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SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n jäsenlehti

UUSI TILAVA PESUPAIKKA

M AT K A I L U A U T O I L L E
Alaniitynkatu 5

PesuParkki

MATKAILUAUTO-JA MATKAILUVAUNU HINNASTOA:
Ulkopesu (ilman katon pesua)
Ulkopesu (sisältäen myös katon pesun)
Sisäpuhdistukset alk.
Vahaukset alk.

40 €
60 €
90 €
350 €

RETKEILYAUTON HINNASTOA:
Ulkopesu (ilman katon pesua)
Ulkopesu (sisältäen myös katon pesun)
Sisäpuhdistukset alk.
Vahaukset alk.

35 €
45 €
90 €
250 €
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-10 %

NOPEUTTA, PUHTAUTTA ja BONUSTA!
Ark.
9.00 – 17.00
Pesuparkki
Alaniitynkatu 5
53550 Lappeenranta

PESUT AJANVARAUKSELLA

Puh 050 371 5602

www.pesuparkki.fi
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Ihan tässä vie
sien päässä!
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www.hyvinkaacaravan.net
Meillä osataan ,
meillä palvellaan!
Lämpimästi
tervetuloa meille!
Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys puheenjohtajalta
Mennyt kesä Laamalansaaren caravanalueella sujui oikukkaista säistä
huolimatta mallikkaasti, kesäisäntätoiminta sujui rutiinilla ja sai paljon
kiitosta. Myös alueemme rauhallisuutta ja siisteyttä kiiteltiin.
Emme jää kuitenkaan tuleen makaamaan, vaan pistetään rima ensi kesälle
vielä seuraavaan tasoon. Kotimaan
leirintämatkailu on kärsinyt tänä
vuonna asiakaskatoa, meillä on kuitenkin pysytty viime kesän tahdissa,
josta kiitos kaikille, niin vierailijoille
kuin ”omalle porukalle”. Tervetuloa
toistekin.
Emoyhdistyksemme SF-Caravan ry:n
jäseneduista tai niiden puutteesta on
käyty paljon keskustelua, pientä teräs-

täytymistä liitolta odottaisin.
Ensi kesää odotellessa voisimme
katsoa hiukan taakse. Viime vuonna
aloitimme Laamalansaaressa saunan
lisäosan rakennusurakan. Vaikka
maanpäällistä näkyvää ei neliöiden
muodossa paljoa ole näkyvissä, sitäkin enemmän olemme kaivaneet vesijohto-, viemäri- ja sähkökaapeleita
maan alle. Rakentaminen on ollut pienen porukan vastuulla, ja tapahtunut
rahavarojen puitteissa, joten malttakaa
mielenne, kyllä se loppuosakin siitä
valmistuu. Alueelle on nyt vaihdettu
kaikkialle uudet sähköpistorasiat, joka
on ollut tavoitteenani vuosia. Niiden
vuosi- ja kausipaikkalaisten, joilla
on vielä adaptereita kaapelin välillä,

tulee asia laittaa sääntöjen mukaiseen
kuntoon.
Seuraava ”projekti” meillä lienee
lasten leikkipaikan saaminen ajanmukaiseen kuntoon. Lehdessä on toisaalla
kutsu syyskokoukseen, olkaa hyvä ja
noudattakaa kutsua, sillä se tarkoitettu
jokaiselle jäsenelle.
Tämä on kohdaltani viimeinen kirjoitus puheenjohtajapalstalle, kiitos
kaikille tukijoilleni. Uudelle valittavalle puheenjohtajalle toivon kaikkien
tukea yhdistyksen vetämiseen, yhdessä valittavan hallituksen kanssa.

Muuttuvia tuloja ja kulujahan
ovat leirintäaluetoiminnassamme
ne, jotka aiheutuvat asiakasvirrasta. Jos alueemme viimevuosien
suosio ei jatku edellisien vuosien
kaltaisina, ovat kiinteiden kulujen
aiheuttamat tekijät kaikesta huolimatta pystyttävä kattamaan. Kun
päätavoitteena on se, että leirintäalue kattaa omat kulunsa tuloillaan
ja jättää vielä kohtuullisen liikevoiton, olemme onnistuneet.
Tulevassa syysvuosikokouksessa
on tapahtumassa toimintamme
kannalta merkittäviä asioita, hallituksessa on useita paikkoja vapautumassa, eivätkä nyt erovuoroiset
ole halukkaita jatkamaan. Merkittävin uusi valittava on puheenjohtaja. Pekka Järvinen on hoitanut
puheenjohtajuutta jo kahdeksan
vuotta ollen hallituksessa mukana
kymmenen vuoden ajan. Pekalle
haluan lausua omasta ja myös koko
yhdistyksen puolesta kiitoksen
ansiokkaasta toiminnasta. Hänen

kaudellaan on tehty leirialueella mittavasti kustannusten keventämiseen
ja alueemme viihtyisyyteen liittyviä
ratkaisuja.
”Kun kesä mennyt on ja syksy saapuu”, tämähän jatkuu ”meidätkin
erottaen”. Toivon meille käyvän
paremmin, jatkakaamme tätä yhdessäoloa riemuiten sen meille antamista
hetkistä vertaistemme seurassa.

t. Pekka Järvinen

Rahalla saa ja …..
On se markka tai euro, yhtä hupaa
se on, jos ei ole tarkkana. Viimeisten
vuosien rahankäyttömme erilaisiin
investointeihin on ollut merkittävän
suurta, jotkut arvioisivat, että liiankin
suurta. Pitkän tähtäimen rakennussuunnitelmat ovat nyt loppusuoralla,
kun sauna laajennus ja alueen sähköverkoston huolto- ja peruskorjaukset
on saatettu päätökseen. Ensi kevään
aikana saadaan em. työt tehdyksi, ja
sitten on aika vetää happea pitääksemme taloutemme kunnossa. Tehdyt työt
teimme kassavaroin, eli vierasta rahaa
ei otettu. Näin loppusuoralla oltaessa
voi sanoa, että aloitimme työt vuotta
liian aikaisin rakennuslupiin nähden.
Olisi ollut näin jälkikäteen arvioiden
taloudellisesti kevyempää alkaa vasta
nyt syksyllä.
Talouden suunnittelun tärkeys korostuu tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi, on oltava herkkänä sille mitä
yhteiskunnassa tapahtuu, miten se
vaikuttaa oman toimintamme tulo- ja
kulurakenteisiin, erityisesti tuloihin.
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Terveisin
Kari Heikkonen
rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja
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TULEVIA TAPAHTUMIA
KOKOUSKUTSU

VALOJUHLAT
2-4.10.2015

SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
pidetään Laamalansaaressa
lauantaina 3.10.2015 klo 12.00.

Kilpailuja, luontopolku.
Vaunujen valaistuskilpailu.
Parhaat palkitaan.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Muista jäsenkortti mukaan.Tervetuloa!

SYYSTALKOOT
26 -27.9.2015
Tehdään puita, haravoidaan ja kunnostetaan paikkoja
talvikuntoon. Talkoolaisille ilmainen keittolounas.

TERVETULOA!

PIKKUJOULUT
Laamalansaaressa
12.12.2015

Duo Hannu Tiihonen viihdyttää.
Hinta 10 e/hlö, alle 12 v veloituksetta.
Sis. puuro, kahvi, joulutorttu ja ohjelma.
Ilmottaudu Tuijalle 1.12 mennessä
puh. 040 773 9026 ilt.

Tapahtumista tarkemmin www.sfcsaimaanseutu.com ja

Vietä vapaa-aikaasi Saimaan
hienoissa maisemissa!

Kameraan osunutta:

Kausi- ja vuosipaikkoja vapaana.
Kausipaikka 270 € ja vuosipaikka 365 €.
Kysy Paavo Juuti, puh. 050-340 8529

Kurastoppari.

Kesälauantaiden kohokohta.
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SFC Saimaan Seutu ry 45 vuotta
Alue löytyi työmatkalla

Norppa-logo on mikkeliläisen MarjaLiisa Keräsen käsialaa.

Pekka Karvonen ja Raimo Taskula
istahtivat juhannuspäivänä Laamalansaaren koulun portaille muistelemaan
aikaa ”ennen vanhaan”, 45 vuotta
sitten. Tuolloin, 3. kesäkuuta 1970 sai
alkunsa Saimaan Seutu ry, aluksi nimeltään Itä-Suomen Vankkurit, sittemmin Itä-Suomen Kerho ja Itä-Suomen
Matkailuvaunuyhdistys.Tapahtumaa
juhlistettiin juhannusaattona kohottamalla yhteinen malja koulun kalliolla.
Yhdistyksen alue oli aluksi laaja.
Se ulottui Etelä-Karjalasta PohjoisKarjalaan ja aina Kuopion ympäristöön asti. Jäseniä vuoden 1977
lopussa oli 191. Sittemmin PohjoisKarjala ja Saimaan Seutu erkanivat
omiksi yhdistyksikseen. Myöhemmin
myös maakuntiin perustettiin omia
yhdistyksiä. Saimaan Seudun jäsenistöstä ovat syntyneet SFC Sisä Savo ja
SFC Savonlinnan Seutu.

Laamalansaaren
caravanalue löytyi Nesteen
aluepäällikkönä toimineen
Pekan työmatkalla. - Olin
katsellut matkoillani Kuolimon rantoja, erityisesti
erästä paikkaa Kiesilän
kylästä. Kerran Kuopiosta päin ajellessa sattui
olemaan hieman löysää
aikaa, ja menin kysymään
Suomenniemen silloiselta
kunnanjohtaja Pentti Eresmaalta kyseistä paikkaa.
Hän ehdotti kuitenkin Laamalansaaren kyläkoulua, joka oli ollut muutaman vuoden tyhjillään. Kävimme
katsomassa paikkaa, ja vuoden 1983
alusta tehtiin kunnan kanssa paikasta
vuokrasopimus viideksi vuodeksi.

Savisia ukkoja saappaat märkinä
Laamalansaaren koulu ympäristöineen oli aikojen saatossa rapistunut,
ja talkoita pidettiin joka viikonloppu.
Vanhan piharakennuksen pohja peitettiin, siirrettiin puuvaja nykyisen
saunan paikalta, ajettiin soraa kuormaautotolkulla, tehtiin maansiirtotöitä,
salaojitettiin, vedettiin ratakiskot pois
vedestä ja niin edelleen. -Oli siinä savista ukkoa saappaat märkinä useaan
otteeseen, Pekka ja Rami muistelivat.
Nykyisessä nuorisohuoneessa oli kylän poikien punttisali. Pekan mieleen
on jäänyt erään pojan tokaisu asunEnnen ja nyt.

Pekka ja Rami ovat toimineet yhdistyksessä sen alusta asti.

tovaunuja katsellessaan: ”Ai noissa
kopeissa nukutte, vai?”.
Alueella oli pieni vanha rantasauna,
johon mahtui 3 lauteille ja 3 odotti.
”Paahtokylkeä” sai hetkessä ja juhannuksena oli pitkä jono ulos asti.
Ensimmäiset treffit pidettiin loppiaisena 1983. Paikalla oli 7 vaunukuntaa.
Siitä kävijämäärä kasvoi vähitellen.
- Jäsenkirjeitä naputettiin matkakirjoituskoneella seitsemän vuodessa ja
oli kuorissa nuolemista kun kirjeitä
postitettiin usealle sadalle jäsenelle.
Vuosien varrella caravanaluetta on
kehitetty sitä mukaa kuin rahavarat
ovat sallineet ja vuokrasopimuksia
saatu uusittua. Uusi saunarakennus
valmistui 1989, yläpiha porrastettiin
tasaisiksi vaunupaikoiksi 2006 ja
koulurakennusta on maalattu ja kunnostettu. Uusi lehti caravanalueen
kehittämisessä käännettiin 13.6.2012,
kun yhdistys osti alueen Suomenniemen kunnalta omaksi. Viimeisin talkooponnistus on ollut syksyllä 2014
aloitettu saunarakennuksen laajennus,
jossa keittiö- ja pyykinpesutilat valmistuivat kesäksi 2015 ja joka wc- ja
suihkutilojen osalta jatkuu kuluvana
syksynä.
Teksti Terttu Issukka
Kuvat: Terttu Issukka ja SFC Saimaan
Seutu ry:n arkisto
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Tavataan Lahden Messuilla
18.-20.9. Dethleffs- LMC- ja
Sunlight-osastoilla!

Dethleffs•LMC•Sunl

LMC Cruiser T712-2 60-vuotisjuhlamalli - kaikki vakiona ja täynnä ominaisuuksia

Uutuus! Rajoitettu erä.

Fiatin ja LMC:n parhailla varusteilla
• 150hv-moottori • sade- ja hämärätunnistin • rengaspainevalvonta • kaistanvaihtoassistentti valonvaihtoautomatiikalla ja kilpitunnistimella • metallihopea
ohjaamo • metallimusta maski • sumuvalot • alumiinivanteet 16” renkailla •
muotoon integroidut astinlaudat • 90-litran polttoainetankki • keskuslukitus
myös asunto-osan ovessa • ohjaamon automaattinen ilmastointi • sähkölasit
ja -peilit • vakionopeudensäädin • nahkapinnoitettu monitoimiohjauspyörä •
Zenec-multimedialaite jossa suomenkielinen navigointi auton mittatiedoin • peruutuskameran näyttö • DVD • Usb • iPhone ja iPad liitännät • radio • peruutuskamera • asunto-osassa Avento Comfort ilmastointi ja lämmitys • ohjaamon
matto • asunto-osan muotoon leikattu mattosarja • juhlavuoden verhoukset •
päiväpeitot • takatukijalat • kattomarkiisi • polkupyöräteline • 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

Valmistettu Pohjolan vaativiin olosuhteisiin
• LongLifeTechnologie- koritekniikka 12 vuoden tiiviysturvalla • nestekiertoinen
lattialämmitys myös Trumatic-ilmakeskus- ja Alde- nestekiertolämmityksissä •
vesisäiliöt alapohjassa eristetty ja lämmitetty asunto-osan omalla lämmitysjärjestelmällä (ei akkukuormitusta) • vesisäiliöiden tyhjennys lämpimässä huoltoluukun takana • Alde-lämmityksen yhteydessä: lämmönvaihdin, mikä lämmittää
moottorin asuttaessa ja asunto-osan ajettaessa, ajastettu moottorin ja asunto-osan lämmitys, erillinen ohjaamon lisälämmitys, lämpötilan säätö ohjaamon ja
makuuhuoneen välillä, lattialämmityksen säätö • suurempi maavara ja vakaammat sekä äänettömämmät ajo-ominaisuudet leveämpien 16” renkaiden ansiosta
• ohjaamon lämpötilamuutoksia ehkäisevät ikkunaverhot • moottorin pohjalevy
• talvimaskisuoja • jääkaapin talvisuojat • automaattinen ja lämmitetty kaasupullonvaihtaja etänäytöllä • ulko-ja sisälämpömittarit • ikkunoissa ja kattoluukuissa ilmaa kiertävät verhot • tasainen miellyttävä sisäilman kierto kaapeissa
ja komeroissa

Uusi 2016 tyylikäs, korkeasti varusteltu Suomeen suunniteltu LMC Comfort Line

Mielenkiintoinen uutuus erityisesti
hinta-varustelu-suhteensa puolesta on
ylemmän keskiluokan LMC Comfort
Line –mallisto, joka mallivuonna 2016
on toteutettu Fiat-matalalattia-alustalle. Kaareva keittiö, korkeakiiltoiset
kaapistot, viimeistelty työn jälki ja
epäsuora tunnelmavalaistus luovat
luksusta asunto-osaan. Comfort Line –
mallien hinta Suomeen varusteltuna ja
huolimatta erittäin korkeasta varustelutasosta on alkaen vain 72 800 euroa.

Comfort Line on saatavana puoli-integroituna kahtena erillisvuodemallina
sekä integroituna kahtena erillisvuodemallina ja hulppeat säilytystilat tarjoavana saarekevuodemallina. Kaikki
mallit ovat rekisteröitävissä LMC:n tapaan 4 matkustajalle 3,5 t painoisina.
Kuljettamiseen tarvitaan normaali henkilöautokortti. Matala 270 cm kokonaiskorkeus, puoli-integroiduissa jopa
vähemmän, pienentää tuulenvastusta
ja polttoaineen kulutusta.

light•2016 uutuudet

Lahden Messujen jälkeen
2016 UUTUUKSIEN NÄYTTELY
liikkeessämme. Tervetuloa!

Dethleffs Trend- ja Advantage-matkailuautot kovassa myyntikasvussa
Uuden sukupolven matkailuauto
– Trend alkaen 54.870€
Dethleffs esittelee mallivuonna 2016 mallistonsa edullisimpaan luokkaan kuuluvan
Trend-matkailuauton täysin uudistuneena.
Trendin suunnittelussa on pureuduttu tärkeisiin
pienempiinkin yksityiskohtiin laadussa säästämättä. Uutta Dethleffsiltä on tämän hintaluokan matkailuautossa lisävarusteena saatava
nostovuode, jonka korkeutta voidaan säätää
sähköisesti ja portaattomasti. Trendissä kuten
kaikissa Dethleffsin 2016-mallivuoden matkailuautossa on korkealaatuiset 7-vyöhykkeiset
EvoPore HRC-patjat, myös nostovuoteessa. Lisävarusteiden puolella uutta on Dethleffsin toimittama Isofix-kiinnitys lasten turvaistuimelle.

uutena myös Truman tai Alden talvipaketti
sekä yli 7 metrin pohjaratkaisuihin viides matkustajapaikka. Dethleffsille tyypillisestä aerodynaamisesta ohjaamon tuulenohjaimesta aina
uuteen takavalopaneeliin ja freesin ilmeen antavaan tarroitukseen Trend on selkeästi uuden
sukupolven matkailuauto ja näin yhtä nimensäkin kanssa.

Trendiin saatavana ovat lisäksi asunto-osan
alumiiniset hopeansävyiset ulkoseinät (valkoinen ohjaamo), nestekiertoinen Alde-lämmitys,

Mallivuoden suosikki – Tuttu ja turvallinen Dethleffs Advantage
Advantage-mallisto on täydentynyt uudella pohjaratkaisulla – alle 7 metriä pitkällä saarekevuodemallilla! Avantagessa yhdistyvät ainutlaatuisella
tavalla huippuunsa hiottu muotoilu, tyylikkyys ja korkea varustelutaso. Ja jotta näistä ominaisuuksista voisi nauttia pitkään, Dethleffs on suojannut
suosikkinsa ilman puurakenteita toteutetulla Lifetime-Plus-korirakenteella. Advantage-mallien hinnat alkaen 66.610 euroa.

Dethleffs-matkailuvaunuissa on kattavat talvivarusteet vakiona

Jokainen Camper-, Nomad-, Beduin- ja Exclusiv-malliston
vaunu on peruskonseptiltaan talvikelpoinen, eikä
erityisiä talvipaketteja tarvita. 250 cm leveissä malleissa
on vakiovarusteena hiljainen ja tasaisen lämmön
takaava Alde-nestekeskuslämmitys sekä nestekiertoinen
lattialämmitys. Pienemmät 230 cm leveät mallit on
varustettu nopeasti lämpenevällä Trumatic-ilmakeskuslämmityksellä ja sähköisellä lattialämmityksellä. Myös
näihin malleihin on mahdollista valita lisävarusteena
nestekeskuslämmitys. Mitä parempi vaunun eristys on,

sitä vähemmän joutuu käyttämään energiaa sisätilojen
lämmittämiseen talvella tai jäähdyttämiseen kesällä.
Eristemateriaalina on käytetty korkean eristysarvon
omaavaa XPS-foam-eristettä. Talvimukavuutta lisäävät
myös vakiovarusteisiin kuuluvat pehmeät kantatut
lattiamatot ja yksiosainen ulko-ovi. ALDE-lämmitystä
testattiin viime talvena Ruotsissa, jossa Beduin-vaunu
suoriutui erinomaisin arvosanoin -30 asteen kylmyydessä
tehdyssä kylmätestissä. Tervetuloa tutustumaan!

Kotisivuillamme videoita uutuuksistamme!

www.citycaravan.fi

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

Karavaanareiden karvaiset kaverit
Yhä useampi karavaanariperhe tekee
matkaa yhden tai useamman koiran
kanssa. Myös caravan-alue valikoituu
usein sen mukaan saako sinne tuoda
koiria, ja onko alueella koirille tarkoitettu uimaranta, sanoo SF-Caravan
Koirakerhon sihteeri Tanja Lepistö.
Hän vieraili Laamalansaaressa heinäkuun viikonloppuna perheensä ja
kahden saksanpaimenkoiransa kanssa.
Lepistöjen matka alkoi Koski tl:stä
ja reitti valittiin sen mukaan mihin
luvattiin auringonpaistetta. Laamalan-

saaressa he olivat ensimmäistä kertaa,
ja kommentit olivat samat kuin monella muullakin vieraallamme: Ihanan
rauhallinen, siisti, ei liian iso paikka.
Koirakaravaanareiden sihteerinä Tanjalla on meneillään kolmas vuosi. Kerhon jäsenenä hän on ollut jo vuodesta
2006. Harrastus on koko perheen yhteinen, sillä myös hänen miehensä Arto
toimii kerhon työryhmässä.
SF-Caravan Koirakerho on tarkoitettu
kaikille koirista pitäville SF-Caravan
ry:n jäsenille. Kerhossa on jäseniä 254
ja toimintaan kuuluvat koiramaiset treffit,
joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
Treffeillä on yhteistä illanviettoa, luontopolku, kilpailuja sekä arvotaan vuoden Koirakuningas ja Koirakuningatar.
Syystreffeillä pidetään Match Show, eli
leikkimielinen koiranäyttely.
- Lisäksi on luentoja ajankohtaisista aiheista, kuten koiran aisteista, koirahieronnasta,
koulutuksesta, eläinsuojelusta tai mitä pitää
huomioida kun pentu tulee taloon, luettelee
Tanja.
Treffit järjestetään yleensä caravan-alueilla
eri puolella Suomea ja suositaan SFC-alueita.
Ensi vuonna SF-Caravan Koirakerho viettää
20 vuotisjuhlaa.
Lisätietoa:
www.koirakaravaanarit.com
Teksti ja kuva: Terttu Issukka
Lepistön perheen matkassa kulkee kaksi
saksanpaimenkoiraa, Topo ja Lissu.

Onkikisat Laamalassa

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

www.korjaamojuvakka.fi

Laamalansaaren onkikilpailut käytiin lauantaina 15.8. aurinkoisessa syyssäässä. Kisan voitti Sauli Söderling 2 965 g:n saaliilla. Naisten sarjan voiton vei Pirkko Nevalainen 1 002 g:lla ja
nuorten sarjan paras oli Ilja Peltola 492 g:lla.
TULOKSET
Miehet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sauli Söderling
2 965 g
Kari Oikkonen
2 726 g
Matti Sipiläinen
1 898 g
Leo Taponen
1 380 g
Lasse Peltola
1 070 g
Olavi Pennanen
745 g
Esko Nikkilä
742 g
Marko Auvinen
410 g
Taisto Holopainen
407 g
Kalevi Koponen
344 g
Pekka Juuti
320 g
Kari Peiponen
242 g
Timo Kouvo
137 g
Matti Moilanen ja
Ahti Talonen
ei tulosta

Naiset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pirkko Nevalainen 1 002 g
Lea Patjas
885 g
Riitta Oikkonen
804 g
Raili Kouvo
703 g
Heli Martikainen
651 g
Raija Pennanen
448 g
Pinja Karuveha
104 g
Pirjo Juuti
10 g
Sinikka Nissilä ja
Leena Taivalantti ei tulosta

Nuoret

1. Ilja Peltola
2. Perttu Kouvo
3. Aatu Peiponen

492 g
376 g
278 g

Tämän kesän suurimman kalan
nappasi Marko Laine. Järvilohella
oli painoa 5,380 kg ja pituutta 77
cm. Kala tarttui uistimeen toukokuun lopussa.

Hansun kalaruokavinkit
Kalapihvit
n. 500 g kalafilettä
( esim.ahven, hauki, särki)
1 sipuli
3 viipaletta kuivahtanutta
vaaleaa leipää
3 munaa
tilliä
suolaa
valkopippuria
½ dl kermaa
Jauha kalat massaksi, samoin sipuli ja
leipäsiivut. Lisää munat, tilli ja mausteet ja paista pannulla.

Purkkisärki
( kaikki pikkukalat käyvät)
1 kg perattuja ja paloiteltuja
särkiä
1-2 dl ketsuppia tai
tomaattipyrettä
1-2 dl öljyä
suolaa
kokonaisia pippureita
Ohjeeseen voit lisätä myös esim.
sipulia, tilliä, valkosipulia, chiliä ja
laakerinlehtiä.
Lado kalapalat lasipurkkeihin, ja lusikoi mausteliemi joukkoon niin että

purkki täyttyy 2/3. Näin sisältö ei
pursua kypsentämisen aikana. Kierrä
kannet tiukasti kiinni. Laita purkit
kylmään uuniin ritilän päälle. Säädä
uunin lämpötila 120 asteeseen ja anna
muhia 4-5 tuntia. Käännä uuni pois
päältä ja anna purkkien jäähtyä hitaasti uunissa, jolloin ne eivät halkea.
Säilytä viileässä.
Ohjeet: Hannele Kaivola

Nuotanvetotapahtuma

Laamalansaaren osakaskunta järjesti
21.7. nuotanvetotapahtuman Nyrhin
apajalla ja sen jälkeen rantakalaa,
makkaranpaistoa ja nuotiokahvit
Palosensaaressa. Hieno tapahtuma johon
myös moni karavaanari osallistui.
Kuvat: Ola Pennanen
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Kotimainen yksityinen katsastusasema
palvelee kaikkia karavaanareita
Autokatsastus Lappeenranta Oy
Imatran Autokatsastus
Kotkan Autokatsastus
ja Simpeleen Katsastus ovat
suomalaisia katsastusasemia.
Meille joustava, asiantunteva ja miellyttävä asiakaspalvelukokemus on avainasia.
Palvelemme Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen autoilijoita kaikissa rekisteröinteihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin
ja siirtolupiin sekä katsastuksiin liittyvissä
asioissa – tule testaamaan palvelun laatu!
Varaa katsastusaika soittamalla tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi

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

tai ajamalla suoraan meille ilman ajanvarausta

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

