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30. vuosikerta   Painosmäärä 1700 kpl

Ilmestyy 4 krt/vuosi        Aineistovko

Nro 1   7/2015 3/2015   

Lehteen 1/15 tulevan materiaalin tulee 
olla perillä viim. 18.01. 2015 mennessä.

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

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

Lehtitoimikunta:
Eila Koivunen, Kari Koivunen ja Juha 
Hartman 

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

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: 
Messutapaaminen
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    Päätoimittajalta

Vakuutukset tulee olla kunnossa, jos pois-
tatte talveksi liikenteestä asuntoauton tai 
vaunun. Muistakaa pitää vaununne lu-
kittuna, myös aisa, jotta vaunuvarkaudet 
torjuttaisiin mahdollisimman tehokkaas-
ti. Kaskovakuutus kannattaa olla voimas-
sa koko ajan, esimerkiksi myrskyvahin-
kojen sattuessa.

Lähdemme syystreffeille naamiaisiin ja 
pikkujouluihin kyllä, mutta onneksi täs-
sä on vielä viikonloppuja, joilla voimme 
vierailla lähialueiden SFC-alueilla ja ta-
pahtumissa. Me olemme saaneet muka-
via ystäviä näissä tapahtumissa.  

Tammikuussa on meillä jälleen varattuna 
messubussi, joka vie halukkaat matka-
messuille, jossa on caravanosasto, Hel-
singin messukeskukseen.

   Eila 78111-1

Hyvät ystävät!

Syksy on edennyt ja olemme saaneet 
heittää hyvästit kesälle. Uusia, joka 
vuosi toistuvia vuodenaikoja, on mu-
kava aina vastaanottaa. Myös meidän 
viime juhannuksemme oli erikoinen, 
koska myös viime joulun sää oli sa-
manlainen kuin juhannuksen. 

Yhdistyksemme Tallinnan matka pe-
ruuntui tältä syksyltä vähäisen osanot-
tajamäärän vuoksi. Ensi keväänä ehkä 
järjestämme kuitenkin uuden matkan ja 
ilmoitamme siitä Vaunupostissa ja net-
tisivuilla ajoissa, jotta jokainen halukas 
pääsee mukaan.

Messut sujuivat hyvin tänäkin vuonna 
ja hyvä on tietää, että Caravan 2015 pi-
detään Lahden Messukeskuksessa 18.-
20.9.2015, joten voimme merkitä sen 
jo kalentereihimme.
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Puheenjohtajalta

Tervehdys!

Messujen huuma on jälleen ohi ja saim-
me majoittaa 580 vierailevaa yksikköä 
sataman tuntumaan ja Lahden messukes-
kuksen alueelle. Viikonloppu oli kiirei-
nen ja haluan kiittää kaikkia antamastaan 
työpanoksesta yhdistykselle. Ehdimme 
kiireen keskellä käydä tarkistelemassa 
messujen antia vaimoni kanssa. Ihmisiä 
oli saapunut paljon paikalle ja näytteil-
leasettelijat olivat tehneet hienoa työtä 
messuhallissa. Yhdistyksellämme oli oma 
pieni messuosasto messuilla, jolla esitel-
tiin Artjärven caravanaluettamme.  Reip-
paat messutyöntekijämme pääsivät ESS:n 
haastateltaviksi.

Pelitreffeillä miteltiin jälleen mölkyn ja 
petanquen mestaruuksista. Valitettavasti 
emme päässeet itse paikalle, mutta toivon 
että mukana olleilla oli rattoisaa pelien 
parissa.

Kesällä järjestettiin suuri tapahtuma Po-
rissa. FICC-rally on järjestetty nyt 81 ker-
taa. Liikkuvia karavaanareita oli paikal-
le saapunut 28 maasta ja kotimaastakin 
osanottajia oli löytynyt runsaasti.

Syystreffien aikaan pidämme myös joka 
vuotisen syyskokouksen kello 10 sunnun-
taiaamuna. Kokouksessa päätetään tule-
vat hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja. 
Syystreffien aikaan järjestämme myös 
hauskat naamiaiset, joihin saa pukeutua 
vapaalla teemalla! Toivon, että saamme 
paljon kekseliäitä asuja ja paljon osanot-
tajia. Odotan myös hienoja valoasetelmia, 
joista parhaat tietenkin palkitaan.

Pikkujoulut ovat myös lähestymässä. 
Saamme jälleen nauttia mukavista hetkis-
tä musiikin, ruoan ja ystävien seurassa, 
joten toivon, että kaikki ottavat pikkujou-
luihin osaa!

    Mikko
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FICC-2014, 
The Best Ever

Eli FICC-Ralli Porissa, Paras Kaikista!
Näinhän tuon tapahtuman mainoslause 
kuului. Paras kaikista ainakin meille ensi-
kertalaisille.

Otimme siis tämän kesän pääkohteeksi Po-
rin Kirjurinluodon, johon odotettiin tuhatta 
matkailuyksikköä. Tuosta kuitenkin jäätiin 
melkoisen kauaksi, sillä tuo lukumäärä jok-
seenkin puolittui. Mukana kuitenkin olimme! 
Lahdesta oli mukana ainakin seitsemän yk-
sikköä.

Pääsimme kuin pääsimmekin ajoissa Poriin, 
vaikka auton rikkoutumisen vuoksi mene-
timmekin muutaman päivän lomastamme. 
Tulipahan tutustuttua paremmin Kokkolan 
nähtävyyksiin. Leiriytyminen Kirjurinluodol-
le tapahtui sujuvasti, vaikka tuntui siltä, että 
kaikki pyrkivät samaan aikaan alueelle. Kai-
kille osallistujille oli varattu 100 neliömetrin 
tontti, joten tilaa riitti.

Avajaismarssi suoritettiin  kulkueena Kirju-
rinluodolta Porin keskustaa sivuten takaisin 
Kirjurinluodolle. Kuten kaikki muistavat, oli 
leirin ajanjaksolle osunut varsinainen helle-
putki. Eikä avajaispäiväkään tehnyt poikke-
usta. Siis runsaasti vettä mukaan ja kanta-
maan yhdistyksemme lippua tuossa kulkuees-
sa. Kaikki selvisivät marssista kunnialla, niin 
vanhemmat kuin nuoremmatkin.

Avajaisia seuranneille leiripäiville oli järjes-
tetty monenlaista ohjelmaa. Kuka lähti vaik-
kapa tutustumaan bussilla Raumaan tai kuka 
lähti seilaamaan purjeveneellä. Itse leirialu-

eellekin oli järjestetty monipuolista ohjelmaa 
ja kisailuja. Oli leikkimielisiä kilpailuja, esi-
merkiksi akankantoa, rautakangen ja känny-
kän heittoa sekä polkuautokisailua. Ohjelma-
torilla oli myös pitsinnypläystä ja hauskan 
näköinen pitsitanssi.Yhtenä päivänä myös 
Caramba-team esitteli taitojaan.

Oma lukunsa oli sitten Mölkyn joukkuemaa-
ilmanmestaruuskilpailut. Edellisenä päivänä 
annettiin ulkomaisille vieraille mahdollisuus 
tutustua tämän hienon lajin salaisuuksiin ja 
sääntöihin. Ainakin englantilaiset ja sveit-
siläiset käyttivät tätä mahdollisuutta hyväk-
seen. 

Kilpailu käytiin nelihenkisin joukkuein ja 
voittohan tuli tänne Lahden seudulle, sillä 
ensimmäisen maailmanmestaruuden nappasi 
Team Helin/Leppänen. Joukkueessa heitti-
vät Maija ja Erkki Helin sekä Ulla ja Timo 
Leppänen. Oikein suuret onnittelut heille. 
Tästä voitosta palkinnoksi saatua Mölkkype-
liä pääsee ihailemaan Vuorenmäen kodassa 
kattoon nostettuna! Toiseksi tuli KiljoTeam, 
myös Suomesta ja kolmanneksi sveitsiläisten 
joukkue. 

Meille hauskimmat ja mieleenpainuvimmat 
tapahtumat olivat eri maiden tarjoamat ”ka-
dut”, joilla mm, saksalaiset, englantilaiset ja 
italialaiset sekä korealaiset tarjosivat leiriläi-
sille omia herkkujaan. Tarjoilla oli makkaroi-
ta, juustoa, leipiä, marmelaadia, olutta, viiniä 
ja jotain vahvempaakin... Erilaisia makeita 
suupaloja siirtyi tuulensuojaan vatsaa täyttä-
mään.
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Toinen mukava tapahtuma oli Pitkäpöytä, jo-
hon osallistui yli 200 pöytää. Mukana olivat 
tietysti suomalaiset, mutta riviin olivat tulleet 
myös ruotsalaiset, tanskalaiset, saksalaiset, 
venäläiset sekä tietenkin italialaiset ja englan-
tilaiset. Kaikkiaan leirillä oli edustettuna 28 
kansallisuutta.

Loistava helteinen sää suosi koko leirin ajan. 
Paitsi kun oli suomalaisten isäntien vuoro 
järjestää Suuriltamat Porin raviradalla, niin 
taivas repesi ukkoskuuroineen. Vettä satoi 
niin paljon, että yksi iltamateltoista jouduttiin 
sulkemaan turvallisuuden vuoksi. Taisi men-
nä monelta nahkakengät piloille. Suuriltamat 
menivät siis osittain pieleen, mutta kokonai-
suutena Porin FICC-rally onnistui kuitenkin 
mainiosti. Vapaahtoiset tekivat pitkiä työpäi-
viä meidän asiakkaiden hyväksi. Koskaanhan 
näinkin iso tapahtuma ei mene aivan käsikir-
joituksen mukaan, mutta huumorilla ja iloi-
sella mielellä  asioista selvittiin.

Osalle leiriläisistä ovat nämä Rallyt vuoden 
kohokohta. Toiset ovat aloittaneet FICC-
uransa jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten ja 
ne kiinnostavat yhä edelleen. On muodostu-
nut pitkäaikaisia ystävyyssuhteita ja näitä ys-
täviä käydään tapaamassa muutenkin.

Niin, oliko tämän Rally paras kaikista? No, 
ainakin meille. Olihan se ensimmäinen FICC 
Rallymme. Milloin seuraavan vuoro, aina kun 
ei työnantajakaan ole suopea antamaan lomaa 
kyseiseen ajankohtaan.
  
           Eila ja Kari Koivunen

Pitsinnypläystanssi

 Kiinalaisilla kirjaimilla rekisterinu- 
  mero tässä asuntoautossa

 Englantilaisten street - 
  herkkuja monenlaisia

 FICC Mölkyn maailmanmestarit Team                                                 
 Helin/Leppänen! Onnea heille!

Pitkässä päydässä yli 200 pöytää
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KIINTEISTÖHUOLTO
P. PITKÄNEN OY

• KIINTEISTÖNHUOLLON
KOKONAISPALVELUT
• PÄIVYSTYS 24 h vrk

HAKAKATU 4  15520 LAHTI
Puh. 0500-751 653

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!

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

myös vetoautoihin. Tervetuloa tutustumaan!
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  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!
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Laila Husulan muistolle

Yhdistyksemme kunniajäsen, pitkäaikainen aktiivi on 
poissa.
Lallu, jolla lempinimellä Lailan tunsimme, toimi lähes kaikissa 
luottamustehtävissä yhdistyksemme hyväksi sihteerinä, 
rahastonhoitajana sekä pitkäaikaisena tilintarkastajana.

Lämmöllä Lailaa muistellen
SFC Lahden Seutu ry:n hallitus

”Hetket hiljaiset jälkeesi jäävät, 
  kullaten muistojen kirkkaimmat päivät”
        Eino Leino
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HÄMYJEN KARAOKEKISAT 
22.-24 ELOKUUTA 2014 

hienot pokaalit upeista suorituksistaan.

Sunnuntainakin aurinko meitä helli, mutta 
ei auttanut kun kotiin piti lähteä. Mukavan 
iloinen viikonloppu oli jälleen takana ja 
vietetty hyvässä seurassa. Kiitokset kai-
kille mukana olleille.

Sehän olisi 2015 Lahden Seuru ry:n vuoro 
järjestää kilpailut Artjärven Vuorenmäel-
lä ja silloin meilläkin on luultavasti vahva 
edustus.
    Juuso

Säätieto lupaili kaunista keliä viikonlopuk-
si ja niinpä suunnitelmissa oli Hämyjen ka-
raokekilpailut Iitin Leininrannassa.

Olimme varanneet paikat jo hyvissä ajoin, 
kun jo jokainen viikonloppu oli ollut pit-
kin kesää täynnä. Perjantaina saavuimme 
alueelle ja niinhän aurinko paistoi, niin-
kuin oli luvattu. Pitkin iltaa paikalle saa-
pui väkeä ja kaikki halukkaat eivät mahtu-
neet kun taas oli alue täysi. Illan ohjelmaan 
kuului saunat ja yllätys yllätys, karaoke-
laulantaa. Useita laulajia kävi avaamassa 
ääntään lauantain kilpailua varten. Jou-
kossa oli hyvä-äänisiä laulajia, jotka lau-
leli omaksi ilokseen eivätkä osallistuneet 
kilpailuihin lainkaan. 

Lauantaiaamu valkeni ja oli aika aloitella 
äänienavausta päivän koitosta varten. Vä-
keä saapui vielä lisää ja osa tuli vain kilpai-
luihin ja lähti sen jälkeen kotiin. Kaikki ei-
vät mahtuneet Radantorppaan vaan ulkona 
oli myös suuri joukko eri yhdistysten kan-
nattajia. Paikalla olivat myös viime vuo-
den voittajat miesten ja naisten sarjoista. 
Molemmat lauloivat voittokappaleensa en-
nen kilpailun alkua. Kaikilla yhdistyksil-
lä ei ollut edustusta ja näin ollen kilpailut 
saatyiin vietyä loppuun suht’ ajoissa.Par-
haat selvisi kuitenkin ulkopuolisten tuo-
mareiden päätöksellä ja taisipa olla mel-
koisen vaikeaa päättää, sillä hyviä laulajia 
oli monta. 

Nuortensarjan voitti Kanta-Hämeen yhdis-
tyksen Carita Wallin, naisten voittajaksi 
selviytyi Leena Oksanen Pirkanmaan Mai-
sansalosta ja miesten voiton vei Kaakkois-
Hämeen Leininrannasta Veikko Vuorialho. 
Onnea voittajille! Kaikki mitalistit saivat 

Miesten I Veikko Vuorialho ja II Keijo 
Salokorpi, Nuorten I Carita Wallin ja Nais-
ten I Leena Oksanen ja II Mervi Niinijärvi

Radantorpassa yleisö kuunteli keskitty-
neesti karaoke-esiintyjiä

Kuvat ja teksti: Juha Hartman
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Yhdistyksemme mestaruudet pelailtiin 
jälleen kerran Vuorenmäellä elokuun 
lopulla. Paikalle oli saapunut 31 yksi-
kön verran pelailijoita nauttimaan mu-
kavasta loppukesän säästä.

Olipa jälleen aika ratkaista paremmuus 
niin petankin kuin mölkynkin kohdalla. 
Perjantai-ilta kuluikin vaihtaessa kuulu-
misia ja kokemuksia kuluneelta kesältä 
ja koronaakin päästiin pelaamaan, kiitos 
Minnan ja Karin.

Lauantaiaamuna aloittelimme pelailut pe-
tankin paripelin parissa. Alkukilpailut pe-
lattiin pari paria vastaan aina kahdeksaan 
pisteeseen saakka. Hävinnyt pari puto-
si jatkosta. Näin päästiin semifinaaleihin 
melkoisen ripeästi. Pronssiottelussa oli 
vastakkain  Päivi ja Martti Kokkinen sekä 
Ebba ja Hannu Luomala. Niinhän siinä kä-
vi, että Luomalat pääsivät pokkaamaan it-
sellensä pronssipokaalin selvin numeroin.

Finaaliin selvisi samat parit kuin edellise-
näkin vuonna. Tosin vuotta aiemmin fi-
naalissa pelasi kolme paria tämän vuoden 
kahden sijaan. Tällä kerralla keikahtivat 
mestaruuden nurinperin kun edelliskerran 
kolmoset voittivat tänä vuonna. Voiton vei-
vät Uolevi Heikkilä parinaan Kimmo Suo-
malainen ja hopealle tulivat Eila ja Kari 
Koivunen.

Ruokatauon jälkeen ruvettiin puuhastele-
maan mölkynpeluun parissa. Mölkkykisa 
pelattiin henkilökohtaisena kilpailuna. Tä-
nä vuonna finaalitkin pelattiin ”mies mies-
tä” vastaan eli sekä pronssi- että kultaotte-
lussa heitti kummassakin vain kaksi henki-
löä. Pronssin vei mukanaan Matti Pekka-
la voittaen ottelussa Seppo Vallin. Kulta-
kamppailussa olivat vastakkain Juha Helin 
ja Uolevi Heikkilä. Näin saatiin kisoissa 
tuplamestari, kun Uolevi Heikkilä saavutti 
kultaa sekä mölkyssä että petankissa. On-
nittelut kaikille voittajille.

PELAILTIIN        
Pelitreffit 29.-31.8.2014 Vuorenmäki

Koronaa pelaamassa Juha, Kari, Voitto, Antti ja Joonas

Kuvat ja teksti Kari Koivunen
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Lapsetkin pelailivat omat kisansa mölk-
kypalikoiden kera. Lasten sarjan voitti Sa-
mu ja nuorten sarjan voittajaksi nousi Eero 
Helin veljensä Jaakon saavuttaessa hope-
aa. Kolmanneksi tuli Joonas Jääskeläinen.

Uolevin heitto

Jaakko II, Eero I, Joonas III 
lasten mölkyssä

Kimmon tyylinäyte

Kari ja Eila II, Kimmo ja Uolevi I sekä Ebba ja Hantta III 
petankikisassa

Eilan hauska heitto Ebban heittotyyli
Aikuisten mölkkymestarit: Jussi II, 
Uolevi I ja Matti III

Mölkkypalikat kovilla
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Sanonta, parempi myöhään kun ei mil-
loinkaan, pitänee tässä meidän tapauk-
sessa  varmaankin paikkansa. No, me ol-
laan Maija ja Eki, passeissa kylläkin lu-
kee Maija-Liisa ja Erkki.

Karavaanareita ollaan oltu ”mahotto-
man” kauan. Enää ei oikein muista, miksi 
meistä tuli matkailuvaunun vetäjiä. Yksi 
alkusysäys saattoi olla kokemus Koljon-
virran leirialueelta, vettä satoi ihan tol-
kuttomastoi, iso huvi-
lateltta märkä ja mat-
kaa haluttiin jatkaa. 
Teltta kasaan ja vet-
tä valuvana Opel Ka-
detin takaluukkuun. 
Matka jatkui Kuusa-
moon ja Juuman lei-
rialueelle. Majoitut-
tiin pieneen  mökkiin, 
jossa olo tuntui mu-
kavalta, ei satanut. Il-
tamyöhällä kuitenkin 
huomattiin, että ei olla 
mökin ainuita asukkai-
ta, mökkiä asusti myös 
joukko hevosmuura-
haisia.

Ostettiin ensimmäinen vaunu ”Hoppi” ja 
liityttiin melko heti jäseniksi Lahden yh-
distykseen. Tarkkaan ottaen 19.9.1986 
eli jo viime vuosituhannella. Yhdistyk-
sen treffeille ja tapaamisiin osallistuttiin 
melko heti uusina karavaanareina, opit-
tiin vaunuelämää ja tutustuttiin saman 
harrastuksen parissa oleviin perheisiin. 
Tuossa omassa kulkimessa oli omat tu-
tut tavarat käytössä, eikä toistaiseksi ole 
muurahaisiakaan sängyssä näkynyt. 

Alkuvuosina matkailtiin kotimaassa, 
vaunu toimi myös tukikohtana kun ta-
loa rakennettiin. Seuraavakin vaunu oli 
”Hoppi”, sillä jo   Norjaan uskaltaudut-
tiin. Seuraavat kaksi vaunu olivat ”Kaa-
beja ja toisella ajettiin ensimmäiseen 
FICC-ralliin Saksaan vuonna  2000. Via 
Balticaa pitkin köröteltiin.

Erilaisia tehtäviä yhdistyksessä on vuo-
sien varrella ollut vuoden 1993 jälkeen, 

jolloin tulin vali-
tuksi johtokuntaan, 
sillä nimellä kutsut-
tiin nykyistä halli-
tusta. Maija aloitti 
naistoimikunnassa.
Siitä se siis al-
koi, yhteensä neljä 
vuotta puheenjoh-
tajana enkä noita 
hallitusvuosia ole 
laskenut. Tällä het-
kellä myös halli-
tuksessa.

Karavaanareiden 
yhteistapaamisia 
on ollut Caravan-
messujen yhteydes-
sä vuodesta 2001 ja 

mukana on oltu puuhastelemassa alusta 
asti. Tuttuja on kertynyt läheltä ja kau-
kaa siksi tämä ”toivomus” tullaan tu-
tuksi kirjoituksesta tuli esitetyksi melko 
myöhään, mutta haitanneeko tuo?

Tämmöisillä taustoilla ja historialla jat-
ketaan.

Karavaaniterveisin Maija ja Eki

Tullaan tutuiksi 11 Erkki ja Maija Helin 35079 ja 35079-1
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LAHDEN CARAVAN 2014 MESSUT
Kuvasatoa

Laskeva aurinko Vesijärven Satamassa. Tätä  on 
hyvä ihailla asuntoauton ikkunasta tai veneestä.

Knaus oli suunnitellut aivan uudenlaisen vaunun-
sisustuksen. Irtotuolit baaritiskillä, joka toimi 
ruokapöytänä.

Messuosastomme syksyn väreissä. Riit-
ta ja Maiju rakentamassa Eilan kanssa 
messuosastoa

Nostalgiaosastolta löytyi tämä kauno-
tar. Fiat 600 ja pienen pieni asunto-
vaunu 60-luvulta

Tämäkin vaunu-autoyhdistelmnä herätti 
monen messuvieraan muistot -tuollainen 
meilläkin oli...

Reimo 
raken-
taa tila-
autoon 
irroitet-
tavan-
vuode-
keittiön
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LAHDEN CARAVAN 2014 MESSUT
Kuvasatoa

Lahdessa syyskuun kahdennen-
kymmenennen päivän tienoilla 
pidettävät Caravanmessut sujuivat 
tänä vuonna kauniissa syyssäässä 
ja auringonpaisteessa. Aamuisin 
pääsimme ihailemaan sumua ja 
usvaa Pikku-Veskun ja Vesijärven 
yllä.

Karavaanaritapaamiseen saatiin 
tänä vuonna majoitettua noin 500 
yksikköä. Lokki oli jälleen vie-
railijoiden ja toimitsijoiden ruo-
kapaikkana ja iltaisin siellä oli 
orkesteritanssit.  Koko messuvii-
konloppuna kävijöitä messuilla oli 
n. 16 000, eli saman verran kuin 
viime vuonna.

   Eila

Kuvat: Kari ja Eila Koivunen

Ilmasolateltta. Ei siis painavia metalliput-
kia ja telttakankaita eri pusseissa

Tehtaan edustaja näyttää kuinka ilmasolat 
pumpataan täyteen ja teltta nousee ylös 

Lauantai-iltana Lahti Energia esitti jälleen 
kauniin vesiurkuesityksen pimenevässä illas-
sa

Laskeva aurinko Vesijärven Satamassa. Tätä  on 
hyvä ihailla asuntoauton ikkunasta tai veneestä.

Knaus oli suunnitellut aivan uudenlaisen vaunun-
sisustuksen. Irtotuolit baaritiskillä, joka toimi 
ruokapöytänä.

Tästä kuvakulmasta näyttävät turva-
välit hieman lyhyiltä...
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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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LAHDEN PALOKALUSTO OY 
LAATUKATU 15, 15680 LAHTI 

PUH (03) 873 0150, FAX (03) 7878 805 
www.lahdenpalokalusto.fi 
info@lahdenpalokalusto.fi 

 
AVOINNA MA-PE   KLO 7.30 – 16.00 

 

 

•2 KG SAMMUTTIMEN TARKASTUS 9,00 € 

 

•11 KG NESTEKAASUTÄYTTÖ, ALUMIINI       29,90 € 

 

ALENNUKSET CARAVANKORTTIA 

NÄYTTÄMÄLLÄ! 

 

TARJOUS VOIMASSA VUODEN 2014 LOPPUUN. 

SAMMUTTIMET•SAMMUTINHUOLTO•NESTEKAASUT 
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SYYSKOKOUS 
2.11.2014 klo 10 
  VUORENMÄELLÄ

Maamiesseuran talolla

Salmelantie 202A

Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 4 §:n

mukaan syyskokoukselle kuuluvat asiat, sekä 
valitaan puheenjohtaja yhdistykselle.

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkistus 
alkaa klo. 9.30

TERVETULOA !
 

 Tule viettämään mukavaa syksyistä viikonloppua,  ohjelmassa  
 muunmuassa:
  -Naamiaiset
          -Kylpypalju ja saunomista
   -Valoteosten arviointi
          -Orkesteritanssit Tremolos-yhtyeen tahdissa
      
       Treffihinta 50 €  
 Lisätietoja: 
 Mikko Keinänen, puh.0400-485477 
HUOM! Lauantaina n. klo 9.30 KOTILEIPOMO Piiraspakari saapuu 
alueellemme myymään tuoreita leivonnaisia sekä pikkusuolaista.
Myös pankkikortti käy.

Syystreffit 31.10.-2.11.2014 
Artjärven Vuorenmäellä
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Tutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

Ostamme siistejä ja vähänajettuja 
matkailuautoja sekä hyväkuntoisia 
matkailuvaunuja 
Tarvittaessa lunastamme mahdollisen loppuvelan, vaihdamme 
kalliimpaan tai halvempaan – tai ostamme vaunusi tai autosi  
käteisellä. Auton tai vaunun näyttö ja luovutus onnistuu aina 
sinua lähinnä olevassa toimipisteessämme. Ota yhteyttä meihin.

2015 uutuusmallit
nyt meillä. Tervetuloa tutustumaan!

Suurvalikoima käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja

Hyvä valikoima

Adrian uutuusmalleja 

meiltä heti 

toimitukseen!

Lahti, Tupalankatu 7,  
puh. 0207 881 310 
ma-pe 10-18, la 10-15

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%). 
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)

Mika Hiltunen  
automyyjä, 
myös matk.autot 
040 487 9280

Mika Ojala 
myyntipäällikkö
040 773 6729

Sakari Lilleberg 
Adria-tuotevastaava
040 487 9271
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Pikkujoulut 
Artjärven Vuorenmäellä 

28.-30.11.2014

 
Maamiesseuran naisten loihtimaa jouluruokaa

Orkesteritanssit VSOP:n tahtiin

Ilmoittautumiset 21.11.2014 mennessä Kirsi Kotro-Raappanalle 
sähköpostilla osoitteeseen kianko@dnainternet.fi tai tekstiviestillä 

numeroon 044 5177252 

Huoneita vapaana Maamiesseurantalon yläkerrassa.

Glögitarjoilu ja piparia

Askartelua

Taitoajomerkkien jako

Vuoden karavaanari

Treffiarpojen arvonta

Tule mukaan!     Treffimaksu 60 €

Joulupukki
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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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SF-CARAVAN LAHDEN SEUTU ry:n
Heinäkuu 2014      
 
149845-1 Anttilainen Juha  Vääksy 
149845-0 Anttilainen Outi  Vääksy 
149870-0 Hanhijärvi Hannu  Hollola 
149711-0 Helviö Laura   Pennala  
149458-0 Hämäläinen Jarno  Villähde 
150000-0 Kaarre Tero   Lahti  
149394-0 Kallio Jouko   Artjärvi  
095680-0 Karjunen Keijo  Lahti  
149532-0 Karppinen Ilkka  Mäntsälä 
149928-1 Karppinen Marko  Lahti  
149347-0 Kestikievari Lauri  Kärkölä 
149337-0 Koskela Kimmo  Lappila 
149796-0 Laaksonen Jarkko  Hämeenkoski  
149276-1 Lindgren Pekka  Lahti  
149514-0 Luusua Voitto   Lahti  
149929-0 Marjomaa Mauno  Nastola 
149746-0 Niemelä-Tuupainen Heidi Heinola  
149605-1 Nokelainen Marja-Liisa Virenoja  
149605-0 Nokelainen Matti  Virenoja  
131077-0 Ojala Esko   Pietilä  
149639-0 Palvanen Simo  Lusi  
149471-0 Pulkkanen Olli  Lahti  
149502-1 Pöyry Antero   Heinola  
149502-0 Pöyry Sari   Heinola  
078941-0 Rissanen Aulis   Heinola Kk  
149993-0 Roitonen Vladimir  Lahti  
108116-1 Räsänen Maire  Lahti  
149604-0 Sjöblom Petri   Lahti  
149928-0 Sorvisto-Karppinen Eija Lahti  
149596-0 Teräväinen Niko  Vääksy  
146993-0 Tomming Pauli  Myrskylä  
149484-0 Ursin Tuula   Kukkila  
085655-0 Virtanen Jarmo  Kangasala  
149581-0 Ylenius Pasi   Kalliola 
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UUDET JÄSENET

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN  
YHDISTYKSEMME TOIMINTAAN!

Elokuu 2014

150219-0 Järvelä Antti  Lahti 
081155-0 Koivisto Paavo Orimattila 
088942-0 Kosola Heli  Lahti 
150131-0 Lainpelto Matti Lahti 
150233-0 Lehtinen Jaana Paimela 
150233-1 Lehtinen Marko Paimela 
117048-0 Lindberg Juha  Lahti 
150265-0 Louneva Jarmo Lahti 
150118-0 Lännenpää Satu Hollola kk 
124002-0 Löfman Teuvo  Heinola 
146808-1 Meriluoto Katja Hollola kk 
100534-0 Poutanen Marja Lahti 
032859-0 Pylväinen Hannu Heinola 
150150-0 Pylväläinen Reijo Lahti 
150191-0 Raunio Sami  Kärkölä 
150267-0 Tuoriniemi Jarmo Lahti

Lahden yhdistyksen jä-
senelle Tero Kaarteel-
le osui jäsennumero 
150000 heinäkuussa.

Kuvassa SF-Caravan 
Liiton puheenjohtaja 
Juha Hämäläinen ojen-
taa numerolaatan Tero 
Kaarteelle.

Onnea Tero!
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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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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 

Uutuuksia, esittely-ajoneuvoja, vaihdokkeja!

Luotettavaa kauppaa lähes 40 vuotta! Palvelemme myös kesälauantaisin.
Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä • Palvelemme ma-pe klo 9-17, la 10-15

Tervetuloa kaupoille
Jyväskylään!
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www.automaalahti.fi
Automaa Lahti   Saksalankatu 28
Ford-huolto  03-8235 142
monimerkkihuolto 03-8235 143 
varaosat  03-8235 144

Automyynti palvelee ma-pe 9-19, la klo 10-15 
Huolto ma-pe 7.30-18 
Varaosat ma-pe 7.30-18, la 10-15

Tarjoamme Caravan kortin omaaville 
henkilöille 10% lisäalennuksen
huollossa käytettävistä varaosista.

 
Käyttämillämme alkuperäistä vastaaville 

osille myönnämme 2v. varaosatakuun.

Huollamme myös
matkailuautot! 
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CARAVAN- JA MATKAMESSUT 2015
Helsingin  Messukeskuksessa

Lauantaina 17.1.2015

Tule mukaan katsomaan mitä 
  suunnitelmia ensi vuodeksi kannattaa tehdä.

 50 ensimmäistä mahtuu mukaan

Hinta 15 euroa/henkilö
 Hinta sisältää matkat ja pääsylipun

Lähtö: Linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 9.00

   Ilmoittautumiset:  Yhd.kotisivujen ilmoittautumislomakkeella,
       Tekstiviestillä: 0400 485477
           Sähköpostilla: mikko.mersu@gmail.com

JUHLAMITALI ERKILLE
Erkki Helin sai toukokuussa liiton 50-v juhlavuoden mitalin ansioituneesta 
toiminnasta SF-Caravan Lahden 
Seutu ry:ssä. Mitali luovutettiin
Erkille Hämeenlinnassa

Ansiomitali läheltä tarkasteltuna         Erkki Helin asuntoautonsa edustalla esit- 
                 telemässä ansiomitaliaan
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 Treffit ja tapaamiset  2014

     SFC Lahden Seutu ry 
 
 
 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

 15.-16.11.2014 Caravan Gaala, Silja Europa




