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SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n jäsenlehti

Puheenjohtajan mietteitä

Alkanut vuosi on meille Saimaan
Seutulaisille merkityksellinen kahdestakin syystä. Toukokuun lopulla
19-21.5. pidetään kattojärjestömme
SF-Caravan ry:n liittokokous Lappeenrannassa, tarkemmin Holiday
Club Saimaassa Rauhassa. Tapahtumaan panostamme voimavarojamme
työn kautta. Kokoukseen odotetaan
useita satoja henkilöitä, itse kokoukseen sekä viimevuosien tapaisille
Liittokokoustreffeille.

Tapahtumaa varten on varattavissa
hotellimajoitusta sekä treffimajoitusta
omin vaunuin ja autoin. Treffejä varten varattu yhteensä 114 vaunu-/autopaikkaa sähkövarauksin sekä 50-60
sähkötöntä paikkaa aivan tapahtumakeskuksen äärellä. Treffit aiheuttavat
meille runsaasti tehtävää. Vaunu- ja
autoalueiden suunnittelu on vaatinut
ennakkotyötä haasteellisen maastonja aluepohjan myötä. Näistä olemme
selviytymässä ja siirrämme haasteet
nyt sähkö- ja saniteettijärjestelyjen
osalta Holiday Clubille. Merkittävin
tehtävä tapahtumassa on saada kaikki vaunut ja autot niille varatuille
paikoille, jonne heidät opastetaan.
Tähän ja sen rinnalla tehtäviin töihin
tarvitsemme talkoohenkistä Saimaan
Seudun porukkaa. Naisia ja miehiä.
Nyt kannattaa ilmoittautua mukaan.
Toinen merkittävä yhdistyksemme
lähellä oleva seikka on nykyisen liiton puheenjohtajan Juha Hämäläisen
usean vuoden pestin päättyminen.
Juha on omien havaintojeni mukaan
ollut merkittävä avaaja uudistuksille
liitossamme ja olen ymmärtänyt hänen olevan erittäin suosittu kaikkialla

Ole aktiivinen ja ilmoittaudu talkoolaiseksi Liittokokoustreffeille, viestiä
voit laittaa minulle sähköpostiin: kari.
heikkonen@gmail.com tai soittamalla
044 335 6867 tai sihteerillemme Tuijalle: tuiijairene.peiponen@gmail.com
Toivotan reipasta ja antoisaa matkailukesää, viihdyimmepä sitten omalla
alueellamme tai maailmaa kiertäen.
Kari Heikkonen 18898
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karavaanareiden piirissä. Laajan eri
tasoilla olevien näkemystensä ja
hyvän ilmaisutaitonsa myötä häntä
kuunnellaan. Ja mikä vielä… hän
on meidän poikia! Katsotaan nyt
millaisen seuraajan hänelle saamme,
ehdokasasettelu on meneillään, niin
puheenjohtajaksi kuin liittohallitukseenkin vapautuvien tilalle.
Olen saanut ennakkotiedon v.2016
tileistä ja osittavat, että toimittu on ja
investoitu on, mutta meidän kaikkien
viihtyvyyden parantamiseksi. Saunarakennuksen laajennuksen ja siihen
liittyvien oheiskustannusten osuus
on merkittävän suuri. Jakaessamme
tulosta varsinaisen toiminnan ja leirintäaluetoiminnan osiksi. Leirintäalue
näyttäisi pientä miinusta johtuen
aivan vuoden lopussa tehdyn runsaan
2 500€:n investoinnista. Yhdistystoiminta on selvemmin miinuksella edellä mainituista rakentamisista johtuen.
Palaamme tarkemmin tilinpäätökseen
kevätkokouksessa 29.4.2017.
Yhteistyökumppanimme
CityCaravanin kanssa olemme tekemässä
yhteistapahtumaa Lappeenrannassa
8-9.4.2017, josta ilmoitus tässä alla.

Laamalansaari
kappale kauneinta Suomea!

- upea Saimaan luonto, puhdas vesistö
- alueella helppokulkuinen, merkattu
		 luontopolku
- hyvät kalavedet, soutumatkan päässä upeat
		 kalliomaisemat ja retkeilypaikat
- hyvä hiekkapohjainen uimaranta

		 Aktiviteetteja alueellamme mm:

»
»
»

saunat lämpiävät joka ilta
kaksi grillauspaikkaa, savustuspaikka ja uusi keittiö
voit lainata mm. soutuveneitä, kanootteja, pelastusliivejä,
		 mato-onkia, veneilykarttoja ja ulkoilukarttoja
» kesäkioski jossa mm. perus elintarvikkeita, jäätelöä,
		 makeisia
» sulkapallokenttä, mailoja ja sulkapalloja
» frisbeegolf-rata ja kiekkoja
» leikkipaikka ja nuorisohuone
» veneenlaskupaikka
» koirille oma uimaranta ja hyvät lenkkeilymaastot
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Pikkujoulut Laamalassa 3.12.2016
Pikkujouluviikonloppu alkoi kauniin talvisään vallitessa. Lunta ja pakkasta riitti. Perinteiseen tapaan salin kuusi koristeltiin saunan jälkeen. Innokkaita koristelijoita oli koulun sali
pullollaan.
Lauantaiaamuna kansalaisopiston kurssilaiset valmistivat joulukoristeita myös pikkujoulupöytiin. Puurokattilat porisivat ja joulutortut tuoksuivat huvitoimikunnan valmistellessa yhteistä illanviettoa. Pöydät oli verhoiltu raikkain liinoin, havukoristeet, kuusi ja valaistus loivat
saliin lämpimän joulutunnelman.
Puheenjohtajan ja huvitoimikunnan tervetuliaistoivotukset aloittivat iloisen illan salissa saunan jälkeen.
Pikkujoulut järjestettiin jälleen jäsenistön lisäksi
myös Laamalansaaren kyläläisille. Pöydät täyttyivät 40 juhlijasta. Perinteiseen tapaan puuro maistui
monelle useankin lautasellisen verran. Kinkkuarpoja myytiin runsain mitoin
torttukahvien yhteydessä.
Arto Kivekkään säestyksellä laulettiin aluksi jouluisia yhteislauluja. Komeasti
laulu soikin, muusikon kehujen innoittamana. Laulun raikaessa joulupukkikin
löysi juhlaamme ja vasu oli täynnä kovia
ja pehmeitä lahjoja kilteille juhlijoille.
Tunsipa pukki joitain lahjansaajia jopa
nimeltä. Jännittäviä hetkiä koettiin, kun
kuusi kaatui juhlahumussa. Liekö ollut
liikaa vettä kuusenjalassa?
Laulun jälkeen alkoivat tanssit, joiden
aikana arvanmyynti jatkui vilkkaana. Muusikon lepuuttaessa kurttuaan, pidettiin
arpajaiset. Arpajaisissa kyläläiset olivat onnekkaimpia, päävoiton eli kinkun voitti
kuitenkin yhdistyksen jäsen Eila Moilanen. Haitarin tahtiin tanssittiin vielä villapaidat höyryten.
Tanssijalkoja lepuutettiin paketointikisan ajan. Kisaan ilmoittautui kolme rohkeaa
miestä. Paketointi suoritettiin silmät sidottuina, nopein voitti. Avustajalta sai napakasti käskyttämällä teippiä ja nauhaa paketin sulkemiseen. Nopein eli voittaja oli
Kainulaisen Matti. Paketoinnin kauneudesta ei tällä kertaa kilpailtu. Paketit olivat lopulta persoonallisen ja taiteellisen
näköisiä.
Paketointikisan jälkeen jatkuivat tanssit levymusiikin tahtiin. Tanssijoita riitti ja discomusiikkikin innoitti lattialle juhlaväkeä tungokseen asti. Ajoittain mukana tanssi koko porukka. Ohjelmanumeronakin nähtiin tanssia, kun Kale ja Kalen
enkelit esittivät rivitanssia. Terttu oli toiminut pitkään harrastaneena tanssinopettajana, kuvioita oli harjoiteltu ennen
esitystä. Juhlat jatkuivat pitkälle yöhön ja tunnelma oli rento ja hyväntuulinen.

Kansalaisopiston käsityökursseja Laamalansaaressa
Mikkelin kansalaisopisto järjesti Laamalansaaressa keväällä ja syksyllä kerran kuukaudessa lauantaipäivänä käsityökurssin. Ryhmä koostui 15 innokasta saaren asukkaasta, mökkiläisestä ja karavaanarista. Kurssilla tehtiin erilaisia käsitöitä ja askarteluja. Materiaalina käytettiin pääsääntöisesti
kierrätystavaraa, kananmunan kennoja, paperimassaa, kirjoja, lakanakankaita yms. Huovutustakin
kokeiltiin. Kahtena lauantaina teimme risu- ja havutöitä. Opettajina toimivat Margit Alatupa ja
Soile Montonen. Kurssilla mukana Eila, Inkeri, Lea, Raija, Riitta ja Tuija. Mikkelin kansalaisopisto
järjesti kalastajille yhtenä lauantaina kalankäsittelykurssin, jossa he myös valmistivat käsitellyt
kalat maittavaksi ruuaksi. Kurssilaiset olivat saaren asukkaita, mökkiläisiä ja karavaanareita. Opettajana toimi kalastusneuvoja Aki Hirvonen.
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Valojuhlat
Valojuhlia vietettiin lokakuun ensimmäisenä viikonvaihteena. Päivällä
ohjelmassa oli olympialaiset, lajeina
mm. puulankkuhiihto ja tohvelinheitto. Ilta huipentui valojuhlaan salissa.
Keli oli syksyisen hämärä mutta onneksi matkailuautojen ja -vaunujen
valaistuskisassa nähtiin pimeyden
keskellä toinen toistaan hienompia valaistuksia. Luonto myös näytti mahtinsa ja taisi tehdä sen kaikista upeimman
valaistuksen!

Kotimainen yksityinen katsastusasema
palvelee kaikkia karavaanareita
Autokatsastus Lappeenranta Oy, Imatran Autokatsastus ja Simpeleen
Katsastus ovat suomalaisia katsastusasemia. Meille joustava, asiantunteva ja
miellyttävä asiakaspalvelukokemus on avainasia. Palvelemme Etelä-Karjalan alueen
autoilijoita kaikissa rekisteröinteihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin ja siirtolupiin sekä katsastuksiin liittyvissä asioissa – tule testaamaan palvelun laatu!

Varaa katsastusaika soittamalla
tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi
tai ajamalla suoraan meille
ilman ajanvarausta

katastajat.indd 1

Täyden palvelun katsastusasema
Lappeenrannan Autokatsastus Oy
Paalukatu 8 53500 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 600 fax 05 5443 601
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Määräaikaiskatsastukset kevyt
kalusto alle 3500kg
(ei matkailuajoneuvot)
Karankokatu 1 53810 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 604
Avoinna ma-pe 10-18 ja la 9-14
Täyden palvelun katsastusasema
Imatran Autokatsastus
Sukkulakatu 13 55120 Imatra
Puhelin 05 5443 602
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Täyden palvelun katsastusasema
Simpeleen Katsastus
Vihvilänsuonkatu 1A
56800 Simpele
Puh/Fax 020 7309 519
Avoinna ma-pe 9-17
11.2.2016 16:45:35

LMC on nyt Kaakkoismatkailuautoiss
Tekniikka edellä kotoisaa ja lämmintä

Alde-talvipaketti veloituksetta
Suomeen suunniteltu LMC-automallisto on saanut erinomaisen vastaanoton. Juhlistamme menestystä ja 30-vuoden
kokemusta matkailuautovalmistajana toimittamalla Alden talvipaketin 30 uuteen kauppaan ilman lisähintaa!
ETU KAIKKIIN MALLEIHIN - KAIKKIIN POHJARATKAISUIHIN 2.780€
Talvipaketin sisältö: Alde-lämmitys, nestekiertoinen lattialämmitys, Alde Smart Control, Alde-lämmönvaihdin, Eis-Ex
kaukosäädöllä, DuoControl ja letkurikkoventtiili, ohjaamon matto, asunto-osan kantatut matot ja jääkaapin talvisuoja.

Dethleffs-matkailuautot ja -vaunut
Uusi 2017 Dethleffs TREND-matkailuautomallisto:
• Puoli-integroidut alkaen 56.920€
• Alkovi-mallit alkaen 57.040€
• Integroidut alkaen 68.000

Dethleffsin TREND-malliston matkailuautot haastavat puoli-integroidut nostovuodemallit reilulla hinnallaan, mutta ylittää kilpailijat käytännön ominaisuuksillaan! Lisäbonuksena
puuvapaa Dethleffs Lifetime Smart -lattiarakenne.

Jokainen perhe on erilainen. Niin ovat myös uudet
Dethleffs 2017 matkailuvaunutkin!

Kotisivuillamme lisää uutuuksista!

www.citycaravan.fi

Eteläkatu 3 53500 Lappeenranta p.myynti 0500 759123
ja 010 2812250 huolto ja varaosat 010 281 2255

-Suomen ykkösmerkki
sa ja -vaunuissa
Joka kolmas uusista on LMC
Vuonna 2016 LMC-matkailuautoja ja -vaunuja rekisteröitiin 34% kaikista uusista tehdasvalmistetuista matkailuajoneuvoista Kaakkois-Suomessa. (MAT-matkailuajoneuvojen ensirekisteröintitilasto 1.-12.2016 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella)

Kestävä Long Life Tecnologie-korirakenne, 12 vuoden tiiviysturva sekä talvivaunun vakiovarustelu ovat Suomeen tuotavien LMC
Maestro ja Musica-vaunujen jo tutuksi tulleita ominaisuuksia.

Ruhtinaallista mukavuutta ja uusinta tekniikkaa aidon
Münsterlandin henkeen Suomeen suunniteltuna
Ominaisuuksia joita vain LMC tarjoaa
Saksalainen Lord Münsterland Caravan nousi kärkimerkiksi vaunumarkkinoilla autojen tapaan erinomaisella hinta-mukavuus-varustelu-suhteellaan ja markkinoiden pisimmällä 12 vuoden tiiviysturvalla.
Matkailuajoneuvojen kevytrakennetekniikan edelläkävijä LMC on
ottanut autopuolelta tutun Long Life Technologie –korirakenteen
käyttöön myös vaunuissa. Ilman puurakenteita ja kosteutta hylkivin materiaalein rakennetulle vaunulle valmistaja myöntää jopa 12
vuoden tiiviysturvan.
Suomeen tuotavissa vaunuissa vakiona on Alden talvipaketti nestekiertoisella lattialämmityksellä. Alde-lämmitykseen sisältyy älypuhelimella tai tabletilla kauko-ohjattava Alde Smart Control, jolla voi

ohjailla etänä vaunun lämmitystä ja esimerkiksi kytkeä jääkaapin
päälle etukäteen. Vesisäiliöt ja vesiputket on sijoitettu vaunun sisälle lämpimään ympärivuotiseen käyttöön soveltuen. Vakiona ovat
niin ikään automaattinen kaasupullojen kaasunvaihtaja etänäytöllä
ja lämmityksellä, upotetut ikkunat sekä valkoinen sileä ulkopelti,
tyylikkäs uusi etuseinä ja takaosan korkeat muotokappaleet sekä
alumiinivanteet.
LMC:n talvivaunun hinta edellä mainituin varustein on kalleimmillaankin, ison lastenhuonemallin kohdalla vain noin 44 000 euroa,
mikä kestää hyvin varustevertailua markkinoilla olevien talvivaunujen kanssa. Pitkän tiiviysturvan, saksalaisen laadun, suosittujen
pohjaratkaisujen sekä lämpimän ja kotoisan asunto-osan tunnelman ansiosta LMC-vaunut nousi jo heti lanseerausvuonna alueemme markkinajohtajaksi.

Uusi LMC Style-mallisarja kevyeen hintaan 12 vuoden tiiviysturvalla
LMC uudessa Style-mallistossa
on 6 eri pohjaratkaisua hintaan
20.800 - 24.900 €, myös kerrosvuodemallit. Ylivoimaista vastaavan hintaluokan vaunuihin on
LMC:n puuvapaa LLT-korirakenne,
markkinoiden pisin tiiviysturva ja
sileä valkoinen ulkopelti. Ensiesittelyssä messusuosikki Style 450E
nyt hintaan 21 600,-

Tapahtumakalenteri kevät-kesä 2017
11.3.
Pilkkikisat ja iltapilkit
8-9.4.
City-Caravan näyttely Lappeenrannassa
14-17.4. Pääsiäinen
29.4.-1.5. Vapputapaaminen
29.4.
Kevätkokous
29.4.
Kesäisäntä -info I
6-7.5
Kevätsiivoustalkoot
7.5
Kesäisäntä -info II
20-21.5. Liittokokous Lappeenrannassa
23-25.6. Juhannustreffit
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Huvitoimikunta tapahtumien takana Laamalassa
Huvitoimikunta on hallituksen alaisuudessa toimiva toimikunta. Siihen
kuuluu tänä vuonna vetäjänä MarjaRiitta Tuominen ja jäseninä Lea
Patjas, Asta Sysi-Aho, Jaana Kiero
ja Jarkko Kousa. Innokkaita tekijöitä
otetaan mielellään mukaan huvitoimikuntaan. Huvitoimikunnan tehtävänä
on suunnitella ja koordinoida tulevia
tapahtumia ja he ovat yleensä myös
järjestämässä tapahtumat. Talkoolaisia tapahtumissa on ollut mukavasti
mukana mutta mielellämme otamme
apua vastaan, ettei järjestelyt jäisi aina
vain samojen työksi.
Huvitoimikunta haluaa parantaa
osaltaan alueella viihtymistä, yhteistä
tekemistä karavaanari-hengen mukaisesti ja tarjota alueelle saapuville
vieraillekin vaihtelua ja ohjelmaa.
Tapahtumat sijoittuvat pääasiallisesti

aina juhlapäivien yhteyteen ja yleensä
viikonvaihteisiin. Tapahtumista pyritään tekemään koko perheen tapahtumia, niin että niihin voi osallistua niin
lapset kuin varttuneemmatkin. Iltajuhlat järjestetään pääasiassa aina pitkän
pöydän periaatteella ja omin eväin.
Iltatapahtumat ovat päärakennuksen
salissa ja useissa tapahtumissa sali
täyttyykin iloisesta puheensorinasta,
huumorista, ohjelmasta ja musiikista.
Juhannuksena sään salliessa pitkä pöytä on rakennettu myös ulos ja päästy
näin nauttimaan yöttömän yön juhlaa.
Joitain tapahtumia järjestämme myös
yhteistyössä Laamalan kyläyhdistyksen kanssa sekä kalastustapahtumia
Laamalan osakaskunnan kanssa.
Jos sinulla on hyviä ideoita, toivomuksia tai kiinnostusta osallistua järjestelyihin, niin laita ihmeessä viestiä
NORPPA 1/2017

marjariitta.tuominen@gmail.com
Olisi ilo nähdä mahdollisimman
runsaslukuinen osallistuminen tapahtumiin ja toivomme että kutsutte myös
karavaanarituttavianne Laamalaan.
Kaikki ovat Tervetulleita tapahtumiin!
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Saimaan seutu ry hallitus ja toimihenkilöt v.2017
Hallitus

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri 		
Rahastonhoitaja
Tiedottaja
Jäsen 		
Jäsen
Jäsen 		

Kari Heikkonen 		
Kalevi Koponen 		
Tuija Peiponen 		
Matti Sipiläinen
Jarkko Kousa 		
Paavo Juuti 		
Heli Martikainen
Kari Sysi-Aho 		

Hoitotoimikunta
Paavo Juuti
Lea Patjas

puh. 050 340 8529 paavo.juuti@gmail.com
puh. 0400 988 387 lea.patjas@elisanet.fi

Huvitoimikunta

Marja-Riitta Tuominen
Lea Patjas
Jaana Kiero
Asta Sysi-Aho
Jarkko Kousa

Ajotaitotoimikunta
Kari Sysi-Aho

puh. 044 335 6867 kari.heikkonen@gmail.com
puh. 045 116 6014 kalevi.koponen@gmail.com
puh. 040 773 9026 sihteeri@sfcsaimaanseutu.com
puh. 040 564 8223 matti.sipilainen@pp.inet.fi
puh. 040 514 1241 jarkko.kousa@gmail.com
puh. 050 340 8529 paavo.juuti@gmail.com
puh. 040 761 2457 heli.martikainen@pp.inet.fi
puh. 044 552 6443 kari.sysiaho@gmail.com

puh. 040 768 3385 marjariitta.tuominen@gmail.com
puh. 0400 988 387 lea.patjas@elisanet.fi
puh. 040 565 2097 jaana.kiero@gmail.com
puh. 044 540 9118 asta.sysiaho@gmail.com
puh. 040 514 1241 jarkko.kousa@gmail.com
puh. 044 552 6443 kari.sysiaho@gmail.com

Tekninen toimikunta, TEKTO
Heimo Hokkanen

puh. 0400 444 643

Yhteystiedot

SF-Caravan Saimaan Seutu ry
Karavaanikuja 55, 52420 Pellosniemi (Suomenniemi, Mikkeli)
puh. 040 569 2419 info@sfcsaimaanseutu.com
Koordinaatit: N 61.35896, E 27.69786

www.korjaamojuvakka.fi

• Kuljetuspalvelut
• Muutot
Autoyhtymä
Järvinen Oy
Savitaipale.

P. 0500 556 789
www.autoyhtyma.fi

TOIMINTAAMME
KUULUVAT MM:

• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset • laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
(autot, vaunut, veneet, kesämökit)

AVOINNA:
8.00–17.00
(ma–pe)

Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040-586 4189
Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.ﬁ
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