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Vuosi on vaihtunut ja syyskoko-
uksessa tehdyt päätökset on pantu 
toimeen. Uusi hallitus on pitänyt 
ensimmäisen kokouksensa. Esitys-
lista kokouksessa oli pitkä ja kattava 
asioista, joiden osalta on katsottu 
tehtävän ajan vaatimia tarkistuksia. 
Osaltani kokous oli ainutlaatuinen, 
koska toimin ensimmäistä kertaa ko-
kouksessa puheenjohtajan asemassa.                                                                                                                    
Minulle osoitetun luottamuksen yh-
distyksemme puheenjohtajana katson 
olevan vastuullinen tehtävä, siitä vas-
tuun osoittamisesta allekirjoittaneelle 
esitän kiitokseni kokousväelle. 

Uuteen hallitukseen sain rinnalleni 
uusia ihmisiä, ja mikä parasta hallitus 
nuorentui. Heitä ja meitä aikaisemmin 
päättäjinä toimineita odottaa uudet 
haasteet. Liittomme SF-Caravan ry 
on hallituksensa toimesta esittämässä 
liitolle uusia sääntöjä, joista puheen-
johtaja Juha Hämäläinen kävi pitä-
mässä marraskuussa hallituksellemme 
esityksen. Asia synnytti runsaasti 
ajatuksia ja kysymyksiä. Mitä esitetyn 
mukainen sääntömuutos tuo tullessaan 
liiton jäsenyhdistyksien toimintaan 

ja talouteen. Helmikuun 6-7 pv:nä 
pidettiin Tulevaisuusseminaari jossa 
asia oli esillä, järjestöväen arvioita-
vissa. Tätä juttua tehtäessä ei vielä ole 
tiedossa millaisen kannan asia semi-
naarissa sai. Keväällä Oulussa pidettä-
vässä liittokokouksessa on tavoitteena 
hyväksyä uudet säännöt.

Laamalansaaren caravan-alueellam-
me olemme saamassa saunan lisära-
kenteet valmiiksi jo kevätkokoukseen 
mentäessä, eli tämän lehden ilmes-
tymisen aikoihin, remontti on ollut 
taloudellisesti melko raskas ja nyt vii-
meistään huomaa mikä rakentamisessa 
maksaa, varsinkin kun tämänmoinen 
rakentaminen edellyttää monialaista 
tekniikkaa ja tarpeistoa.  Hannu Pent-
tiselle haluan esittää suuren kiitoksen, 
hänen panoksensa tehtynä työnä on 
vertaansa vailla.

 Alkaneeseen vuoteen ja varsinkin 
lomasesonkiin mentäessä meillä on 
valmiudet palvella, niin oman yhdis-
tyksemme väkeä ja vieraitamme entis-
tä paremmin varustein. Panostamme 
leirintäalueturvallisuuteen sekä alu-
eemme siisteyteen entistä paremmin. 

Liittomme tarjoaa koulutusta em. 
asioihin ja koulutukseen osallistuu 
näistä asioista alueellamme vastaavat 
henkilöt. Vuodelle tehtyyn toiminta-
suunnitelmaan on tehty varaus pitää 
turvallisuuteen liittyvä koulutustilai-
suus Laamalansaaressa.

Toivotan kaikille tämän lehden luki-
joille reipasta ja antoisaa kevään- ja 
kesänaikaa 2016!

Kari Heikkonen

Leirintäturvallisuus -koulutus 
lauantaina 28.5.2016 Laamalassa

 
SF-Caravan ry-liitosta saapuu kouluttaja ja saamme erittäin 
tärkeää tietoa turvallisesta leiriytymisestä ja toiminnasta 

Laamalansaaressa.  
Tilaisuus alkaa klo 14.00 koulun salissa.

Tervetuloa

Puheenjohtajan mietteitä
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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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Kari Heikkonen SFC-18898
puheenjohtaja
info@sfcsaimaanseutu.com 
p. 044 335 6867
Karavaanari vuodesta 1982 ja ollut Laa-
malassa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. 
Kova penkkiurheilija ja Kouvot-fani. Kari 
on musiikkimies joka käy konserteissa ja 
laulaa Kouvolan mieskuorossa ”sinkki-
tynnyriosaston” II-bassona. Kari tykkää 
matkailusta ympäri Suomen tutustuen 
uusiin ihmisiin.

Kari Peiponen SFC-117124
varapuheenjohtaja
tk.peiponen@gmail.com
p. 0400 982 818
Kari on ollut karavaanarina kymmenen 
vuoden ajan. Harrastuksina vapepa-
toiminta mm. kouluttajan roolissa, kalastus 
ja luonnnossa retkeily. Karin mielestä vau-
nuilun parhaita puolia on se kun tuttujen 
määrä kasvaa vuosittain. Reissaaminen on 
helppoa kun aina on  oma peti matkassa. 

Tuija Peiponen SFC-117124-1
sihteeri
sihteeri@sfcsaimaanseutu.com
p. 040 773 9026
Tuija on ollut myös karavaanarina kym-
menen vuoden ajan. Harrastuksiin kuuluu 
vapepa-toiminta kouluttajana ja muu 
vapaa-aika kuluu usein puuhastellessa 
lastenlasten kanssa ja ulkoilua geokätköjä 
etsien. Karavaanailussa parasta on se että 
oma koti on mukana matkassa ja pääsee 
tapaamaan uusia karavaanikavereita. 

Heli Martikainen SFC-144896
rahastonhoitaja
heli.martikainen@pp.inet.fi
p. 040 761 2457
Karavaanarina viimeisen kolmen vuoden 
ajan ja aikaa tulee vietettyä paljon Laa-
malassa. Vaunu on kuin mökki, siellä saa 
rentoutua mutta ei tarvitse olla jatkuvasti 
remppailemassa paikkoja. Vaunulla ollessa 
ennättää nauttimaan luonnosta, ulkoilusta 
ja kalastuksesta. 

Jarkko Kousa SFC-140062-1
tiedottaja
tiedottaja@sfcsaimaanseutu.com
p. 040 514 1241
Karavaanari vuodesta 2012 alkaen. Laa-
malassa ollessa nauttii luonnosta ja kau-
niista Saimaasta. Jarkko on intohimoinen 
ruoanlaittaja, metsämies ja norjalaisten 
metsäkissojen harrastaja. Vaunuilee ym-
päri Suomen ja aina kun aikaa riittää niin 
suuntaa pohjoiseen.

Kalevi Koponen SFC-108223
kalevi.koponen@gmail.com 
p. 045 116 6014
Kalevista on tullut karavaanari 2004 ja 
Laamalassa ollut vuodesta 2006 alkaen. 
Kalevi toimii aktiivisesti Laamalan alueen 
hoitotoimikunnassa. Muihin harrastuksiin 
kuuluvat veneilyä, kuorolaulua ja koiran 
kanssa ulkoilua. 

Kari Sysi-Aho SFC-74462
kari.sysiaho@gmail.com
p. 044 552 6443
Kari hankki ensimmäisen vaununsa 1994 
(Solifer 450) ja alkoi karavaanariksi var-
sinaisesti 1995. Laamalassa käynyt liki 
20 vuoden ajan. Kari harrastaa aktiivisesti 
kotimaan matkailua ja on varsin tuttu näky 
lapissa ja Ylläksellä. Harrastuksiin kotitöi-
den ohella kuuluu hiihto ja lenkkeily.

Yhteystiedot ja ajankohtaiset tapahtumat löydät myös 
kotisivuiltamme: 
www.sfcsaimaanseutu.com

Tykkäämällä meistä näet uusimmat uutiset: 
SFC Saimaan Seutu Laamalansaari

Paavo Juuti SFC-59410
Aluevastaava
paavo.juuti@gmail.com
p. 050 340 8529
Paavo on ollut karavaanarina n.25vuotta 
ja ollut Laamalassa lähes koko sen ajan. 
Paavo on toiminut pitkään aluevastaavana 
ja ollut erittäin aktiivisesti rakentamassa 
aluetta nykyiseen muotoonsa. Harrastuk-
siin kuuluu mm. kalastus, marjastus.

Matti Sipiläinen SFC-38713
matti.sipilainen@pp.inet.fi
p. 040 564 8223 
Aloittanut vaunu-harrastuksen 1984 ja 
karavaanariksi oman vaunun myötä 1987. 
Ollut aktiivisesti mukana alueen rakenta-
misessa nykyiseen muotoonsa. Asunto-
autolla reissaavan Matin mielestä parasta 
on liikkumisen vapaus. Muita harrastuksia 
metsästys ja kalastus.

Hallitus esittäytyy
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Pikkujoulujen tunnelmia
Laamalan karavaanareiden ja Laama-

lan kylän yhteiset pikkujoulut vietet-
tiin leppoisissa ja iloisissa tunnelmissa 
koululla 12.12.2015. Tapahtumassa 
oli läsnä n. 40 osallistujaa. Tilaisuus 
alkoi tervetulotoivotusten jälkeen 
perinteisellä riisipuurolla, joka olikin 
varsin maistuvaa. Palanpainikkeeksi 
oli tarjolla joulutorttuja kahvin kera. 

Illan ohjelmassa muistettiin halli-
tuksesta eronneita, eli pitkän puheen-
johtajakauden suorittanutta Pekka 
Järvistä ja hallituksen jäseniä Terttu 
Issukkaa ja Hannu Penttistä. 

Illan musiikista vastasi Duo Alpha 
Band ja tapahtuman aluksi jouluesityk-
sen tarjosi Laamalan oma poikakuoro 
”Kalliokujan Pojat”. Illan kuluessa 
laulettiin myös yhteisesti joululauluja. 

Tilaisuudessa myytiin arpoja ja 
pääpalkintona olleen joulukinkun 
tilaisuuteen tarjosi kyläyhdistys. 
Kinkkuarpajaisissa onnetar suosi tällä 
kertaa Sipiläisen Mattia. 

Paikalle ennätti myös joulupukki, 
joka jakoi pienet paketit kilteimmille. 
Joulupukin vierailun jälkeen juhla-
tunnelma jatkui tanssien merkeissä ja 
iloisissa tunnelmissa aina pikkutun-
neille asti. 

    Aluemaksu SFC-jäsenille 17 €/vrk 
- sis. valosähkö ja sauna yleisillä vuoroilla joka päivä  
- joka 7. vuorokausi veloituksetta 

 
Tilaussauna    10 €/50min 
Ilmastointilaitteen käyttö  2   €/vrk 
Vaunun säilytys (yläkentällä)  2   €/vrk 
Vierailijan veneen säilys (yläkentällä) 2   €/vrk 
Vierailijan veneen laiturimaksu  2   €/vrk 
Telttailu (vain SFC-jäsenille)  17 €/vrk 
Pesukoneen käyttö   2   €/koneellinen 
Kaasupullon vaihto   27 €/pullo 
 

 

Vuosi- ja kausipaikkoja  
vapaana! 

Vuosipaikka    365€/vuosi 
-kiinteä paikka, yhdistyksen jäsenille  
 

Kausipaikka    270€/vuosi   
-matkailuautoileville yhdistyksen 
jäsenille, ei kiinteää paikkaa    
 
Kysy lisää:   Paavo Juuti 

  Puh. 050 - 340 8529
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Suomeen suunniteltu Fiatin ja LMC:n parhailla varusteilla 
 
• 150hv-moottori • sade- ja hämärätunnistin • rengaspainevalvonta • kaistanvaihtoassistentti valonvaihtoau-
tomatiikalla ja kilpitunnistimella • metallihopea ohjaamo • metallimusta maski • sumuvalot • alumiinivanteet 
16” renkailla • 90-litran polttoainetankki • keskuslukitus myös asunto-osan ovessa • ohjaamon automaat-
tinen ilmastointi • sähkölasit ja -peilit • vakionopeudensäädin • nahkapinnoitettu monitoimiohjauspyörä • 
peruutuskamera • asunto-osassa Avento Comfort ilmastointi ja lämmitys • ohjaamon matto • asunto-osan 
muotoon leikattu mattosarja • erikoisverhoukset • päiväpeitot • takatukijalat • kattomarkiisi • polkupyöräte-
line • sateliitti-, ilmastointi- ja aurinkopaneelivalmius • hyttysverkko-ovi • Skyroof-kattoikkuna ohjaamossa 
• ikkunallinen ulko-ovi • ulkovalo kaukösäätötoimisena • upotetut ikkunat monitoimikaihtimilla • epäsuora 
valaistus • suuri jääkaappipakastin erillisellä vihannesten viileäsäilytysosiolla • tyylikäs ulkodesing • TRUMAn 
iNet-Box tai Alde Smart Control • LongLifeTechnologie-koritekniikka 12 vuoden tiiveysturvalla • nestekiertoi-
nen lattialämmitys • vesisäiliöt alustassa eristetty ja lämmitetty joko Truma- tai Alde-lämmityksellä

www.citycaravan.fi

Eteläkatu 3 53500 Lappeenranta Puh. myynti 0500759123 
ja 010 2812250 Huolto ja varaosat 010 281 2255

Kotisivuillamme videoita uutuuksistamme!

Kevään uutuus LMC:ltä  
Cruiser ComfortLine T683

77.900€ Truma
79.900€ Alde

Suomalaisille suunniteltu. Erillisvuo-
teet alhaalla + välivuode. Silti suuret 
tavaratilat vuoteiden alla molemmin-
puolisilla tavaraluukuilla.

LMC nousi ykkösmerkiksi 
ja LMC•Dethleffs•Sunlight 62,5%

LMC nousi vuonna 2015 ostetummaiseksi matkailuautomerkiksi ja LMC-, Dethleffs-, Sunlight-matkailuautojen 
markkinaosuus oli peräti 62,5% Etelä-Karjalan ja Kymin alueella. (MAT 1.-12.2015) 
LMC on Suomeen suunniteltu. LongLife-Technolgie- koritekniikan ansiosta LMC myöntää jopa 12 vuoden 
tiiviysturvan. Se on tunnettu korkeasta laadustaan ja sen vakiovarustelu asettuu ylempään luokkaan. LMC on 
haluttu käytettynä ja säilyttää hyvin arvonsa.

LMC-matkailuvaunut nyt  
ensiesittelyssä

Lämmin ja varusteltu Münsterland

Saksalainen Lord Münsterland Caravan haastaa vaunumarkkinat 
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 vuo-
den 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 –johdot on sijoitettu vaunun sisälle 
lämpimään ympärivuotiseen käyttöön soveltuen. Vakiona ovat niin 
ikään upotetut ikkunat sekä valkoinen sileä ulkopelti, tyylikkäät etu- 
ja takaosan korkeat muotokappaleet sekä alumiinivanteet. Pohjarat-
kaisuja on kaikkiaan 16 kerrosvuodemalleista pariskuntien luksusvau-
nuihin.
LMC:n talvivaunun hinta edellä mainituin varustein on kalleimmil-
laankin, ison lastenhuonemallin kohdalla vain noin 40 000 euroa, 
mikä kestää hyvin varustevertailua markkinoilla olevien talvivaunujen 
kanssa. Pitkän tiiviysturvan, saksalaisen laadun, suosittujen pohjarat-
kaisujen sekä lämpimän ja kotoisan asunto-osan tunnelman ansiosta 
LMC-vaunujen yleistyminen markkinoilla on hyvinkin odotettavaa. 

LMC haastaa Pohjoismaiset vaunumarkkinat Suomalaisille suunniteltu

LMC Maestro-mallisto on ylellinen ja korkeasti varusteltu Suomeen suunniteltu matkailuvaunumallisto. Kuvissa yllä LMC Maestro 520, jonka koripi-
tuus on 670cm ja kokonaispituus 805cm. Mutta hinta on vain 33-080€

LiikkuvaKoti
Näyttely

19.-20.3.16

Uusi LMC Maestro 520E 2016 33.080€ LMC Maestro 540E 2016 34.140€

Tervetuloa tutustumaan!

helmi.indd   1 12.2.2016   13:05:36
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TOIMINTAAMME 
KUULUVAT MM:
• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset • laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
  (autot, vaunut, veneet, kesämökit)

Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040-586 4189

AVOINNA:
8.00–17.00
(ma–pe)

Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.fi 

www.korjaamojuvakka.fi

• Kuljetuspalvelut
• Muutot

Autoyhtymä
Järvinen Oy

Savitaipale. 
P. 0500 556 789
www.autoyhtyma.fi

Laskiainen

Laskiaisriehaa vietettiin kauniissa talvisäässä lauantaina 
6.2.2016.

Mukana oli parikymmentä innokasta ulkoilijaa. Kuten 
asiaan kuului, kisasimme talvisilla urheilulajeilla. Vaikka 
kilpailu oli kovaa, niin kuitenkin parhaat voittivat. 

Kilpailulajeina oli ensimmäisenä potkukelkkakisa, jossa 
kyyditettävä antoi ohjeita ja kuski yritti parhaansa mukaan 
pujotella silmät peitettynä. 

Toisena lajina oli parihiihto. Sukset luistivat varsin hyvin, 
olihan ne tehty kunnon kakkosnelosista, vain terva puuttui. 

Kolmantena lajina laskettiin pituuskisa potkukelkoilla. 
Kilpailu laskettiin alapihalta vauhtia ottaen ja veneluiskaa 
myöten jäälle. Kyllä me aikuiset kovasti yritettiin pärjätä, 
mutta voitto meni kuitenkin alueen nuorimmaiselle, Jespe-
rille. 

Ulkoilun lomassa nautittiin höyryävän kuumaa kaakaota ja 
ylägrillillä paistettiin herkullista tikkupullaa. 

Ulkoilun päätteeksi oli tarjolla asiaankuuluvasti hernekeit-
toa lisukkeineen.

Tapahtuma oli mukava ja kaikki osallistuivat kisailuun 
riemulla! 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 
LAAMALANSAARESSA 

                                           Pääsiäisenä tapahtuu: 
          Pilkkitapahtuma lauantaina 26.3.2016 klo 9.00 alkaen. 
 
 
 

 
Kisa käydään suurimmasta saaliista ja Laamalansaaren mestaruudesta. 

Tapahtuma järjestetään yhdessä osakaskunnan ja kyläyhdistyksen kanssa. 
 

      Ilmainen osallistuminen pilkkikisaan!              Buffetista makkaraa, kahvia, kahvileipiä, ym. herkkuja!                                               

 

Karavaanareiden iltapilkit 26.3.2016 
Lauantain pilkkikisan jälkeen saunat lämpiävät seuraavasti: 
 Naiset 17.00-18.30    Miehet 18.30-20.00 
 
Illanvietto klo 20.30 alkaen koululla pitkän pöydän ääressä. 
Illan ohjelmassa mm. 

- pilkkivisa ja pientä kisailua 
- yhteislaulua 

Iltaan voi varautua omin eväin ja huumorimielellä! 

 KOKOUSKUTSU 
 

 
SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
Laamalassa sunnuntaina 27.3.2016 klo 10.00 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen  
määräämät asiat. 

Tervetuloa!    
 

Hallitus 
 

 Kevätsiivoustalkoot lauantaina 14.5.2016 
 Siivotaan alue kesäksi kuntoon. 
 Talkoolaisille ilmainen oleskelu, sähkö  
 ja keittolounas lauantaina! 

                  Kesäisäntä -info 
 Sunnuntaina 15.5.2016 klo 10.00 alkaen 
      Käydään läpi kesäisäntien toimintaohjeet ja  
                       tehtävien hoitaminen! 

 

 Lauantaina 30.4.2016 
 
10-12  luonto-tehtäväpolku 
14-15 lettukestit 
17-18.30 naisten saunat 
18.30-20 miesten saunat 
20.30 alkaen naamiaiset, paras asu palkitaan! 
                             Ohjelmassa pientä kisailua ja   
                           yhteislaulua. Railakasta vappua  
                     vietetään pitkän pöydän ääressä ja    
                           iltaan voi varautua omin eväin! 
                   

 Juhannustreffit 24-26.6.2016 
Tule viettämään yöttömän yön juhlaa Laamalaan, 

luonnonkauniin Saimaan saareen! 
  Ohjelmassa mm. saunomista, kokko, hyvää seuraa!      
  Illan musiikista vastaa ja tanssittaa Duo Hannu Tiihonen 
 
 
 
                                                                      
                                                               Treffimaksu 
                                                               5€/aikuinen 
                
 

    Tapahtumista lisätietoja löydät:         Kotisivuilta:    www.sfcsaimaanseutu.com     
                                                                                           Facebookista: SFC Saimaan seutu Laamalansaari 
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Varaa katsastusaika soittamalla  
tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi
tai ajamalla suoraan meille  

ilman ajanvarausta

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

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 siirto- 
lupiin sekä katsastuksiin liittyvissä asioissa – tule testaamaan palvelun laatu!

Kotimainen yksityinen katsastusasema 
palvelee kaikkia karavaanareita 

katastajat.indd   1 11.2.2016   16:45:35

Uudisrakennus valmistuu 
kevään aikana

Saunarakennuksen päähän tehty uu-
disrakennus alkaa olla viimeistelyä 
vaille valmis ja se saadaan kevään aika-
na käyttöön kokonaisuudessa. Uudessa 
keittiössä on loistava ja nykyaikainen 
paikka ruoanvalmistukselle ja tiskaami-
selle. Toiseen osaan valmistuvat wc:t ja 
suihkut.  
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