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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys puheenjohtajalta!

L

ehteä lukiessanne on talvenselkä jo taittunut, jos sitä oikeaa talvea nyt olikaan. Vaikka 50 vuotista historiaansa juhlivan SF Caravan
ry:n jäsenmäärän kehitys on ollut nouseva, on
oman yhdistyksemme jäsenmäärässä pienoista
laskua. Olemme kuitenkin selvinneet kohtuullisesti tässäkin asiassa. Olemme pystyneet säilyttämään talouden hyvässä kunnossa tarkalla taloudenpidolla, ja myös jäsenalueemme Laamalansaari on pysynyt plussan puolella. Tämä on tietysti tarkoittanut kovaa talkootyötä, esimerkkinä
saunan täydellinen uudistaminen, jossa ainut
kustannus olivat tarvikkeet. Suuri kiitos työhön
osallistuneille, kyllä nyt taas kelpaa saunoa!

Pyrimme kehittämään caravanaluettamme edelleen talouden antamissa raameissa. Jos olet kiinnostunut vuosipaikasta Laamalansaaressa, ota
yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää. Yhdistyksemme tiedottaminen tapahtuu lehtemme sekä
kotisivujemme www.sfcsaimaanseutu.com kautta. Näitä seuraamalla näet ajankohtaisimmat tapahtumat yhdistyksemme toiminnasta. Tervetuloa tapahtumiin, ne on tarkoitettu koko jäsenistölle! Hyvää kevättä ja kesää kaikille, moikkaillaan!
t. Pekka Järvinen

Päätoimittajan palsta
Kesää odotellessa

O

limme tammikuun pakkasia paossa lämpimän Atlantin kainalossa. Siellä katsellessani asuntomme parvekkeelta aavalle merelle
palmujen huojuessa rannalla ja purjeveneiden lipuessa hiljaa ohi mietteeni siirtyivät tulevaan kesään.
Monia mielenkiintoisia tapahtumia on jälleen
luvassa niin omalla alueellamme kuin myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Liitto juhlii
50-vuotista taivaltaan Hämeenlinnassa, jonne
myös jäsenet ovat tervetulleita. Pori on saanut järjestettäväkseen kansainvälisen tapahtuman FICC
Rallyn heinäkuussa ja Ruotsissa vietetään myös
heinäkuussa pohjoismaisia karavaanipäiviä. Monet alueet juhlistavat myös liiton 50-vuotista toimintaa erilaisilla omilla tapahtumilla, joten tarjontaa tulee olemaan moneen makuun.
Omassa yhdistyksessämme olemme saaneet hallitukseen uusia voimia Tertun ja Hannun myötä.
Toivotankin heille onnea tulevissa tehtävissä.

Omalta osaltani on aika siirtyä uusien haasteiden pariin, joten tämä vuosi on viimeinen hallituksessa. Samalla jätän myös sihteerin, jäsenkirjurin ja päätoimittajan tehtävät. Toivon, että näihin tehtäviin löytyisi halukkaita aktiivisia toimijoita. Kuluneiden neljän vuoden aikana olemme
hallituksessa tehneet merkittäviä päätöksiä ja sijoittaneet tulevaisuuteen hankkimalla omaksi
leirintäalue Laamalansaaressa, jota on kehitetty
voimavarojen mukaan viihtyisämmäksi ja vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Paljon on vielä
tehtävää ja investoinnit sujuvat joidenkin mielestä ehkä liiankin hitaasi, mutta toisaalta kyse on
yhteisten varojen käytöstä, jolloin kestävän talouden vaatimus korostuu entisestään. Niille, jotka haluavat nauttia luonnon kauneudesta ja rauhasta paikka on ihanteellinen rauhoittumiseen ja
uusien voimien keräämiseen.
Toivotan siis teille itse kullekin oikein antoisaa
karavaanivuotta 2014!
Eeva Koskimies
päätoimittaja
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Aluemaksu 15 €/vrk sisältää valosähkön
Ilmastointilaite 2 €/vrk
Lämmityssähkö 4 €/vrk
Vaunun säilytysmaksu yläkentällä 2 €/vrk
Vierailijan veneen laiturimaksu 2 €/vrk
Vierailijan veneen säilytysmaksu
yläkentällä 2 €/vrk
• Auton lämmitysmaksu 1 €/kerta (2 tuntia)
• Pesukone 2 €/koneellinen
• Kuivaus 2 €/ 2 tuntia
• Tilaussauna 10 €/50 min
Ajo-ohje:
Lappeenranta- Mikkeli tieltä (nro 13) Kauriansalmen kohdalta ajetaan Suomenniemen
suuntaan 5 km. Sitten käännytään vasemmalle Savitaipaleen suuntaan (nro 409), ja
ajetaan 7,1 km. Käännytään vasemmalle

kyltin ”Laamalansaari 13” kohdalta ja ajetaan 5,5 km. Käännytään oikealle kyltin
” Laamalansaari 7 ” kohdalta ja ajetaan
7,7 km. Jälleen oikealle Karavaanikujalle
( 600 m ).
Savitaipaleen suunnasta tultaessa ajetaan
Partakoskentietä (nro 409) n. 21 km, josta
viitta oikealle ”Laamalansaari 13”. Osa
tiestä on hiekkatietä.
Postiosoite: Karavaanikuja 55, 52420 Pellosniemi.
Navigaattori: Koulukuja 55, Pellosniemi tai
Karavaanikuja 55, Mikkeli.
Alueisännän tavoittaa puh. 040 569 2419.
N61.35896, E27.69786

TOIMINTAVUODEN 2014 AIKANA
JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA
KOKOONTUMISET:
PILKKITAPAHTUMA 29.3.2014

KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 30.3.2014 KLO 10.00
VAPPUKOKOONTUMINEN 30.4.-1.5.2014
SIIVOUSTALKOOT 3.5.-5.5.2014
KESÄKAUDEN AVAUS LOHILAHDELLA 30.5.-1.6.2014
JUHANNUS LAAMALANSAARESSA 20.-22.6.2014
MAAKIRKKO HEINÄKUU (JÄRJESTÄJINÄ SUOMENNIEMEN SEURAKUNTAKUNTA JA KYLÄYHDISTYS)
ONKITAPAHTUMA 16.8.2014
MARJASTUSKOKOONTUMINEN LOHILAHDELLA 29. 31.8.2014
UISTELUTAPAHTUMA 6.9.2014
SYYSTALKOOT 19.-21.9.2014
VALOJUHLAT LAAMALANSAARESSA 3.-5.10.2014
YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 4.10.2014 KLO 12.00
PIKKUJOULUT 6.12.2014
VUOSI VAIHTUU LAAMALANSAARESSA 31.12.20141.1.2015

Norppa lehdessä 2/2013 olleen nuorten
ristikon ratkaisu on TULE LAAMALAAN

Tapaamisien yhteydessä pyritään jakamaan jäsenistölle matkailuun ja liikenteeseen liittyvää
uutta tietoa.
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A VATA A N A
S
HELMIKUUS

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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palvelutöis loppuun
heinäkuun .
2014 asti

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

PESUT AJANVARAUKSELLA

Puh 050 371 5602

www.pesuparkki.fi

MUKAVIN TAPA HANKKIA RENKAAT?
Tiesithän, että Vianor on paljon enemmän kuin rengasliike?
Meiltä saat autollesi nyt entistä monipuolisemmat
huollot ja korjaukset:
• Akut
• Renkaat
• Vanteet
ot
• Jakopäänhihnojen vaihd
ot
ihd
va
• Tuulilasin
• Vikadiagnostiikka
• Autosähkötyöt
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointihuollot
• Nelipyöräsuuntaukset
• Katsastushuollot

www.vianor.f i

010 401 401

Puhelinpalvelu ma–su klo 7–21
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)
Member of Nokian Tyres
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Marjaretki Lohikoskella 30.8–1.9.2013

L

ohikosken Myllyrantaan kerääntyi 14 autoja vaunukuntaa. Ohjelmassa oli perinteiset
sauna- ja grilli-illat.
Lauantaina olivat kylätorin kesäkauden lopettajaiset. Torilla vieraili satoja ihmisiä. Tarjolla oli
monenlaisia herkkuja ja kalatuotteita, sekä savumuikkuja. Rantamakasiineissa oli avoinna kirpputori ja käsityömyymälä.
Marjaretki tehtiin Savon ja Karjalan rajalle Lieviskänjoelle. Puolukkaa tuli hyvin koreihin. Marjastuksen jälkeen keitimme nokipannukahvit joenrannan laavulla. Metsäretkelle osallistui 15
henkeä. Sää oli kesäinen.
Retkiterveisin
Sarri ja Raimo Taskula

Kesän avaus Lohikoskella

.5-1.6.2014

30.5 Leiriytyminen Myllyrantaan
Saunat: Naiset: Parilliset tunnit kello 16 alkaen
Miehet: Parittomat tunnit kello 17 alkaen

Makkaran paistoa ja seurustelua koskenrannan nuotiolla
31.5 Kesätorin avajaiset ja kevätretki luontoon jossa
nautimme nokipannukahvit laavulla.
Omia eväitä mukaan Oppaana Leo Sistonen
Saunat vuorotunnein kello 16 alkaen (tai miten sovitaan)
Illanvietto rantagrillillä.
Hinta 17 €/ vrk sis. valosähkön ja saunat
Matkustajailmoitus palautettava täytettynä
huoltorakennuksen postilaatikkoon. Maksu pankkisiirrolla.
Tervetuloa nauttimaan kauniista kevätluonnosta!
SFC-Saimaanseutu Raimo Taskula 040-7231451
Lohikosken Mylly Leo Sistonen
050-5402733

MARJA- JA SIENITREFFIT LOHIKOSKELLA
29.8-31.8.2014
Perjantai 29.8.2014
Leiriytyminen Myllyrantaan
Saunat
Naiset: parilliset tunnit
klo 16.00 alkaen
Miehet: parittomat tunnit
klo 17.00 alkaen

Nuotiokahvi valmistumassa

Lauantai 31.8.2014
klo 8.30 Kesätori kylän rannassa
klo 12.30 Marja- ja sieniretki, perillä nokipannukahvit, omat eväät mukaan.
Saunat
vuorotunnein tai miten sovitaan.
Ilta grillillä
Sunnuntai 31.8.2014
Marjastusta lähimaastossa.
Kotiinlähtö.
Hinta 17 eur vrk sis. valosähkön ja saunat
Ilmoittautuminen isäntäkirjaan ja maksut
pankkisiirrolla.
Matkustajailmoitus palautettava täytettynä
postilaatikkoon.

Leiviskäjoen eräaitta ja rakentaja Leo Sistonen

Tervetuloa toivottaa SFC-Saimaanseutu
Raimo Taskula puh. 040 723 1451
Leo Sistonen Lohikosken Mylly
puh. 050 540 2733
Ajo-ohjeet saat leirintäoppaasta sivu 50

Rantamakasiinin kirpputori
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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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Laamalan syksyä

L

aamalan syksyiset toimet sujuivat paljolti
aiemmin koettuun malliin niin ohjelmaltaan kuin harrastuksiltaan. Marjastus ja kalastus
ovat jälkimmäisistä päärooleissa. Mustikkaa ja
vadelmaa riitti kaikille halukkaille metsänkävijöille. Myös sienisato oli runsas. Moni vieras keittikin kantarellikeiton tai sävytti ruokaa kantarellikastikkeella. Lohen uistelijat kaipasivat parempaa satoa erityisesti syksypuolella kesää, vaikka
Kari Oikkonen vetikin mainiot lohet uistelutapahtumassa. Muikkua tuli runsaasti, niinpä moni
vieraskin sai paisto- tai savumuikut ruokapöytäänsä.
Uistelutapahtumassa Kari Oikkonen tavoitti lohiparven ja veti nopeasti kaksi lohta joista suurempi painoi 5,18 kg. Sillä komeat pisteet ja ylivoimainen voitto. Tapahtumassahan lasketaan
kunkin kalalajin suurin kala tuloksiin kertoimilla painottaen. Lohella on suurin kerroin ja kun
minimimittana oli 60 cm niin lohen saajat pärjäävät kisassa. Arto Paakkasen ja Kauko Moilasen
venekunta toi puntarille 2,06 kilon lohen ja tuloksena hopeaa. Kolmas ja neljäs sija menivät haukisaaleille, joista suurin oli Seppo Issukan 5,18
kg painoinen krokotiili. Viisi venekuntaa tuli rantaan ilman saalista.
Syyssiivous ja -talkoot jakoivat miehet halkohommiin ja naiset koristeistutusten hoitoon ja
talveen kunnostukseen. Lehtien ollessa vielä melkoisesti puissa, ei tavanomainen haravointi ollut
pääosassa. Koivurunkoja oli kaadettuna järeämmästä päästä, kun käytettävissä oli Arton tuoma
tehokas vinssi ja kaatotunkki. Liiterin taakse kertyikin vuoden tarpeita vastaava halkopino kuivu-

8

maan. Aikamoinen saavutus talkooväeltä erityisesti ottaen huomioon pölkkyjen koko ja paino.
Puiden kaadolla oli myös turvallisuusnäkökohta,
sillä koivujen vanhetessa ne alkavat lahota sisältäpäin. Niinpä miltei kaikissa kaadetuissa olikin
alkavaa lahoa ja jotkin puut piakkoin olisivat olleet huolestuttavassa kunnossa.
Valotreffeillä juhlittiin ja koristeltiin pääasiassa valoin vaunujen edustat. Komeimmat valot ja
koristukset loihti Raili ja Timo Kouvo.
Pikkujoulussa, joka pidettiin itsenäisyyspäivän
jälkeisenä päivänä, oli ilo ylimmillään ja Rosetin
ruokapöytä runsaimmillaan. Osallisia juhlassa oli
27 henkilöä, ja mukana olivat myös Kainulaisen
ja Viitikan perheet Laamalansaaresta.
Rannan ruoppaus ja kaislikon poisto tehtiin vielä ennen vuodenvaihdetta. Nyt on mahdollista
siirtää veneitä lähemmäksi veneluiskaa tai lisätä
venepaikkojen määrää. Uutta vuotta vastaanotti
17 henkilöä ja ampui raketit Kilpalan urheilukentältä, kun jäät ja lumet odottivat vielä tuloaan.
Taisi tulla jonkin tason ennätys, kun uudenvuoden puolella verkoilla käytiin soutamalla.
Olavi Pennanen
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Dethleffs • LMC • Solifer • Polar
Suomeen suunniteltuja
Suomeen suunniteltuja
matkailuajoneuvoja
Mitä ikinä harrastatkin...

Suomeen suunniteltuja, lämmintä ja laadukasta asumismuk
Saksalainen Dethleffs-merkki yhdistetään kokemukseen ja laatuun. Yli 80 vuoden kokemus matkailuajoneuvojen suunnittelusta ja valmistamisesta näkyy
jokaisen Dethleffs-matkailuauton laadussa ja käytännöllisissä ratkaisuissa.

Perheesi ystävä. Dethleffs ei suotta ole yksi Euroopan
johtavia matkailuajoneuvojen valmistajia. Hyvät talviominaisuudet, eristysarvot (seinien ja katon paksuus
34 mm, lattia 41mm), edistyksellinen sisäilmankiertojärjestelmä ja erityisen suositut talvipakettimme tekevät jokaisesta Dethleffs-autosta lämpimän talviauton.
Dethlefs-vaunujen tapaan matkailuautot on saatavana Alde-nestekeskuslämmityksllä ja nestekiertoisella
lattialämmityksellä.
Dethleffsin valmistama Sunlightmatkailuautot kaikki kevyeen
hintaan alle 50.000euroa

LMC-matkailuautomerkki tekee vahvaa paluuta Suomeen. Patentoitu LongLife Technology-korirakenne
12 vuoden tiiveysturvalla, suuri kantavuus henkilöauton ajokortilla rekisteröitynä jopa 6:lle, vakiona
huippuluokan talvivarusteet mm. nestekiertoinen lattialämmitys myös Trumatic-lämmitysjärjestelmässä
yhdessä alustassa sijaitsevien jäätymättömien vesisäiliöiden kanssa ovat ominaisuuksia, joita vain LMC
tarjoaa.
Kun ominaisuuksiin lisätään vielä Black Selection-varustelu on kaikki tarpeellinen vakiona ja kaikki tämä
hyvin kohtuulliseen hintaan.

kavuutta, helppoa liikkumista ja täynnä nerokkaita ratkaisuja.

”Perheesi ystävälle” turvallisuus on erityisen tärkeää.
Juuri tästä syystä löytyy Dethleffs-matkailuvaunuista
vakiovarusteena teknillisiä ratkaisuja, jotka monella
muulla valmistajalla maksavat erikseen. Erityisesti turvallisuuteen liittyviä esimerkkejä ovat muun muassa
heilahduksen vaimennin ja AL-KO ATC Trailer Control-järjestelmä.
Suomeen tuotavat Dethleffs-vaunut on varusteltu erityisesti suomalaiset talviolosuhteet huomioon ottaen.
Hyvät eristysarvot, edistyksellinen sisäilmankiertojärjestelmä ja runsaat talvivarusteet tekevät jokaisesta Dethleffs-vaunusta talvivaunun. Ainutlaatuinen
AirPlus-ilmankiertojärjestelmä AirPlus-tekniikan ansiosta lämmitysilma pääsee kiertämään istuimien ja
yläkaappien takaa ylös ja näin ehkäisee kondenssiveden muodostumista ja samalla takaa miellyttävän
sisäilman paukkupakkasillakin.

Solifer- ja Polar-matkailuvaunut ovat molemmat ehtineet 50 vuoden ikään. Pohjoismaiden kaiikkien
aikojen eniten ostetuimmat vaunut ovat tuoneet
mukanaan kokemusta ja tietoisuuttaa omista vahvuuksistaan. Pitkä elinkaari, arvokas käytettynä, ympärivuotiseen käyttöön erinomaisesti soveltuva, helposti vedettävä ovat tunnustettuja Soliferin ja Polarin
vahvuuksia.

Tervetuloa näyttelyymme 22.-23.3.
Katso lisää kotisivuiltamme
www.citycaravan.fi

Eteläkatu 3 Lappeenranta
puhelin ajoneuvomyynti 010 281 2250
puhelin huolto ja varaosat 010 281 2255

”Kaunis paikka Saimaan rannalla, hyvä sauna, hyvä yleisilme ja henki, mukavia ja
seurallisia ihmisiä, hyvä paikka lapsiperheelle, luonnonläheinen, kalastajien unelma,
helmi, ihana koulurakennus, rauhallinen, erittäin siisti”.

N

äitä kommentteja saimme viime kesänä
Laamalansaaren caravanalueen palveluita koskevassa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Kyselyn tulos oli mukavan positiivinen, ja siinä tuli
myös monta hyvää kehittämisideaa tuleville vuosille. Kiitos kaikille vastanneille!
Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa mielipiteitä caravan-alueestamme. Koska alue on nyt yhdistyksen oma, on sillä entistä paremmat mahdollisuudet kehittää aluetta pitkäjänteisesti karavaanareiden toiveita kuunnellen. Vastauksia kertyi yhteensä 121. Heistä kaksi kolmasosaa oli ensi kertaa alueella käyneitä.
Laamalansaaren karavaanarihenkeä kiitettiin
erinomaiseksi. ”Ystävällistä, mukavaa ja auttavaista porukkaa”, luki monessa paperissa. Karavaanarihenkeä pidettiin hyvänä tai erinomaisena
kaikissa vastauksissa.
Lasten leikkipaikka ja lapsiystävällinen ranta
saivat niinikään positiivista palautetta. Pientä peruskorjausta kuitenkin toivottiin leikkipaikalle
ja sylivauvojen hoitotiloihin esitettiin parannusta.
Kesäkioskivalikoimaan toivottiin hieman lisäystä, koska kaupat ovat melko kaukana. Vapaaajanviettomahdollisuuksiin oltiin yleisesti ottaen
tyytyväisiä. Luonto ja kalastus ovat alueen vahvuudet. Erityisen hyvää palautetta saatiin veneis-

tä ja kanooteista, jotka ovat asiakkaiden käytössä veloituksetta. Erittäin tyytyväisiä oltiin myös
siihen, että rantapaikat on varattu pelkästään vierailijoiden käyttöön. Alueelle toivottiin biljardia,
yhteistilaisuuksia, merkittyä luontopolkua ja paremmin hoidettua hiihtolatua talvella. Alueen
siisteydestä tuli kiitosta kaikissa vastauksissa.
Vaikka kyselyn tulos oli positiivinen, kirjattiin
ylös myös puutteita. Merkittävimpinä nousi esille wc-tilojen ja suihkujen määrä, inva-wc ja luiskat sekä hiekkatien kunto. Hiekkatien ylläpitäjä
sai ”terveisiä” monessa vastauksessa.
Asiakaskyselyn ideat ja toiveet on huomioitu yhdistyksen tulevassa toiminnassa. Osa niistä on
vielä mietintämyssyssä, osa toteutumassa tai jo
toteutettu. Uuden huoltorakennuksen rakentaminen käynnistyy ensi syksynä paineviemärin rakentamisella. Uimarantaan on ajettu hiekkaa helmikuussa, rantaa on ruopattu, kaislikkoa siistitty
ja rantamaisemaa on tuotu enemmän esille pusikoita raivaamalla. Myös sauna pesi kasvonsa tammikuussa, kun seinät saivat uudet paneelit ja lauteet. Kaikilla toimenpiteillä tähdätään siihen, että yhä useamman karavaanarin matka suuntautuu Laamalansaareen tulevana kesänä.
Terttu Issukka

kuva Joonas Laine
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Etelä-Karjalan
yksityinen
katsastusasema
palvelee kaikkia
karavaanareita nyt
myös Imatralla

35€
KOTIMAINEN, YKSITYINEN

NYT MYÖS IMATRALLA

Autokatsastus Lappeenranta Oy ja Imatran
Autokatsastus Oy ovat Etelä-Karjalaisia katsastusasemia. Meille joustava, asiantunteva ja
miellyttävä asiakaspalvelukokemus on avainasia.
Palvelemme Lappeenrannan ja Imatran alueen
autoilijoita kaikissa rekisteröinteihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin ja siirtolupiin sekä katsastuksiin liittyvissä asioissa – tule testaamaan
palvelun laatu!

Karavaanarin
katsastusmaksu
matkailuvaunut ja -autot
henkilö-ja pakettiautot

TÄYDENPALVELUN Tervea!
o
l
u
t
KATSASTUSASEMA
NettiLAPPEENRANNASSA! varaajan
etu!
(ei sisällä päästömittausta)

Varaa katsastusaika Lappeenrannan Autokatsastukseen soittamalla tai kotisivuillamme

Avajaistarjous!

Varaa katsastusaika Imatran Autokatsastukseen
soittamalla tai kotisivuillamme

www.imatranautokatsastus.fi
Varaa
katsastusaikasi:
Avajaistar
tai
ajamallla suoraan
meille ilman ajanvarausta
tai ajamalla suoraan meille ilman ajanvarausta
KATSASTUS
alk.
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Puh. 05 544 3600
MÄÄRÄAIKAISKA
(ha/pa)
(ha/pa)
/ www.nytkatsastamaan.fi
www.nytkatsastamaan.fi

Katsastukseen aina myös
ilman ajanvarausta.
Molemmat katsastusasemat avoinna:
Ma-pe 8-17 tai sopimuksen mukaan

35
€
35
35€

(ei sis. päästömittauksia)
+ mahd. päästömitt

Lappeenrannan Autokatsastus Oy Tarjous voimas
Puhelin
05-5443
600 fax 05-5443 601
+ mahd.
päästömittaukset.
19.10.2012 ast
Paalukatu
8
53500
Lappeenranta
Tarjous voimassa
info@autokatsastuslappeenranta.fi

MA-PE 19.10.2012
klo 8-17 (taiasti.
sop.muk.) LA Suljett
Imatran Autokatsastus Oy
Puh.
05 544 3600, Fax 05 544 3601
Sukkulakatu 13 55120 Imatra
Paalukatu
8, 53500
Puhelin 05-5443602
fax Lappeenranta
05-5443603
info@imatranautokatsastus.fi
info@autokatsastuslappeenranta.fi
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YHTEISÖLLISYYS JA YHDISTYS

Y

hteisöllisyydestä kertoo nykyajan ”tietolaari wikipedia; sen olevan ihmisen olemassaololle ja toiminnalle välttämättömiä prosesseja
ja rakenteita. Yhteisöllisyyden tunne pitää yhteiskunnat koossa ja on yksilön ja yhteiskunnan
välisen suhteen pohjana. Michel Maffesoli toteaa lähes runollisesti, että ”yhteisöjen ja yhteisöllisyyden läsnäolo kaikkialla ja samanaikainen
näkymättömyys tekevät niistä yhden ihmisen arvoituksellisimmista luomuksista”.
Perinteisiä yhteisökäsitteitä ovat perhe, suku,
kylä ja heimo. Suomen sanat miero ja mierolainen kuvaavat näiden vastakohtaa.
Yhteisöllisyys siirtyy tuvista yhdistyksiin. Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin
tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus kuuluu Suomessa perustuslaissa
turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin.
Miten meillä SF-Caravan Saimaan Seudussa nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa. On syytä katsoa
miten liittomme SF-Caravan on syntynyt, siitä oivasti saa tietoa syksyllä ilmestyneestä 50 v -historiikista. Tällöin ne henkilöt, jotka perustivat
yhdistyksen, olivat omien matkailuun liittyvien
kokemustensa ja mieltymystensä kautta tunteneet yhteisöllisyyttä, samanlaisuutta ja muuta
sellaista joiden katsotaan kuuluvan yhteisöllisyyden tunnuspiirteiksi, näin syntyi yhdistys.
Omassa yhdistyksessämme perustajat ovat varmaan tunteneet samoin, jolloin on syntynyt luonnollinen tarve tehdä jotain omaa järjestäytynyttä toimintaa.
Perusyhdistyksemme toiminnan muodoksi syntyi myöhemmin oma Laamalan leirintämatkailualue.
Aluetta on kehitetty runsaasti koko sen olemassaolon ajan. Kehittämisen on mahdollistanut talkoohenki, (yhteisöllisyyttä). Kun tällaisen leirintäalueen toimintaa tarkastelen jäsenen silmin, on
mielestäni erittäin arvokasta, että yhdistyksellämme on sellainen ja, että sen käyttö oman jäsenistön taholta olisi mahdollisimman runsasta.
Luonnollista on myös se, että alueella toteutetaan omaa säännöstöä, eli alueella on oma järjestys-sääntönsä, joka toteuttaa ensiksikin kaikkea
sitä mitä eri asioista lainsäädännössä vaaditaan.
Ristiriitaisuuksilta ei aina voi välttyä kun sääntöjä tehdään, mutta yksi ylittämätön ajatus tulee
olla aina mielessä, se on yhdenvertaisuus periaate. Emme missään tilanteessa voi olla kunnioittamatta sitä mitä tämä yhdenvertaisuus yhdistyk-
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sen ja yhteisöllisyyden kannalta katsoen tarkoittavat.
Yhdistyksen hallitus on vaalilla valittu elin, joka ollessaan tehtäviensä tasalla keskustelee asioista, joskus kovaäänisestikin.
Yksilön etu yhteisössämme tulee aina huomioiduksi yhteisen edun kautta, tällöin ei ketään kohdella eri tavoin niissä asioissa joista meillä on selkeät säännöt ja ohjeet.
Yhteisöllisyys on omankin yhdistyksemme ja
alueemme tärkein olemassa oleva, niin kuin alussa kerrotaan ihmisen näkymätön arvoituksellinen
luomus. Eläkäämme Laamalansaaren tuvissamme tämän arvoituksellisuuden kanssa ja välttäkäämme mierolaisen osaa.
Kari Heikkonen 18898
Varapuheenjohtaja/rahastonhoitaja

Vanhat Saimaan Seutulaiset ensikertalaiset
noviisimatkallaan etelässä

R

aija ja Kari Seppänen Lappeenrannasta
lähtivät matkaan Baltian kautta jo lokakuussa Kaija ja Unho Juvakan kyydissä ja nyt
matka jatkuu meidän mukanamme ja kotiin palaamme huhtikuussa.
Kuvassa Portugalin kukkotarra on jo liimattu
Monte Gordossa ja nyt täällä Espanjan El Puerto
Santa Mariassa Espanjan härkä komeilee Saimaan Seudun tarran kanssa.
Terveisin Sarri ja Rami
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SF-Caravan Saimaan Seutu ry
Pekka Järvinen
Puheenjohtaja
puheenjohtaja
Järvinen
Pekka
Lavantie
Lavantie6 6
54800
54800Savitaipale
Savitaipale
gsm
0500
556
789
p. 050
576
5609
info@sfcsaimaanseutu.com
info@sfcsaimaanseutu.com

Hallitus
2012
Hallitus
2014

Eeva
Koskimies
Sihteeri/jäsenkirjuri
Koskimies Eeva
Kasarmikatu
27 A 13
Kasarmikatu
27A 13
53900
Lappeenranta
53900
p.
040 Lappeenranta
729 4515

Varapuheenjohtaja
Matti Sipiläinen
Sipiläinen
Matti 3 – 5 A 1
Kariniementie
Kariniementie
3–5A1
53920 Lappeenranta
53920
p. 040Lappeenranta
564 8223
gsm
040 564 8223
matti.sipilainen@pp.inet.fi
matti.sipilainen@pp.inet.ﬁ

gsm 040 729 4515
eeva.koskimies@sfcsaimaanseutu.com
sihteeri@sfcsaimaanseutu.com

Hannu
Penttinen
Peiponen
Tuija
Siikakoskenpolku
Huhtiniemenkatu 257 B 13
48710
Kotka
53810 Lappeenranta
p.
040
575
gsm
040
7733562
9026
hannuk.penttinen@elisanet.fi
tk.peiponen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Kari Heikkonen
Heikkonen
Kari
varapuheenjohtaja
Sammonkatu
22 A 4 D 22
Mansikka-ahontie
45100
45200Kouvola
Kouvola
gsm
050335
3776867
7731
p. 044
kari.heikkonen@gmail.com
kari.heikkonen@trendiwell.com

Juuti Paavo
Paavo
Juuti
Myrskykuja 19
Myrskykuja
19BB55
55120 Imatra
IMATRA
55120
gsm.
2419 tai 050 340 8529
p.
050040
340569
8529
paavo.juuti@gmail.com

Terttu Issukka
Koponen
Kalevi
Kurssitie10
1 as
Linnuntie
D 9
52700Koria
Mäntyharju
45610
p. 040
gsm
045512
1160349
6014
terttu.issukka@gmail.com
kalevi.koponen@netti.ﬁ

Haavanlammi
Aarne
Aarne Haavanlammi
Kisakatu
Kisakatu1818AA6 6
53200
53200Lappeenranta
Lappeenranta
gsm
0400534
534426
426
p. 0400
aarne.haavanlammi@gmail.com
aarne.haavanlammi@gmail.com

Pennanen
Olavi
Olavi Pennanen
Karistimentie
2A
1 1
Karistimentie
2A
00920
00920Helsinki
Helsinki
gsm
040582
5822272
2272
p. 040
olapenna@pp.inet.ﬁ
olapenna@pp.inet.fi

Hoitotoimikunta
2014
Hoitotoimikunta 2013
Hoitotoimikunta
2012

Muut toimikunnat:
Tekninen toimikunta Heimo Hokkanen
Ajotaitotoimikunta Tommi Taskula
Matkailuautotoimikunta ja matkailuautoasiamies Raimo Taskula

Paavo Juuti
hoitotoimikunnan
vastaava
Hoitotoimikunnan
vastaava
Juuti
Paavo
Myrskykuja1919B B
Myrskykuja
55
55120IMATRA
Imatra
55120
p. 050
340
gsm.
040
5698529
2419 tai 050 340 8529
paavo.juuti@gmail.com
Moilanen
Eila
Eila
Moilanen
Rohdinkuja 4 F4 F
Rohdinkuja
54100 JOUTSENO
54100
JOUTSENO
gsm. 045 129 0255
p. 045 129 0255

Moilanen
Matti
Matti Moilanen
Rohdinkuja
4F 4 F
Rohdinkuja
54100 JOUTSENO
54100
JOUTSENO
gsm. 050 530 5109

p. 050 530 5109

Tommi
Taskula

Raimo
Taskula

Uusien hallituksen jäsenien esittely
Terttu Issukka
16

A

norppa_4_2011_toka.indd 16
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sun Mäntyharjulla, ja olen ollut SF-Caravan Saimaan seudun jäsen jo 26 vuotta.
Perheeseeni kuuluu mies Seppo sekä jo kotoa
pois muuttaneet lapset Janna ja Jarkko. Kun lapset olivat pieniä, reissasimme matkailuautolla ja
– vaunulla niin kotimaassa, Pohjoismaissa kuin
Euroopassakin. Nykyisin viihdymme enemmän
paikoillaan, ja vaunu toimii kesämökkinä Laamalansaaressa. Harrastan mm. pienen kääpiösnautserimme Siirin kanssa touhuilua. Talvella mielipuuhaa on laskettelu ja kesän kohokohta on ollut
Kreikan matka. Työssäni olen aina ollut tekemisissä myynnin, markkinoinnin ja mainonnan
kanssa, ja niitä taitoja haluaisinkin hyödyntää
hallitustyöskentelyssä.

Hannu Penttilä

A

16.12.2011 15:59:23

sun Kotkassa, perheeseeni kuuluvat vaimo
Tuija ja lapset Eetu ja Eveliina. Olen suorittanut keskikoulun ja ammattitutkinnon, olen
siis rakennusalan ”sekatyömies”.
Harrastan luonnossa liikkumista, kalastusta,
metsästystä, valokuvausta yms.
Hankin ensimmäisen oman vaununvuonna 2012
ja liityin yhdistyksen jäseneksi.
Vasta jäseneksi liittyneenä koen tärkeimmäksi
oppia talon tavat ja haluaisin olla kehittämässä
etenkin nuorten aktiviteettejä.
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