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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

Lehteen 3/14 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viim. 13.07. 2014 mennessä.

Ilmoitushinnat lehdestä 2/2014 alkaen
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

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

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

Etusivun kuva 
Kari Koivunen: Kesää odottaen
(Mäntymotellin jäinen ranta)
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    Päätoimittajalta

   

kierrämme kotimaan nähtävyyksiä sen mitä 
meillä yhteistä lomaa on ja ulkomaan kontak-
tit saamme sitten Porin FICC:stä
                   
Lehtitoimikunta on pahoillaan ykkösvaunu-
postissa olleesta painovirheestä. Uusien jäse-
nien tiedoissa oli jäsen nro 147014-0 virheel-
lisellä nimellä. Yhdistyksemme jäsenen oikea 
nimi on Eero Hörhä. Pyydämme anteeksi ta-
pahtunutta.

Hyvät Vaunupostin lukijat, olettehan huomi-
oineet  lehtemme ilmoittajat. Heiltä saa ilmoi-
tuksen lupaaman alennuksen näyttämällä yh-
distyksemme jäsenkorttia. Joten varautukaa 
ottamaan kortti mukaan poiketessanne asioi-
maan  näihin yrityksiin. 
   
             Eila 78111-1

PS. Muistakaa käydä tutustumassa uusiin 
caravanalueisiin eli Kaakkois-Hämeen alu-
eeseen Leininrantaan Iitissä ja Ydin-Hämeen 
alueeseen Hämeenhelmeen Janakkalassa. 
Leininrannassa ovat avajaiset 27.–29. kesä-
kuuta ja Hämeenhelmessä on vastaava tapah-
tuma 11.–13. heinäkuuta. Seuraa yhdistysten 
ilmoittelua vaikkapa heidän kotisivuilta.  
      

Hyvät Vaunupostin lukijat!   

Näin päästiin toiseen lehteen Vaunupostin 
30. vuosikertavuonna. Olen tutkinut histo-
riaa ja kerännyt joitan tunnelmia 80-luvulta 
tähän lehteen. Löydät vanhoja Vaunupostin 
kansikuvia ja yhden treffijutunkin -Tanssi ja 
pakkastreffit-  tästä numerosta juhlavuoden 
kunniaksi. Mielenkiintoista on ollut lueskel-
la vanhoja lehtiä, katsella ketkä ovat lehteä 
tehneet ja millä tavoin lehteä toteuttaneet.

Mielenkiintoista oli myös löytää SFC Lah-
den seutu ry:n ja SFC Kaakkoishäme ry:n 
välillä vuonna 1993 syntynyttä yhteistyötä  
Vaunupostin kautta. Ilmeisesti yhteistyö oli 
Kaakkoishämeen pienelle yhdistykselle lii-
an kallis, sillä yhteinen lehti ilmestyi vain 
neljä kertaa eli yhden vuoden ajan.

Me olemme ilmoittautuneet Porin FICC-
treffeille heinäkuun lopussa. Tänä vuonna 
emme siis kohdistakaan yhdistelmämme 
nokkaa kohti ulkomaita vaan päätimme, että 

 Tiesitkö, että -mietteet on poimittu SFC-liiton 50-vuotisjuhlajulkaisusta
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Puheenjohtajalta

Tervehdys kaikki caravaanarit!

Olemme saaneet viettää hyviä hetkiä jälleen 
talvipäivillä suuren joukon kanssa.  Ruoka 
oli maittavaa ja makoisat sapuskat tarjosikin 
PH-Caravan Henry Ahosen toimesta. Kiitok-
set myös kaikille ruoanvalmistus- ja tarjoilu-
toimissa auttaneille henkilöille. Jäälle uskal-
tautuneet toivat  myös ahventa puntariin ja 
saimme palkinnot rohkeille kilpailijoille jaet-
tua ruokailun jälkimainingeissa. Kevätkokous 
järjestettiin 16.3 Mäntymotellin tiloissa ja ko-
kouksen veti nopean sujuvasti, asiapitoisesti 
ja ennätysajalla Juha Helin. Sihteerinä toimi 
tuttuun tapaan Kirsi Kotro. 

Juhlaliittokokoustreffit järjestetään toukokuun  
puolivälissä 17.5.2014 Hämeenlinnassa Au-
lanko Campingilla. Hienot 50 vuotta on kulu-
nut SF-Caravanin perustamisesta ja sitä juhlis-
tetaan samaisena viikonloppuna suurella jou-
kolla juhlaliittokokouksessa Verkatehtaalla.

Toinen suuri tapahtuma tämän vuoden puo-
lella on FICC Rally. Paikalle odotetaan ym-
päri maailmaa tuhatta yksikköä, joten kaikki 
caravaanarit Poriin Kirjurinluodolle 24.7.-
1.8.2014 seuraamaan huikeata rallin riemua 
ja tunnelmaa. 

 

Omia treffejä on tämän vuoden  puolella 
vielä runsaasti, päällimmäisenä Liikkeellä
luonnostaan -treffit  Artjärvellä 23.-25.5. 
2014. Liikkeellä luonnostaan -treffit koros-
tavat caravaanareina seikkailunhaluamme, 
joka erottaa meidät mökkikansasta. Tref-
fit ovat liikuntapainoitteiset, joten varat-
kaa mukaan hyvät liikuntavarusteet, hyvää 
mieltä ja kokeiluhalua! Treffeillä on siis 
mahdollista kokeilla erilaisia liikuntalajeja 
ja kokea liikunnan iloa hyvässä porukassa. 
Luvassa on muun muassa sauvakävelyä, 
polkupyöräilyä sekä erilaisia liikuntamuo-
toja liikuntahallissa.

Toinen kesäinen tapahtuma omalla alueel-
lamme Artjärvellä on suhteellisen uusi tref-
fimuoto eli Koiratreffit. Toivomme mukaan 
paljon osallistujia niinkuin viime vuonna-
kin. Kaikki koiran omaavat ja toki koiratto-
matkin yksiköt mukaan nauttimaan karvais-
ten ystäviemme seurasta kesäisissä tunnel-
missa 13.-15.6.2014.

Hyvää kesänodotusta terveisin Mikko!
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XIV Talvipäivät Mäntymotellilla

Talvipäiville oli saapunut 47 yksikköä. Mie-
lenkiintoista päivissä oli  se, että saapues-

samme perjantaina Mäntymotellin caravanalu-
eelle, ei lunta ollut yhtään. Sää oli pikemmin-
kin kesäinen. Perjantai-iltana saimme saunoa 
hotellin saunassa ja nautimme myös hauskasta 
Bingo-illasta. Palkintoja oli monenlaisia. Pää-
simme myös tanssimaan karaoken tahdissa.

Lauantaiaamu valkeni lumisateisena ja 
maahan oli satanut lunta viitisen senttiä. 

Saimme siis talvisen tunnelman talvipäiville. 
Kello yhdeksän lähdettiin pilkille, jokainen 
sai omalla vastuullaan mennä jäälle. Rannal-
ta sai onkia rantaongintakisankin, sillä tavalla 
vain ei kalaa tullut näin kylmänä aikana. Joku 
pilkki myös laiturilta, koska todella liukkaal-
le jäälle en minäkään olisi uskaltanut lähteä 
kulkemaan.

Iltapäivällä saimme syödä maukasta keittoa, 
jonka PH-Caravan tarjosi. Kiitos herkulli-

sesta keitosta! Iltapäivällä lämpeni myös ran-
tasauna ja pääsimme kokeilemaan myös kota-
saunaa sekä kylpypaljua. Kivaa oli.

Kokeilimme myös Mäntymotellin laavua. 
Siellä oli puut valmiiksi varattuna, joten 

tulen sytyttäminen oli helppoa. Makkaranpais-
taminenkin sujui hyvin, koska nuotiolla oli ri-
tilä. Illalla Mäntymotellin ravintolassa tans-
simme Anniina Mattilan  ja orkesterin tahdis-
sa monta vauhdikasta tanssia ja mukavaa oli.

Sunnuntaina aamupäivällä arpajaisten jäl-
keen pidimme sitten kevätkokouksen. Sen 

puheejohtajaksi valittiin Juha Helin sekä sih-
teeriksi Kirsi Kotro. Kokous sujui nopeasti, 
taisi tulla ennätysaika, sillä kokous oli läpikäy-
ty seitsemässätoista minuutissa. Makoisat pul-
lakahvit tarjosi kokousväelle yhdistyksemme. 
Kiitos SF-Caravan Lahdenseutu ry.

            Eila 78111-1

Sulan reunalla pilkkijä

Kesäinen tunnelma Talvipäivillä perjan-
taina, kun ei ollut yhtään lunta

Talveksihan säätila muuttui lauantaina
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Tulokset ja onnittelut voittajille!

Lapset:  
1. Eero Helin                 16 g

Naiset:  
1. Ebba Luomala  440 g
2. Katja Helin               151 g
3. Päivi Kokkinen    46 g
4. Raija Turtiainen    13 g
5. Anne Tuominen      6 g

Miehet:  
1. Erkki Salmela  444 g
2. Arvo Vartiainen  280 g
3. Seppo Tuominen  275 g
4. Martti Kokkinen  268 g
5. Helge Hedlund  154 g
6. Pekka Päivinen  147 g
7. Eino Veikkolainen  139 g
8. Hannu Luomala  136 g
9. Pentti Vainio               128 g
10. Jussi Pönkkä    82 g
11. Paavo Helin     61 g
12. Kari Virtanen    52 g

Suurin kala:  
Martti Kokkinen (ahven) 226 g

Pienin kala:  
Eero Helin (kiiski)        1 g

II Katja Helin, I Ebba Luomala ja   III 
Päivi Kokkinen

II Arvo Vartiainen, I Erkki Salmela ja 
III Seppo Tuominen

Lasten I Eero Helin, joka sai myös pie-
nimmän kalan ja taustalla isänsä Juha 
Helin, joka toimi kevätkokouksen pu-
heenjohtajana

Rannaltaonkija



8

 Tiesitkö että…

 * Caravanliitto perustettiin 17.5.1964
  * Liittoon kuuluu 73 yhdistystä
  * Jäseniä oli vuoden 2013 lopussa yli 63 000
  * Lahden seudun yhdistys perustettiin 1970, jolloin Liiton jäsenmäärä oli 778
  * Liiton nykyinen puheenjohtaja Juha Hämäläinen on vasta viides puheenjohtaja
  * Börje Tengström toimi puheenjohtajana peräti 22 vuoden ajan
  * Hämeen läänissä oli v. 1970 rekisteröityjä vaunuja 1644
  * FICC-rally on järjestetty Suomessa kolme kertaa aiemmin eli Tampereella         
     1981, Joensuussa 1994 ja Oulussa 2004. Tänä vuonna on neljäs FICC-rally 
     Porissa.
  * SFC Lahden seutu ry. on perustettu kuudentena yhdistyksenä Suomessa.
  * Vuoden 2013 lopussa meillä oli jäseniä 1644.
  * Liiton jäsenmäärälisäyksen huippuvuosi oli 1989, jolloin jäsenmäärä lisääntyi  
    4644 uudella jäsenellä.
  * Heikoin vuosi taasen oli 1993, jolloin Liiton jäsenmäärä väheni 939 jäsenellä.
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Ajotaitokurssi oli kaikin puolin mielen-
kiintoinen ja hyvää kertausta, kun au-

tokoulun käynnistä on jo aikaa. Kurssilla lä-
pikäytiin mm. liikennesääntöjä,  ennakoivaa 
ajotapaa, ajoneuvon käsittelyä, ajoneuvomää-
räyksiä kuten esimerkiksi ajo-oikeus sekä 
sallitut massayhdistelmät.

Syksyllä Hartolassa oli teoriaosuus sekä kir-
jallinen koe. Harjoittelimme ja suoritimme 

ajokokeen peruuttamalla matkailu-autolla ja 
matkailuvaunuyhdistelmällä koulun kentälle 
tehdyn radan. Ajosuoritusten ohella saimme 
nähdä kuinka Caramba-ajoa harrastavat / kil-
pailevat taituroivat radalla. Ajokokeesta sekä 
kirjallisesta kokeesta pääsivät kaikki läpi syk-
syllä, joten sitten jatkokurssin odotteluun.

Jatkokurssi oli helmikuun alussa 2014 Paro-
lassa. Kurssilla kerrattiin syksyn teorioita 

ja keskustellen läpikäytiin toimintaa liikenne-
onnettomuuspaikalla, sekä pohdittiin onnetto-
muuksien minimointia.

Parolasta käsin meidät kuljetettiin Riihimä-
elle liukkaankelin ajoharjoitteluradalle, 

jossa oli jäädytetty graniittipinta. Osa ryhmästä 
jäi teoriatunneille ja osa lähti ajoharjoitteluun. 
Kaikille oli varattu oma Yaris ajoharjoittelua 
varten. Harjoittelimme eri vauhdeissa (40, 50, 
60) kuinka auto käyttäytyy hätäjarrutuksissa   
ja väistöissä, kaarteissa omalla kaistalla pysy-
mistä ilman ABS- ja ABS-jarruja käyttäen.

Radalle oli myös tehty suuri ympyrä, jos-
sa sai yksi autoilija kerrallaan kokeilla 

auton käyttäytymistä esim. käsijarrua apuna 
käyttäen kääntymisissä. Ajoradalla kokeilim-

Toyota Yarikset käyttöön ja jokaiselle 
oma auto

Missä vaiheessa jalankulkija näkyy hei-
jastimen kanssa ja missä vaiheessa ilman

Karavaanarin 
ajotaitokurssi

Halliin oli tuotu myös kolariauto
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  Ajotaitokorttikurssin tiedot
  pähkinänkuoressa

  Peruskurssi  28.-29.9.2013   Hartolassa
  Jatkokurssi     1.-2.2. 2014   Hattulassa

  Kouluttajina  
  SF-caravan leirintä-ja turvatoimikunta:        
  Olof Bussman, Pauli Heino, Jiri Kattelus,   
  Lauri Nieminen, Markku Vänskä, 
  Hannu Kivikoski
 
  Liikenneturvan kouluttajat: 
   Ari-Pekka Elovaara, Aulis Hannula
 
  Kiinnostuitko seuraavasta kurssista? 
  Seuraa SF-Caravan liiton sivuja

Kun auto pyörähtää ympäri, miltä tuntuu 
olla sisäpuolella

Äkkipysähdys vain 7 km tuntinopeudessa. 
’Lapsi’ lentää kuin leppäkeihäs käsistäsi kun 
ei ole turvavyötä. Miten kävisi 50 km:n no-
peudessa

me myös havainnointia pimeällä heijastinta 
käyttävävästä ja ilman heijastinta liikkuvasta 
jalankulkijasta.Valojen kunnossapidon tärke-
yttä ja niiden oikealaista käyttöä kannattai-
si jokaisen kerrata esim. auton rikkoutuessa 
kesken matkan.

Ajoharjoitteluradalla hallissa oli mahdol-
lisuus kokeilla miltä tuntuu käytännös-

sä olo auton sisäpuolella, kun auto pyörähtää 
ympäri. Käytännössä nähtiin myös millainen 
merkitys on penkin niskatuen korkeudella tör-
mäyksen sattuessa. Halliin oli tuotu myös ko-
lariauto ja onnettomuudessa olleen moottori-
pyöräilijän vaatetus kertomuksineen.

Kurssiosallistumisen edellytyksenä on hy-
väksytysti suoritettu ajotaitomerkki.

Noin sata henkilöä on nyt kurssin suorittanut, 
suosittelemme. 

Karavaanarin ajotaitokortin perus- ja jat-
kokurssin suorittaneille luovutetaan SF-

caravan ry:n ja Liikenneturvan myöntämä va-
lokuvalla varustettu ajotaitokortti sekä nimel-
lä varustettu lippis. 

Teksti: Sirpa ja Kimmo Suomalainen
Kuvat: Niko Semeri                        
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LIIKKEELLÄ LUONNOSTAAN TREFFIT 
23.-25.5.2014

ARTJÄRVEN VUORENMÄELLÄ

•	 liikuntahalli varattu lauantaina
•	 sählyä, seikkailurata, sulkapalloa ym.  (omat mailat mukaan)
•	 sauvakävelyä (omat sauvat mukaan)
•	 polkupyöräilyä (oma pyörä ja kypärä)
•	 tuolijumppaa (omalla tuolilla)
•	 polkuautoilua
•	 hyviä ystäviä
•	 mukavaa seuraa
•	 saunomista

 Lisätietoja Mikko Keinänen 0400 485477 
       
	 	 	 	 	 	 	 Treffien	hinta	50	€

                  

	 	 	Ohjelmamuutokset	mahdollisia,	kts	www.sfclahdenseutu.fi        
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Kotimaan kohteita: Ruunaankoski

Saimme idean mummiltamme lähteä Ruu-
naankoskelle. Hän sanoi käyneensä siellä 

monta kertaa, mutta kukaan ei ollut lähtenyt 
hänen kanssaan koskenlaskuun. Me lupasim-
me lähteä.

Ruunaankoski sijaitsee Lieksassa Ruunaan 
alueella. Ruunaankoskessa suurin koski 

on Neitikoski. Enimmillään vettä on keväi-
sin, mutta koskissa riitti vettä elokuussakin, 
jolloin me laskimme kosket kirkkoveneellä.

Koskenlaskuun tarvitset aina ennakkova-
rauksen. Varauksen voit tehdä Ruunaan 

matkailusta puh. 013 533 130. Kosket voi las-
kea joko perinteisellä puuveneellä, kumive-
neellä tai koskilautalla. Moottori kuljettaa ja 
kippari ohjaa puuvenettä, mutta kumivenees-
sä saat meloa itse. Haastetta riittää, jos sitä 
haluat.

Retken hinta perinteisellä puuveneellä on 
tällä hetkellä 43 € aikuinen ja 21 € lap-

si. (Lisätietoa netistä, kun googlaat Ruunaan-
kosken). Retkeen kuuluu opas, joka kertoo 
suomenkielellä koskenlaskun etenemisestä. 
Saimme myös maittavan lohilounaan nuotio-
kahvineen ja -makkaroineen ja olimme oikein 
tyytyväisiä. Koskenlaskussa samassa venees-
sä oli tuolloin elokuussa myös ranskalaisia, 
hollantilaisia ja tanskalaisia matkalaisia. 

Ranskalaiset olivat kovin kiinnostuneita 
Suomen luonnosta ja luonnonrauhasta. He 
olivat oikein innostuneita kun näkivät villieläi-
men juoksevan rannalla. Se oli minkki, mutta 
mielenkiintoinen kuitenkin heidän mielestään.

Me yövyimme Rekiniemessä SFC-alueel-
la. Ennen koskenlaskua olimme käyneet 

Eeva Ryynäsen ateljeessa, joka myös on  mie-
lenkiintoinen kohde tutustua. 

             Eila 78111-1
Veneeseen hyvin suojattuina roiskeilta

Koskikalastusta

Saavumme Neitikoskelle ja leiriydyimme 
sen jälkeen syömään nuotiolle ja tauolle

Koskenlaskua
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Tullaan tutuiksi   Rinne 129520 ja 147151

”Ei ikinä karavaanariksi”

Se oli vakiovastaus, kun tut-
tavat kyselivät aikoinaan, 
koska me alamme harrastaa 
vaunuilua. Vanhemmat ja 
sukulaiset olivat liikkuneet 
vaunuilla ja jopa asuntoau-
toilla jo varmaan vuosikym-
meniä. Asuntovaunun vetä-
minen ja varsinkin peruutta-
minen tuntuivat aivan kau-
helta ajatukselta. Pikkuhil-
jaa ajatus kuitenkin kypsyi, 
kun lapsemme olivat pieniä 
ja vierailimme usein van-
hempien vaunulla eripuolel-
la Etelä-Suomen karavaana-
rialueita.

Vuonna 2009 sitten melkein viikon mietti-
misen jälkeen, kun suunnitelmissa oli käydä 
henkilöautolla ajelemassa Tukholman ympä-
ristössä, ilmestyi asuntoauto pihaan yllättäen. 
Tai siis yllätyksenä Terhille. Sen jälkeen pyö-
rähdimme saman tien Pohjois-Norjassa ja vie-
timme kolmen viikon loman tutustuen kalus-
toomme ja alueiden tapoihin ja käytäntöihin. 
Kesäisin olemme aktiivisesti autolla ja pyö-
rimme  lähialueen karavaanarialueilla ja tie-
tenkin omalla alueellamme Artjärvellä. Myös 
talviaikaan tulee liikuttua ja Turun messut ovat 
tulleet tutuiksi ja monet  pilkkikisat, vaikkem-
me ole tainneet jäällä käydä kuin kerran.

Nuorimmainen lapsistamme, Jasmin, oli alku-
aikoina erittäin innokas kulkemaan mukana, 
mutta ajokortin saatuaan, alkaa olla jo siinä 
vaiheessa, että mukaan lähteminen on tullut 
vaikeammaksi. Vaikkakin viime talvena hän 
liittyi mukaan Karavaanareihin omallla jäsen-
numerollaan. Ja kenties saattaa ensi kesänä 
kokeilla jo omatoimista kulkemistakin. 

Viime kesänä porukkaamme liittyi pikkuinen, 
mutta välillä hiukan äänekäs, Hugo-koira. Nyt 
jo hiukan kookkaampi, mutta yhtä touhukas,  
vahtikoira on rodultaan Belgian paimenkoi-
ra, tervueren. Hugonkin matkat ovat harven-
tuneet, sillä hän on Jasminin turvana kotona, 
kun me olemme reissussa. Mutta eiköhän hän-
kin pääse ainakin kesäkuussa Koiratreffeille.

Erilaisten pelien pelaaminen kesällä ulkona ja 
talvisin sekä huonolla ilmalla sisällä, tuovat 
piristystä ja jännitystä viikonlopun viettoon. 
Niin erilaiset korttipelit, mölkky, petankki, ti-
kanheitto ja jopa joskus saappaanheitto ovat 
tuttuja pelejä, joita on mukava harrastaa hie-
nossa seurassa, eikä aina ihan tosissaan. Ja Lii-
kuntatreffeillä toukokuun lopussa pääsee taas 
kisailemaan.

Karavaanareina olemme saaneet paljon uusia 
ystäviä ja päässeet irtautumaan arjen kiireistä.

    Juha
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Vaunupostihistoriaa

Tunnistatko kuvasta ketään?       Kuva vuodelta 1994

Martti, Kari ja Veksi
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Tanssi-pakkastreffi tammikuussa 1985.
Oli pakkasien  jälkeen hieman ”leudompi” perjantai ja vain -20 
astetta. Eipä siinä paljon pakkasmittariin vilkuiltu kun kerran 
oli tanssitreffeille ilmoittauduttu!
Hämmästykseksemme vain pari vaunua oli majoittunut Laitialan 
leirikeskuksen seinän viereen. Silloin vasta ajattelimme pak-
kaskadon mahdollisuutta. Onneksi Åke Blomqvist oli antanut mah-
dollisuuden perua, jos väkeä ei ilmaannu. Kuumassa saunassa 
saunoessa ja iltakahveja yhdessä juodessa perheluvuksi oli tul-
lut 8.
Lauantaiaamuna naapurit kertoivat 30 asteen ylittyneen. Kau-
palle lähdettiin ostamaan lettutarpeita. Täytyihän sitä keksiä 
illalle ohjelmaa ’tanssujen’ sijaan, (ja samalla meidän vaunuun 
ostettiin oma pakkasmittari). Iltapäivällä katselimme joukolla 
MM-hiihtokisoja Jorman (Karlsson) takkahuoneeseen tuomasta te-
levisiosta, ja samalla pantiin Lallun opastuksella muhimaan 8 
litran lettutaikina.
Kun naiset olivat saunoneet, alkoi lettujen paisto, mutta riit-
ti sitä taikinaa vielä miestenkin käristettäväksi (taitojaan 
näyttivät Ripa, Petteri S., Jormat Toiviainen ja Karlsson - ja 
lensihän se lettu - välillä kaksinkerroinkin).  Maisteltiin 
boysenmarjaa, vadelmaa ja mansikkaa. Taputeltiin tyytyväisenä 
”mahoja” - lapset 10:nenkin letun jälkeen ja hörpittiin kahvit 
(mehut) päälle. Sitten katsottiin Leppäsen dioja Tanskasta ja 
Norjasta, ja sen jälkeen ”etelänmatkaajat” kaivoivat karttansa 
esiin ja suunnitelmia kerääntyi.(Mahdollisesti tästä matkasta 
kuulemme myöhemmin). Me toiset tietysti korvat höröllä oppia 
mieleen painaen. Miesten iltavoimisteluna oli kaasupullojen 
kiikutus eteiseen ja lämpöisten pullojen vienti vaunuun ja myös 
autoja käytettiin. Eipä siitä paljon apua ollut, sillä ainoa 
auto joka lähti käyntiin oli Harrilla. Autossa konepellin alla 
oli kuulemma yhden amperin laturi. Sunnuntaiaamuna oli pakkasta 
35 astetta. Siinä se päivä kului viidenkympin hiihtoa yhdessä 
katsellen ja aina ”väliaikoina” kutakin autoa vuorotellen hi-
naten. Klo 13 maissa katosimme koteihimme ja kivat muistot eri-
laisesta leppoisasta viikonlopusta olivat mielessä.
Marja-Leena 11303
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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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Paljun tarina

Kuinka vanhasta Cabby asuntovaunusta 
rakennettiin maanmainio siirrettävä 

kylpypalju. Tämä palju oli käytössä meillä 
Ajotaitotreffeillä syksyllä. (Toim. huom.)

Hommahan lähti liikkeelle loppukesästä 
2012.  Aihe tuli ohimennen puheeksi 

kesäillan pikkutunneilla, mutta unohtui 
joksikin aikaa kunnes nousi eräänä heinäkuun 
loppupuolen päivänä uudelleen esille. 

Mietittiin ettei kukaan meistä halua 
investoida kiinteästi pihaan asennettuun 

paljuun, koska käyttöä ei kuitenkaan kellään 
meistä joka viikko ole. Siitä syntyi ajatus 
siirrettävästä paljusta. Tutkittiin asiaa ensin 
internetistä, josta löytyikin paljon erilaisin 
toinen toistaa kamalampia virityksiä. Mikään 
ei miellyttänyt silmää ja haluttiin tehdä jotain 
mikä on ainakin meidän mielestä ”jotain 
parempaa kuin muilla”, joten jotain erilaista 
piti keksiä. 

Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä 
projekti normaaliin isompaan perä 
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kärryyn, mutta sopivaa ei löytynyt ja paljun 
tilavuudesta olisi pitänyt tinkiä. Sitten välähti, 
asuntovaunustahan saisi hyvän alustan. 
Kaikki alkoi tapahtua nopealla tahdilla. 
Nettikaravaanista metsästettiin halpa vuoden 
1980 Cabby ja sellainen löytyikin Padasjoelta 
viidellä kympillä. Cabby oli jo tiensä päässä, 
hyvä että pysyi kasassa Lahteen asti. 

Koppi purettiin päältä pois, jonka jälkeen 
vanhaan pohjalevyyn piirrettiin ainoat 

suunnitelmat siitä, mitä tullaan tekemään. 
Pohjalevy poistettin, runko vahvistettiin, 
hiekkapuhallettiin ja maalattiin. Paljuksi 
valittiin Kiramin 1900 Cult muovisisuksella. 
Rungon kuivuttua alkoi sitten puuosien 
teko elokuun puolessa välissä. Yhdellä 
”clubiaskin” kanteen piirretyllä kuvalla 
mentiin koko projekti läpi. Jos jollekkin tuli 
jotain ehdotuksia mieleen että hei, tämänhän 
vois tehdä näin, niin yleensä se sitten myös 
niin tehtiin. Koko syksy tehtiin joka lauantai 
ja sunnuntai hommaa eteenpäin periaatteella 
vapuksi valmis. 

Kaikki sujui kuitenkin ilman suurempia 
ongelmia ja ensimmäinen koekylpyilta 

päästiinkin pitämään jo marraskuussa 2012. 
Tuolloin kärrystä puuttuivat vielä valaistus, 
rappuset ja joitain pisteosia sekä väri pinnasta. 
Talvi meni miettiessä, että mistä kevään tultua 
jatketaan. 

No tottakai paljuillessa pitää olla mu 
siikkia, joten siitä lähdettiin että rokki 

soi vappuna. Näin möys kävi. Samalla 
asennettiin vähän valaistusta. 11 kuukautta 
projektin aloittamisen jälkeen saatiin viimein 
väri pintaan heinäkuussa 2013. Kun itselle 
tehdään niin työtunteja ei  laskettu, mutta 
karkeasti arvioituna aikaa on kulunut projektin 
tekemiseen noin 250-300 tuntia, sään armoilla 
ja ilman minkäänlaista aikaisempaa kokemusta 
puurakentamisesta. 

Ja onhan tämä semmoinen laite, että kehitys 
työ jatkuu joka kesä... 

Kuvat ja teksti:  
Timo 044 0818868, Hannu 040 5206444 
ja  Petri. Soita jos kiinnostuit.



22

www.mantymotelli.fi  
Mäntymotelli Lomat Oy  •  puh 020 734 5911  •  myynti@mantymotelli.fi  

Motellintie 13  •  52720 Karankamäki 

MÄNTYMOTELLI
CAMPING

www.mantymotelli.fi  www.mantymotelli.fi  www.mantymotelli.fi  

To 17.4. Pekkaniskan Pojat
La 19.4. Urpo Heikkilä & Polara 
Su 20.4. Sinitaivas
Pe 25.4. Finlanders ja Hannu Auvinen Group
La 26.4. Päiväkaraoketanssit 
La 26.4. Helminauha 
Ke 30.4. Väriloiste

La 3.5. Saija Tuupanen & eXmiehet
La 10.5. Jaska Mäkynen & Nelostie
Pe 16.5. Kiuruveden iskelmäviikon 
laulukilpailu 2014

La 17.5. Tarja Lunnas & Rosso
Pe 23.5. Karaoketanssit
La 24.5. Tomi Markkola & Fernet
Ke 28.5. Pekkaniskan Pojat
La 31.5. Risto Nevala yhtyeineen

Ke 4.6. Marko Maunuksela yhtyeineen
La 7.6. Kaija Lustila & Jari Puhakka Band
Ke 11.6. Janne Tulkki & Tulinen sydän
La 14.6. Marko Lämsä yhtyeineen

Katso koko kesän esiintyjät www.mantymotelli.fi 
Ohjelmamuutokset mahdollisia

TARJOUS 

VAUNUPOSTIN 

LUKIJOILLE!

TANSSIPAKETTI

sis. vaunupaikka 2vrk, sähkö, 

2kpl tanssilippuja

voimassa 17.4. - 31.8.2014

45€
2vrk

KARAVAANARIEN KÄYTÖSSÄ
- suihku, wc 24h
- kemiallisen wc:n tyhjennys
- pyykinpesu- ja astianpesumahdollisuus
- grillikatos, uimarannat
- hotellin asukassaunat, kuntosali ja uima-allas
- karavaanialueella on 46 sähköpaikkaa ja 
  kaikki Mäntymotellin palvelut käytettävissä

Tervetuloa viihtymään!

Huippusuositut tanssit aikuiseen makuun

La 7.6. Kaija Lustila & Jari Puhakka Band

Kesällä tanssit 

keskiviikkoisin ja 

lauantaisin,

ohjelmaa myös 

torstaisin ja 

perjantaisin

Tarjoamme aina majoittuville karavaanareille tanssilipuista ja hotelliaamiaisista 2€ alennuksen

www.mantymotelli.fi  www.mantymotelli.fi  
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Hämyjen karaokekilpailun finaali  
vuonna 2014  
järjestetään 

 Leininrannassa 22. – 24.8.     
 

Siestantie 85,  Kausala       puh. 040-8335730 
www.sf-caravankaakkoishame.fi 

KOIRATREFFIT Artjärven Vuorenmäellä 
13.-15.6.2014

• Koirille naamiaiset (parhaat palkitaan)
• Luontopolku
• Saunat
• Arpajaiset
• Yllätysohjelmaa
• koirien leikkimielinen MATCH-show

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

 Lisätietoja: Juha Hartman  050-9171156              
                Treffimaksu	40	€
 Ohjelmamuutokset mahdollisia



24

SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU 
ry:n

UUDET JÄSENET
Tammikuu 2014

147319-0  Hilkko Pekka                 Heinola
147335-0  Hilpinen Mika             Lahti
147412-0  Järvinen Niko                 Hollola
147210-0  Kalliokoski Sakari            Lahti
147366-0  Kantonen Pekka             Sysmä       
011878-0  Nyyssönen  Matti             Kaarina
147151-0  Rinne Jasmin                 Lahti
053309-0  Siukola Juha                 Lahti
147438-0  Tammi Olavi                  Orimattila
147306-0  Vaattovaara Ulla-Maija   Hollola 
147236-0  Varila Heikki                 Orimattila

    
Helmikuu 2014

093442-0  Kelppe Risto   Lahti
147465-0  Kinnunen Ville   Lahti
093072-0  Koivula Keijo   Hollola
147574-0  Korkee Juha   Sääksjärvi
147461-0  Leppänen Marjaana  Nastola
147494-0  Morales Artemi   Lahti
147469-0  Pennanen Pertti  Lahti
004605-0  Putkonen Harri   Lahti
143075-1  Seppälä Ari   Heinola
147599-0  Strid Marja   Lahti
147473-0  Ylikarjula Jyrki  Lahti

Maaliskuu 2014

147628-0  Dyster Markku   Perheniemi 
139285-0 Gazov Dmitry    Lahti
060667-2 Kanerva Jyrki    Järvelä
060667-1 Kanerva Petri    Järvelä
147641-0 Korhonen Sauli    Nastola
127876-0 Korteniemi Martti   Hämeenkoski
147730-0 Lindström Anne   Heinola 
147633-0 Mykkänen Eljas   Nastola
147704-0 Saarela Tuire    Lahti
083563-0 Jukarainen Ari   Lahti
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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:
  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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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

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

Näe kerralla yli 150
matkailuajoneuvoa. Tervetuloa!

KevätpäivätPe 25.4. klo 9-19La 26.4. klo 10-18Su 27.4. klo 11-15Näyttelytarjouksia,kannattaa tulla kauempaakin!
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 Artjärvipäivät 17.-20.7.2014

To 17.7. Mato-ongintakilpailu klo 17. Vuorenmäen uimaranta (omat madot ja on-
get)  järj. Artjärven Järvien Hoitoyhdistys ry.

Pe 18.7. Siltamat Kirkkotien silta-alueella,  Järjestää Ns Säilä 
              
La 19.7. Toritapahtuma Vuorenmäen urheilukentällä    
                                        
La 19.7 ja su 20.7 Töyrylän kartanossa avoimet ovet, Värjärintie 2 (kellonajat tar-
kentuvat myöhemmin)
      
Su 20.7. Kotiseutujuhla klo 12

Runoryhmä Pisarat ja Artjärven Mieskuoro
Juhlanäyttely Vuorenmäki 110-vuotta elokuva
Kesäteatteria Vuorenmäellä  Don Quijote näytelmä

 Tiesitkö, 
-että kemssa-sanan keksi Mikko Siukosaari (5-v.) vuonna 1970
-että Lahden yhdistyksestä on liittohallituksessa toiminut ainoastaan Pauli 
Koho (1971-74)

TALKOOVIIKONLOPPU VUORENMÄELLÄ 
9.-11.5.2014

Toukokuussa on maa sulanut ja pääsemme kunnostamaan Artjärven 
Vuorenmäen aluetta.

Ota iloinen mieli ja omat hanskat ja mieleiset työvälineesi, esim. 
kuokat ja lapiot tai haravat mukaan.

Kukkasiakin laitamme, jos lämpöä on tarpeeksi.

Saamme alueen kuntoon yhteisvoimin ja hyvällä mielellä.

       Tämän viikonlopun yöpymiset eivät maksa mitään! 
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     Treffit ja tapaamiset  2014
   SFC Lahden Seutu ry 
 

Wapputapaaminen              30.4.-4.5.2014   Vuorenmäki, Artjärvi

Talkoot, maksuton vkonlop.     9.-11.5.2014      Vuorenmäki, Artjärvi
 

Liikkeellä luonnostaan   23.-25.5.2014   Vuorenmäki, Artjärvi
 

Koiratreffit     13.-15.6.2014   Vuorenmäki, Artjärvi
 

Juhannustapaaminen   19.-22.6.2014   Vuorenmäki, Artjärvi 

Artjärvipäivät   17.-20.7.2014  Artjärvi, mm. Vuorenmäki 
 

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

 SF-Caravan ry:n 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat:
 15.3-30.10.2014 Auto edessä-Mökki takana Juhlavuoden näyttely, Mobilia, Kangasala
 17.5.2014 Juhlaliittokokous ja juhlakonsertti, Verkatehdas, Hämeenlinna
 16.-18.5.2014 50-vuotistreffit, Aulanko Camping, Hämeenlinna
 15.7.2014 Nostalgiapäivät, Mobilia, Kangasala
 24.7.-1.8.2014 81. FICC-Rally, Kirjuriluoto Pori
 30.7.2014 Suuriltamat, Porin ravirata
 15.-16.11.2014 Caravan Gaala, Silja Europa




