä.

Jokaisten treffien osallistujille jaettavat 
treffiarvat arvottiin myös tässä tilaisuu-

dessa. Parhaiten onnetar suosi Kari   Laak-
sosta,  joka  kävi  pokkaamassa  itselleen 
herkkukorin. Seuraaville sijoille ylsivät 
Seppo Valli ja Juha Hartman. Myös vuo-
den 2013 kaikille treffeille osallistuneet 
palkittiin. Suklaisen rasian saivat Liisa ja 
Jorma Karlsson, Satu ja Martti Keinänen, 
Maija ja Uolevi Heikkilä sekä Terhi ja Ju-
ha Rinne.

Vuoden karavaanariksi valitaan henki-
lö tai henkilöt, jotka ovat olleet aktii-

visesti yhdistyksen toiminnassa mukana. 
Tänä vuonna valinta osui monilla treffeil-
lä ohjelmaa järjestäneeseen pariskuntaan. 
Onneksi olkoon, Sirpa ja Kimmo Suoma-
lainen. Milloin mukana on kulkenut ko-
rona-pöytä ja milloin puujalat tai lankku-
sukset. Saapa nähdä, mitä tuleva vuosi tuo 
tullessaan.

Viralliseen osuuteen jäikin Keinäsen 
Mikolla enää uuden hallituksen esit-

tely, mutta senhän löydätte toisaalta tästä 
lehdestä. Ai niin, tulipa punanuttu Joulu-
pukkikin vierailemaan luonamme tuoden 
lahjansa lapsille ja lapsenmielisille. Rei-
pasta vauhtia oli tultu, sen verran punai-
set olivat Pukin posketkin. Illan päätteeksi 
viritteli tanssiorkesteri VSOP soittimensa 
lavalle ja aloitti loppuillan ohjelman.

Sunnuntaina oli enää vuorossa arpajai-
set. Ahkera arvanmyyjä olikin saanut 

myytyä kaikki 800 arpaa ja vesi kielellä 
odoteltiin  pääpalkintona  ollutta  tabletti-
tietokonetta. Niinhän siinä kävi, että eni-
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Merkkisuorittajia

8.5.2013 Vuorenmäki

ten arpoja ostanut Leif Malin palkinnon 
sitten kävikin noutamassa. Nyt oli jäljel-
lä kotimatka  ja Vuorenmäen alue tyhjeni 
jälleen kerran jääden odottamaan tulevan 
kauden treffejä ja tapaamisia.
           E&K

Vuoden 2013 karavaanarit Sirpa ja 
Kimmo Suomalainen

Ajotaitomerkkien saajat

Jouluisen herkkupöydän antimia

Joulupukki    
tietysti

Karaoke sujui kuorolauluna hienosti
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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  YLI  30 VUODEN  AJAN
TEHDÄÄN  MYÖS  KOTIKÄYNTEJÄ

LAHTI CARAVAN
HUOLTO: puh.  0400-600 006
  www.lahticaravanhuolto.fi           
        

 Harri Husula
  SF-C  6730

   Valtuutettu huolto:

 SOLIFER - POLAR - KABE
ADRIA - HOBBY      
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Kyrön Loma Oy

Porosaivontie 25, 99340 Raattama
puh. 040-7322946

kyron.loma@luukku.com
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vieressä,

Pallastunturijonon juurella, Enontekiön Kyrössä.

Caravan 28 €/vrk, SFC 25 €/vrk 
(sis.sähkön, 2 aik. + huollettavat lapset, 
huoltotilat, jotka varustettu koodilukoilla)

Sauna tilauksesta 45 min 15 € tai 1 h 20 €
Lisätietoja facebookissa Kyrön Loma tai 
http://kyrontunturiloma.suntuubi.com

Kevätpaikan voitte varata suoraan sähköpostilla,
vahvistamme vastauksellamme sen teille!

Lämpimästi Tervetuloa!
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KUURINKYNNÄS - MIKÄ SE ON?

Onko Viro tullut koluttua jo läpiko-
taisin? Vai onko matka suuntautu-

nut etelämmäksi Eurooppaan? Silloin on 
varmasti jäänyt huomioimatta Euroopan 
suurimmat hiekkadyynit eli Kuurinkyn-
näs. Liettuan Klaipedasta pienen lautta-
matkan päässä aukeaa tämä liki sadan ki-
lometrin mittainen hiekkadyyneistä muo-
dostuva kapea niemi. Avomeren puolelta 
hiekkaisia rantoja myllertävät Itämeren 
aallot ja mantereen puolelle muodostuu 
suojaisampi laguuni. 

Puolessa välissä kannasta on valtiora-
ja, jonka toisella puolella alkaa Ve-

näjän Kaliningradin alue. Liettuan puo-
leisen alueen päässä sijaitsee Nida-nimi-
nen kaupunki. Kapeimmillaan kannas on 
leveydeltään vain 400 metriä ja leveim-
milläänkin leveyttä on nelisen kilomet-
riä. Alue on luonnonsuojelualuetta, jon-
ne päästäkseen on maksettava ajoneuvon 
koosta riippuva luonnonsuojelumaksu ja 
tietenkin on pulitettava edestakaisesta 
lauttamaksusta muutaman kympin ver-
ran. Nämä alati muuttuvat maisemat on 
luetteloitu  vuonna 2000 Unescon maail-
manperintölistaan ja näitä tuulten muo-
vaamia dyynejä näkee varsinkin Nidan 
eteläpuolella. Jalankulkukin on sallittu 
vain merkityillä poluilla.

Nida on eteläisin Liettuan puolei-
sen kannaksen kylistä. Tässä ny-

kyään kaupungiksi luokitellussa keskit-
tymässä asustelee vajaa 3000 asukasta. 
Nidasta löytyy myös leirintäalue, Nidos 
Kempingas. Alueelta löytyy jopa sauna 
uima-altaineen. Tältä niemimaalta löytyy 

myös hotellimajoitusta, jos kulkuneuvosi 
on vaikkapa henkilöauto tai moottoripyö-
rä. Kuurinkynnäkseen voit mainiosti tu-
tustua kävellen merkityillä reiteillä tai voit 
nousta polkupyörän satulaan ja hakeutua 
pyöräilykelpoisille  reiteille. Niemen poh-
joiskärjestä löytyy vaikkapa merimuseo ja 
delfinaario, vaihtelua maisemille.
 

Tervemenoa Liettuaan, Klaipedaan ja 
aina Nidaan saakka. Poiketkaa totu-

tuilta poluilta ja löytäkää jotain uutta näin-
kin läheltä. Tallinnasta Klaipedaan mat-
kaa kertyy hieman reilut 600 kilometriä, 
mutta matkalla voi nähdä paljon mielen-
kiintoisia nähtävyyksiä.

E&K

Vastarannalla Ruotsin eteläkärki
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Vaeltavat hiekkasärkät

Leirintäalue Nidos Kempingas

Olkikattoinen turistibussi

Vastarannalla Ruotsin eteläkärki
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Luotettavaa kauppaa lähes 40 vuotta!
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15

Myynti: 0400 407 066  
Varaosat: 0400 407 035  

Huolto: 0400 407 055   
Vuokraus: 0400 620 445

150 AJONEUVOA. 
Nyt myös käytetty jä sisätiloissa!

Verkkokauppa 24h • yli 2500 tuotetta suoraan varastosta • kauppa.jyvascaravan.fi
facebook.com/jyvascaravan 
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SF-CARAVAN 
LAHDEN SEUTU ry:n

UUDET JÄSENET

  Lokakuu 2013

  122662-0 Hyvärinen Eero, Lahti 
  084270-0 Isoaho-Lesch Jaana, 
           Helsinki
  146918-0 Järvinen Matti, Heinola
  146906-0 Kitinprami Jaakko,       
         Lahti
  022546-0 Lassila Matti, Myllyoja
  44672-1   Lehtonen Seija, Lahti
  146927-0 Manninen, Hannu       
         Lahti
  146921-0 Pitkänen Petri, Lahti
  146914-0 Rudnäs Peter, Uusikylä 
  129438-0 Vesala Mia, Heinola

 
  Marras- ja joulukuu 2013

  147014-0 Hörhö Eero, Padasjoki
  080182-0 Järvinen Ilari, Lahti
  034653-0 Mantere Aimo, Lahti
  138921-1 Niemelä Ilpo, Lahti
  147022-0 Salakka Taisto, Hollola
  147124-0 Laine Eero, Orimattila

OLET LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLUT 

MUKAAN 
YHDISTYKSEMME 

TOIMINTAAN!
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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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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: 
   313130-1190503

  Kausipaikka vuodelle 2014                   350 euroa
    - treffeillä ohjelmamaksu      20 euroa  
 - kausipaikan haltijalle sähkömaksu mittarin mukaan  
                    
  Vuorokausimaksu sisältäen valosähkön 
  -oman yhdistyksen 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 

  Leiriytymismaksuun sisältyvät saunavuorot perjantaisin ja lauantaisin.

  Avainta voi tiedustella puhelinnumeroista:
  Keinänen Mikko 0400-485477 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. 



27



28

on myös tietoa sekä SF-Caravanista että auto-
lomailun vaiheista Suomessa. Omaa jäsenkort-
tia näyttämällä saat pääsylipuista juhlavuoden 
kunniaksi 50 % alennuksen.

Juhlaliittokokous Hämeenlinnassa

Yksi liiton päätapahtumia on Hämeenlinnas-
sa Verkatehtaalla  17.5  pidettävä  juhlaliitto-
kokous. Vuosittain kokoontuva liittokokous 
on liiton ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. 
Kokouksessa käsitellään liiton tilinpäätös, toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio sekä henki-
lövalinnat. Liittokokoukseen jäsenyhdistykset 
lähettävät jäsenmääränsä mukaisesti virallisia 
kokousedustajia. Lahden Seudun yhdistyk-
sellä on mahdollisuus lähettää liiton sääntö-
jen mukainen maksimimäärä eli viisi virallista 
edustajaa liittokokoukseen.

Liittokokouspäivän iltana järjestetään juh-
lakonsertti, jossa esiintyy 25-henkinen Riku 
Niemi  Orchestra  solisteinaan Johanna Iiva-
nainen ja Pepe Willberg. Konsertin teemana on 
”Musiikkia 50 vuoden ajalta”. Juhlakonsertin 
lipuista osa on varattu kutsuvieraille ja SF-Ca-
ravanin jäsenyhdistyksille. Konsertin yleinen 
lipunmyynti alkaa Lippupalvelussa 20.3.2014. 
Liittokokousviikonloppuna SF-Caravan Kan-
ta-Häme ry järjestää Aulangon leirintäalueel-
la treffit, jossa on yhdistyksen järjestämää, 
kaikille karavaanareille sopivaa ohjelmaa. 

FICC Rally Porissa

Juhlavuoden suurin tapahtuma on Porin Kir-
jurinluodossa 24.7-1.8.2014 järjestettävä kan-
sainvälinen 81. FICC Rally. Tapahtumaan  
odotetaan yli tuhatta matkailuajoneuvokuntaa 

Tänä vuonna vietetään järjestäytyneen ka-
ravaanarimatkailun  50-vuotisjuhlaa tee-
malla ”Liikkeellä luonnostaan”. SF-Cara-
van ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi 
tasan 50 vuotta 17.5.2014. Juhlavuosi antaa 
meille kaikille hyvän syyn muistella men-
neitä vuosikymmeniä, osallistua erilaisiin 
juhlatapahtumiin ja pysähtyä arvostamaan 
upeaa harrastustamme.

Juhlavuosi avattiin SF-Caravanin historiikin 
julkaisemisella marraskuun 2013 lopussa. 
Historiakirja ”Loma edessä, mökki takana” on 
herättänyt runsaasti kiinnostusta jäsentemme 
keskuudessa ja mediassa. Kirjan ovat kirjoit-
taneet auto-ja tieliikennemuseo Mobilian tut-
kijat Silja Partanen ja Tapani Mauranen. Kirja 
on helposti luettava, mielenkiintoinen kuvaus 
automatkailun ja leirintämatkailun historias-
ta. Kirjan näkökulma kuvaa ihmisiä matkal-
la, leirintäalueilla ja rakkaan harrastuksensa 
parissa.  SF-Caravanin järjestöllinen kehitys 
kuvataan kirjassa asioiden etenemisen kaut-
ta. Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry:n 
kehittyminen nykyiseksi SF-Caravan-liitok-
si, jonka tärkeä jäsen vuonna 1.10.1970 Lah-
den kerhona perustettu nykyinen SF-Caravan 
Lahden Seutukin on, kerrotaan kronologises-
ti ja värikkäästii.  Historiakirja on tilattavis-
sa liiton toimistosta Hämeenlinnasta tai kara-
vaanarin verkkokaupasta www.karavaanarit.
fi. Kirjan hinta on 49 euroa + toimituskulut. 

Näyttely Mobiliassa

Kangasalla,  Lahden  ja  Tampereen välissä 
olevan auto- ja tieliikennemuseo Mobilian 
vuoden näyttely on nimeltään ”Auto edessä, 
mökki takana” avataan 15.3.2014. Näyttely 
koostuu karavaanarille ja leirintämatkailijalle 
tutuista esineistä vuosien varrelta. Näyttelyssä 

SF-Caravanin 
juhlavuosi kutsuu juhlimaan
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noin 30 eri maasta. Kansainvälisyydestään            
huolimatta   tapahtuma  on   vahvasti   koti-
mainen, hieno, viihtyisässä ympäristössä pi-
dettävä korkealaatuinen kokoontuminen.
Ohjelmaa on järjestetty jokaiselle päivälle se-
kä leirialueella ja ympäristössä. Leiriohjel-
missa on runsaasti kilpailuja ja erilaisia pe-
lejä koko perheelle. Porin Seudun Matkailun 
MAISAn järjestämät  retket  tutustuttavat  oh-
jatusti  Poriin  ja  lähialueiden  nähtävyyk-
siin.   Leirialueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitseva rally-ravintola tarjoaa monipuolis-
ta iltaviihdettä ja elävää musiikkia joka ilta. 
Leirialue on nurmikkoalustainen kenttä, jota 
Kokemäenjoki ympäröi. Alue on vain noin ki-
lometrin päässä torilta, kaupoista ja kaupungin 
vilskeestä. Tekemistä alueella on paljon; eri-
tyisesti lapsille on leirialueen vieressä suuria 
leikkipuistoja. Leirialueelle rakennetaan suih-
ku- ja WC-mahdollisuudet, sähkö ja jätehuol-
to. Vapaaehtoiset alueisännät leiripäällikkö Ti-
mo Tarvaisen johdolla pitävät huolta vieraiden 
viihtymisestä. FICC-rallyn osallistumismaksu 
on 140 euroa/henkilö. FICC-rallysta saat li-
sätietoa Internet-sivulta www.ficcrally2014.fi. 

Suuriltamat kutsuu bilettämään

Keskiviikkona 30.7. 2014 järjestetään  SF- 
Caravanin  50-vuotisuuden juhlistamiseksi  
Suuriltamat. Tapahtumapaikkana on Porin ra-
virata, jonne rakennetaan kolme erillistä oh-
jelmalavaa. Tapahtumassa esiintyvät tanssi-
kansan tuntema huippuorkesteri Neljänsuora, 
maan tunnetuin bile-bändi Osmos´s Cosmos, 
tuttuja hittejä soittava Selim P. ja Hurriga-
nes-rockia lämmittelevä Rude Runners. Li-
säksi paikalla  on mahdollisuus laulaa kara-

okea. Tapahtuman pääsylipun hinta on vain 
15 euroa/henkilö. FICC-Rallyyn osallistujat 
pääsevät Suuriltamiin maksutta. Suuriltamiin 
kannattaa tulla kaveriporukalla juhlimaan! 

Caravan Gaala vie risteilylle

Juhlavuoden päätöstilaisuus on karavaanarei-
den risteily, Caravan Gaala m/s Silja Europalla 
15.-16.11. Risteily toteutetaan lauantailähtönä 
Helsingistä Tallinnaan.  Laivalla on korkeata-
soisen  laivan  oman  musiikki- ja viihdeohjel-
man lisäksi SF-Caravanin tuottamaa erikois-
ohjelmaa, asiaa ja viihdettä. Risteilyn hintaan 
kuuluu gaala-illallinen ja meriaamiainen. Vara-
uksen yhteydessä on myös mahdollisuus vara-
ta bussikuljetus Lahdesta satamaan ja takaisin. 
Gaala-risteily on varattavissa osoitteessa www.
matka-vekka.fi. tai Matka-Vekan toimistosta, 
Hämeenkatu 13, Lahti, puh. 020 120 4430.  

Joukolla mukaan

SF-Caravanin juhlavuoden tapahtumat ovat 
lahtelaisesta näkökulmasta katsottuna ”so-
pivan matkan päässä”. Nyt jos koskaan kan-
nattaa lähteä kokemaan ainutlaatuinen tun-
nelma, jota varsinkin Porin tapahtumassa on 
tarjolla. Toimintavuodesta on tulossa vilkas: 
yhdistyksen omat treffit, lähiseudun porukoi-
den järjestämät kekkerit ja juhlavuoden ta-
pahtumat antavat runsaasti syitä tallojen nos-
toon ja olemiseen ”liikkeellä luonnostaan”. 

Timo Piilonen
SF-Caravan  ry:n toiminnanjohtaja
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     Treffit ja tapaamiset  2014

   XVI Talvipäivät   14.-16.3.2014   Mäntymotelli, Mäntyharju
 
   Kevätkokous   16.3.2014   Mäntymotelli, Mäntyharju 
 
   Wapputapaaminen   30.4.-4.5.2014  Vuorenmäki, Artjärvi
 
   Liikkeellä luonnostaan  23.-25.5.2014   Vuorenmäki, Artjärvi
 
   Koiratreffit    13.-15.6.2014   Vuorenmäki, Artjärvi
 
   Juhannustapaaminen  19.-22.6.2014   Vuorenmäki, Artjärvi 
 
   Pelitreffit    29.-31.8.2014   Vuorenmäki, Artjärvi 

  Caravanmessut 2014  19.-21.9.2014  Messukeskus, Lahti
  
   Ajotaitotreffit   3.-5.10.2014   Vuorenmäki, Artjärvi 
 
   Syystreffit    31.10.-2.11.2014  Vuorenmäki, Artjärvi 

   Syyskokous    2.11.2014   Vuorenmäki, Artjärvi 
 
   Pikkujoulutreffit   28.-30.11.2014   Vuorenmäki, Artjärvi
 
  




