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SF-Caravan Saimaan Seutu ry jäsenlehti

kansikuva Joonas Laine

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys puheenjohtajalta!

N

iin on taas yksi kesä hurahtanut, tuntuu
kuin kesät kuluisivat paljon nopeammin
kuin talvet. Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen on tapahtunut paljon asioita myös matkailurintamalla. Kulunut kesä caravan matkailun
kannalta, ainakin näin kaakon kulmilta katsottuna, on ollut erinomainen.
Kevään tapahtumista mainittakoon Kuopion
liittokokous, joka trefﬁmuotoisena täytti paikkansa mielestäni erinomaisesti. Yhdistyksestämme edustus oli viiden vaunukunnan verran. Liittohallitus saatiin täydennettyä vaalin jälkeen, joka olikin ainoa äänestys sillä muuten asioiden hyvän valmistelun ansiosta kokous sujui varsin jouhevasti.
Omat retkeni suuntautuivat tänä kesänä parin
viikon ajan puolisoni kanssa Suomen ja Norjan
lappiin. Kun ei ollut kiirettä, poikkesimme matkan varrella myös usealla jäsenalueella, niin paljon kuin se oli mahdollista. Yhteenvetona voisi sanoa että jäsenalueiden hinta- ja laatutaso on ylivoimainen yleisiin alueisiin verrattuna, ja voisin
vielä todeta että kaikilla vierailluilla alueilla on
jatkuvaa kehitystä tehty tai tekeillä. Toisaalta
kun peilaan asiaa omaan alueeseemme Laamalansaareen, voisin todeta jälleen saman kuin aiemminkin, että alueen monimuotoisuus ja luonto
sekä Saimaa antavat alueelle tekijän jota on vaikea muiden saavuttaa. Vieraita alueellamme on

käynyt viime vuoden tahtiin, kiitos kaikille vieraillemme ja tervetuloa uudelleen.
Yhdistyksemme toiminta painottuu paljolti
omaan caravan-alueeseemme, joka toisaalta on
hyvinkin luonnollista. Esitän nyt toiveeni niille
jotka eivät ole tietään alueelle löytäneet, tulkaa
katsomaan ja toteamaan sanojeni oikeellisuus.
Laamalansaaren caravan-alue ei ole työleiri, vaikka esimerkiksi tänä kesänä on paikkoja kunnosteltu huomattavan paljon. Kevät talkoissa toteutetut mittavat maalausurakat mm. päärakennuksemme maalaus on oiva osoitus porukan voimasta, kun toimeen tartutaan. Suuri kiitos alueen
kunnostamiseen osallistuneille.
Kiitos kuuluu myös kesäisännillemme, sillä ilman heidän panostaan olen varma, että alueemme imago ystävällismielisenä, rentona ja rauhallisena alueena kärsisi melkoisen kolauksen.
Tässäkin lehdessä olevat kaupalliset tiedotteet
yhteistyökumppaneiltamme ovat tarkoitettu teidän eduksenne, olkaa hyvä ja käyttäkää hyväksenne.
Syyskuun viimeisenä viikonloppuna on edessä
syksyn kohokohta: Valojuhla, ja lauantaina 28.9
yhdistyksen syyskokous, jossa mm. 2014 henkilövalinnat.
Tervetuloa vaikuttamaan!
Pekka Järvinen

Komee
Saksalaista tehokkuutta
Vichyä maailman pienimmässä
Kausipaikka muiden käytössä

Koppien seassa
Kilpisjärvellä
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 28.9.2013

SYYSSIIVOUSTALKOOT

SF-Caravan Saimaan

21.-22.9.2013

Seutu ry:n sääntömääräinen

Kunnostetaan

syyskokous pidetään lauantaina

vaunualueen paikkoja talvikuntoon.

28.9.2013 klo 12.00 Laamalansaaressa

Talkoiden lomassa

Kokouksessa käsitellään sääntö-

tarjolla hernekeittoa.

jen pykälässä 4 määritellyt asiat.

TERVETULOA!

Muista jäsenkortti
Ennen kokousta kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Hallitus

Yhdistyksemme pikkujoulu Laamalansaaressa
7.12.2013 klo 18.00
Valotreffit 27. – 29.9.2013
Kisailua prikan- ja reinon heitoissa,
aikuiset ja lapset omissa sarjoissaan
Luontopolku
Vaunujen valaistusta, parhaat palkitaan
Yhteinen illanvietto			

Tarjolla Rosetin Joulupöytä.

Hinta aikuiset 27 €, lapset alle
12 v 14 €, alle 4 v ilmaiseksi.
Joulupukki vierailee.
Tuo mukanasi nimetön pikkupaketti pukinkonttiin.

		

TERVETULOA! SF-Caravan Saimaan Seutu ry

Ilmoittautumiset Inkeri Sipiläiselle, puh 040 726 0180
30.11.2013 mennessä.
Tervetuloa!
SF-Caravan Saimaan Seutu ry
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Kevättalkoilla koululle pesu ja pinnan ehostus

L

aamalansaaressa järjestettiin kevättalkoot
toukokuun 17. – 19. päivä. Päätehtäväksi oli
suunniteltu koulun huonoksi menneen maalipinnan uusiminen. Se sujuikin mainiosti ja tulos näkyy vielä pitkään kauniina koulurakennuksena,
joka palvelee alueen päärakennuksena. Maalausta edelsi huhtikuun lopulla tehty koulun maalipinnan pesu ja irtomaalin raappaus, jota jatkettiin pohjamaalauksen yhteydessä. Talkoisiin osallistui 65 henkilöä, mikä tarkoittaa, että muitakin
kuin vuosipaikkalaisia oli tullut paikalle ahertamaan mainiossa säässä. Tekijöiden huoltokin pelasi mainiosti.
Muuta tehtävää riitti polttopuiden teossa, alu-

een siistimisessä ja kukkien istutuksissa, kioskin
punamultauksessa ja terassin maalauksessa, saunan lauteiden kunnostuksessa, sammutusvälineiden ja vaunujen kaasulaitteiden huollossa sekä
monissa muissa tehtävissä.
Talkoilla tehtynä työt sujuivat rattoisasti, eikä
kukaan varmaan rasittunut liikaa omaa panosta
antaessaan. Alueen toiminnan kannalta talkoiden merkitystä ei voi liioitella ja tulostakaan liiaksi arvostaa.
Seuraavat talkoot ovat syyskuun 20. -22. päivä,
jolloin kaadetaan ja pilkotaan puita, tierumpuja
ja teitä kunnostetaan, syyssiivous on tarpeen ja
talveen varaudutaan.
Olavi Pennanen

Maalausta monella tasolla

Maalattavan pinnan puhdistus

Sisältäkin siistiä

Eila kauhan varressa
Polttopuita varastoon
Tarpeettoman
terassin purku

Nuoriso
talkoissa

Nosturin
palautus
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Pelottava Baltia?

P

allinna on suuri kaupunki, jonka läpi on
helppo ajaa. On viisain seurata navigaattorin ohjeita. Pelkkä opasteiden seuraaminen saattaa tuoda reilun kymmenen kilometrin ylimääräisen kierroksen. Tallinnassa näyttää olevan tarkoituksena ohjata joutava liikenne heti sataman jälkeen keskustasta ulos rauhallisemmille väylille.
On vasta aamupäivä, ja mahdollisuuksia on paljon. Jäisikö seuraavaksi yöksi jo Pärnun Konseen,
vai jatkaako kauemmaksi. Konse on aina ollut
suomalaisten suosiossa. Siistillä alueella on myös
hyvin toimiva langaton netti sekä erinomainen
sauna. Virossa on useita muitakin hyviä leirintäalueita joiden sijainnit löytyvät helposti erilaisista opaskirjoista tai netistä.
Emme yleensä osta pullovettä. Olemme matkoillamme aina juoneet sitä, mitä vesijohdosta tulee.
Poikkeuksen teemme kuitenkin heti Virossa.
Poikkeamme Pärnussa suureen kauppakeskukseen, Rimiin, tehden siellä tarvittavat ruokaostokset. Ostostemme joukossa on aina myös kaksi
viiden litran vesikannua. Tästä kaupasta olemme
löytäneet erittäin kestävästä muovista valmistettuja pulloja, joita sitten käytämme koko puoli-

vuotisen matkamme ajan vesiastioinamme. Jatkuvasti käytössä olevan kannun kahva katkeaa
suunnilleen kolmen kuukauden kuluttua, jolloin
otamme käyttöön toisen kannun.
Ennen Puolaa on yövyttävä ainakin kerran.
Useimmiten olemme yöpyneet Virossa tai Latviassa, missä ennen Bauskaa löytyy useita mahdollisia leirintäalueita. Erityistä suosikkia meillä ei
ole. Puskissa emme yövy. Vaikeuksia löytää halutessaan muutenkin.
Baltiassa tiestön kunto paranee etelään mentäessä. Neuvostoajan tiestöä ei muista enää kukaan.
Uudelle matkalle kannattaa aina etsiä jo ennakkoon joku kohde, mihin voi tutustua hieman paremmin. Matkalla noita löytyy helposti ja yksi
voisi olla vaikkapa Kaunas, jonka camping sijaitsee aivan Vilnan tien tuntumassa. Tämän leirintäalueen, joka on pelkkä asfalttikenttä, viihtyisyydestä ei voi puhua, mutta yöpaikkana ja kaupunkiin tutustumiseen se on sopiva. Keskustaan on
matkaa nelisen kilometriä ja sen voi taittaa kävellen, pyörillä tai bussilla, jonka lähin pysäkki
on portin tuntumassa. Muitakin nähtävyyksiä löytyy. Ristikukkula Siauliain pohjoispuolella on
keinotekoinen kumpu 1800 luvulta. Kukkulalla
on yli satatuhatta erilaista ristiä kävijöiden jättäminä (N 56°00’12”, E 23°25’00”). Neuvostoaikana kukkula tasattiin useita kertoja vallanpitäjien toimesta, mutta aina se rakennettiin uudelleen. Liettuan kieli on hieman outoa, mutta joskus tuntuu että sen saattaisi oppia helposti. Uudehkossa vessan pöntössä oli tarra, missä luki
”kolo nova” ja erään huoltoaseman täyttöpistoolissa ”maistas i namus”. Kolon ymmärtäminen ei
tuottanut vaikeuksia, mutta tuo maistamiskehotus hieman epäilytti.
Baltiassa on turha avata telkkaria, ellei siinä ole

Jelenia Goran camping on melkein keskustassa

Lasinin campingilla on runsaasti kauniita puuveistoksia

arempiakin yöpymispaikkoja on, kuin satamat, mutta aamulaivalla kulkiessaan matkan alkua voi näin helpottaa. Länsisatama ei tunnu koskaan tulevan valmiiksi. Aina löytyy uutta
rakentamista, joka sekoittaa liikennejärjestelyt.
Kun vielä aamulla puoliksi nukuksissa onnistuu
ajamaan oikean laivayhtiön lähtöselvitykseen,
pahimmat sudenkuopat alkavat olla ohi. Laivamatkan, vaikka se onkin lyhyt, tylsyyttä voi lievittää nauttimalla meriaamiaisen.

Via Baltica

T
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Konsen suositulla leirintäalueella on ainoastaan
suomalaisia.

MPEG-4 järjestelmää. Suomessahan käytetään
vielä vanhempaa MPEG-2 systeemiä toisin, kuin
useissa muissa maissa. Ongelman voi poistaa vaihtamalla televisio tai hankkimalla molempiin järjestelmiin yhteensopiva digiboksi. MPEG-4 järjestelmän laitteet osaavat lukea myös MPEG-2 lähetyksiä.

Puola on suuri maa

A

ikavyöhyke vaihtuu Puolaan mentäessä.
Siinä saamme päivään yhden tunnin lisää.
Vuosia sitten ajoimme etelään joko Varsovan tai
Bialystokin ja Rzeszówin kautta. Nykyiset reittimme kulkevat järvialueen kautta koillisesta
lounaaseen. Järvialueen ehkä enimmin turisteja
keräävä kohde on toisen maailmansodan aikaisen
Saksan itärintaman sodanjohtokeskus, Sudenpesä (N 54°04’46”, E 21°29’36). Sen raunioita käy
katsomassa bussilasteittain kaikenikäisiä ihmisiä. Tällä alueella on myös camping, jonka yöpymismaksu rahastetaan portilla etukäteen. Lähistöltä parinkymmenen kilometrin päästä löytyy
kuitenkin huomattavasti viihtyisämpi paikka,
Camping Seeblick (N 53°56’34”, E 21°19’12”), kauniin järven rannalta. Seeblickissä maksetaan asumisesta euroilla. Kannattaa varata mukaan euron
kolikoita sekä pientä paperirahaa. Sudenpesässä
sen sijaan maksu tapahtuu Puolan valuutalla, jota voi ostaa rajan tuntumassa useilta ”Kantor” rahanvaihtokioskeilta. Vaihto onnistuu ainoastaan
käteisellä. Puolassa saattaa tarvita myös hieman
harvinaisempaa adapteria sähköliitäntään, siellä, kuten myös joskus Ranskassa pistorasian pohjassa on piikki, jota varten tarvitaan tuota harvinaisuutta.

Lähellä Seeblickiä Mragowon
Lidlissä on hyvä käväistä taas
täydentämässä ruokavarastoja. Kesälomalaiselle sopiva
kohde on myös Mikołajki. Siellä matkaparkki on keskellä
kaupunkia, ja leirintäalueita
löytyy lähialueilta.
Olemme olleet myös joitakin
kertoja Łasinin viehättävällä
leirintäalueella, jonka erinomaista ravintolaa suosittelemme. Viinin valinnassa kannattaa kysyä talon suositusta, ettei käy kuten
meille. Tilasimme listalta punaviiniä ja jäimme
odottelemaan sitä. Juomaa ei kuitenkaan kulunut
ja käväisin kysymässä viivytyksen syytä. Vastaus
oli, ettei heillä ole kuin valkoviiniä. Vaihdoin tilauksen siihen ja taas odotettiin. Nyt löysin jo helpommin keittiöön. Tein taas samat kyselyt. Tällä
kertaa heiltä ei löytynyt korkkiruuvia. Kerroin
heille hakevani oman autosta ja vietyäni sen keittiöön odotimme jälleen. Pitkän ihmettelyn jälkeen menin jo kolmannen kerran kysymään ongelmaa. Tapasin hämmentyneet naiset taistelemassa korkkiruuvin kanssa. He totesivat, etteivät
osaa käyttää sitä. No ei hätää, avasin pullon ja
pääsimme nauttimaan hyvästä viinistä. Meille tuo
tapahtumaketju oli eräänlainen ohjelmanumero,
eikä se heikentänyt millään tavalla erinomaisen
päivällisen nauttimista. Łasin on edelleen suosikkiemme joukossa.
Poznan Malta Camping (N 52°24’12”, E 16°59’02”)
on aivan kaupungin keskustan tuntumassa soutustadionin vierellä. Kaupungin historialliseen
keskustaan pääsee raitiovaunulla, mutta sinne voi
jokseenkin yhtä helposti myös kävellä. Pyöräily
saattaa olla jo hieman vaikeampaa. Myös Malta
Campingin ravintola on tasoltaan erinomainen.
Olemme olleet sen ruokiin aina tyytyväisiä. Poznan on suuri kaupunki, mutta suunnistaminen navigaattorin avulla on helppoa. Kesälomalainen
voi valita Poznanissa useista vaihtoehdoista. Palatako Varsovan kautta takaisin vai suunnata etelämmäs Jelenia Góran suuntaan, joka ei olekaan
hassumpi vaihtoehto. Berliinin suuntaan lienee
helpointa ajaa. Tuolta reitiltä ennen Saksan rajaa
löytyy yksi käymisen arvoinen kohde, maailman
korkein Kristus patsas (P 52°14’12”, E 15°32’46”)
Swiebodzinin eteläreunalla. Tämä patsas ylittää
korkeudessaan jopa kaikkien tietämän Rion vastaavanlaisen patsaan.
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Maailman korkein Kristuspatsas on Puolassa

Ennakkoluulojen ja huhujen verkko
jarruttaa menoa

B

altian reitiltä kuulee hurjia tarinoita, joista monet ovat täysin mielikuvituksen tuotetta. Olen tavannut useita Baltian kauheuksista
kertovia, jotka eivät kuitenkaan itse ole koskaan
käyneet siellä, mutta ovat kuulleet hyvän kaverin
tuttavan kertoneen noita juttuja.
Näistä maista löytyy huonoja sekä hyviä teitä.
Mistäpä ei löytyisi. Kulttuurieroja on, mutta siinä onkin yksi syy tutusta näihin maihin ja niiden
ihmisiin. Tarvitaanko erityistä kielitaitoa? Eihän
siitä haittaakaan ole, mutta tärkeintä on puhuminen. Käyttipä mitä kieltä tahansa, sitä yleensä

ymmärretään, jopa yllättävän hyvin. Turvallisuus
on kiinni paljon omista toimista.
Kaijan ja Unhon nettialbumista löytyy kuvia viimeisimmiltä matkoilta, myös Baltian kautta osoitteessa: https://picasaweb.google.com/unhokai
Unho ja Kaija Juvakka
Leipurinkatu 12 B 18
53100 Lappeenranta
unho.juvakka@pp.sonera.ﬁ
+358 40 551 3275

Vuonna 2014 järjestettävät tapahtumat ja kokoontumiset
LASKiAiSTAPAHTUmA

mARJASTUSKOKOOnTUminEn LOHiLAHDELLA

PiLKKiTAPAHTUmA

yT-ALUEEn AJOTAiTOTAPAHTUmA

yHDiSTyKSEn KEVÄTKOKOUS

UiSTELUTAPAHTUmA

VAPPUKOKOOnTUminEn

SyySTALKOOT

SiiVOUSTALKOOT

VALOJUHLAT LAAmALAn SAARESSA

KESÄKAUDEn AVAUS LOHiLAHDELLA

yHDiSTyKSEn SyySKOKOUS

JUHAnnUS LAAmALAnSAARESSA

PiKKUJOULUT

mAAKiRKKO (SUOmEnniEmEn SEURAKUnTAKUnTA
JA KyLÄyHDiSTyS JÄRJESTÄJinÄ)

VUOSi VAiHTUU LAAmALAnSAARESSA

OnKiTAPAHTUmA

Tarkemmat tiedot löydät yhdistyksen nettisivuilta www.sfcsaimaanseutu.com
ja seuraavasta Norppa lehdestä.
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Nuorten ristikko

Ratkaise ristikko. Mitä saat pystysarakkeeseen? Oikea ratkaisu seuraavassa lehdessä.

Pohjoismaiset Karavaanipäivät Turussa 14. -20.7.2013

O

sallistuimme muutaman vuoden tauon jälkeen pohjoismaisille päiville Turussa.
Tapahtumaan osallistui yhteensä 279 matkailuajoneuvoa, joista suurin osa Suomesta (162). Pohjoismaiden lisäksi osallistujia oli myös Venäjältä,
Puolasta, Hollannista ja Saksasta. Osallistujamäärä oli yhteensä 637, joka oli pienin Suomessa
vuoden 1985 jälkeen järjestetyissä pohjoismaisissa tapahtumissa. Leiripaikkana oli vanha Turun
lentokenttäalue, joka toimii Turun messu- ja kongressikeskuksen paikoitustilana, joten tilaa oli
riittävästi ja paikoitus helppoa. Ainoa ongelma ilmaantui etutelttojen ja katosten kiinnityksissä,
koska osittain betoniseen alustaan oli vaikeuksia
porata ruuveja tai nauloja. Kongressikeskuksen
ravintola ja saniteettitilat olivat leiriläisten käytössä, joista paikka ansaitsee kiitokset. Tosin monien mielestä ravintolan hintataso oli melko korkea. Turku tarjosi monenlaista opastettua ohjelmaa ja useimmille retkille pääsi bussilla leirialueelta tai läheiseltä paikallisliikenteen pysäkiltä
kaupunkiin omatoimiretkille ja ostoksille. Leirillä alueisännät ja asukkaat järjestivät ”pitkiä pöytiä”, yhteislaulua ym. ohjelmaa. Ohjelmassa olivat myös mm. poliisikoiranäytös, tanssit messuravintolassa ja Caramba-kilpailut, joissa Suomen
miehet saivat kolmoisvoiton eikä unohtaa sovi
myöskään näyttäviä avajaisia ja viikonpäätteek-

si päättäjäiset perjantai-iltana.
Ensivuonna Pohjoismaiset Karavaanipäivät järjestetään Ruotsissa Taalainmaan Tandådalenissa
6.-12.7.2014.

Taalainmaa - Dalarna

T

aalainmaa sijaitsee Keski-Ruotsissa ja se
ulottuu lännessä Ruotsin vuoristoon ja Norjan rajalle saakka. Seutu on tunnettu syvistä metsistään ja kimaltelevista järvistä sekä punamullan “falu-röd” sävyisistä tuvista. Taalainmaan
pääkaupunki on talvikisoistaan tunnettu Falun.
Talojen punainen värisävy tulee alun perin kuparista, jota saatiin Falunin kuparikaivoksesta. Kaivos on nykyisin UNESCOn maailmanperintökohde, jossa paljon nähtävää. Morassa valmistetaan
kuuluisia puukkoja ja ehkä tunnetuin matkamuisto Ruotsin matkalta on Taalainmaan puuhevonen, joka valmistetaan edelleenkin käsityönä.
Alun perin hevosta valmistivat metsätyömiehet
iltapuhetinaan ja lapsille tuliaisiksi. Täällä Taalainmaan suurissa metsissä on työskennellyt aikanaan myös moni suomalainen metsätyömies.
Pekka ja Eeva Koskimies
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Dethleffs• LMC• Sunlight• m
LMC tekee vahvaa
paluuta Pohjoismaihin
Long LifeTecnology-korirakenne, jonka
ansiosta 12 vuoden tiiviysturva, korkea
laatu ja poikkeavan runsas vakiovarustelu
vahvistaa LMC.n asemaa 2014 mallivuoden aikana. LMC valmistaa nyt myös
alkovit puoli-integroitujen lisäksi suosituilla Black Selection varusteilla, jossa on
lähes kaikki tarpeellinen vakiona ja hyvin
edulliseen hintaan.

Puoli-integroitu Lmc Cruiser T 712 Sport Line
Pituus/leveys/korkeus cm 738/233/269
Hinta näillä vakiovarusteilla
vain 63.970€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lmc Gruiser T 731G Comfort Line

Lisäksi LMC-matkailuautot myös
•
•
•

LMC Tourer 59 vaikka ainoaksi autoksi

•
•
•
•
•
•

LMC:n tapaan korkea vakiovarustelu
Lisävarusteina mm.automaattivaihteisto
130-177hv moottoreilla
Toimiva pohjaratkaisu kahdelle
Rekisteröity 4:lle
Pituus/leveys/korkeus 599/205/258
Hinta 49.460€

Ohjaamon automaattinen ilmastointi
Moottori 2,3JTD 130hv
Ohjaamon turvatyynyt
Vakionopeudensäädin
Nahkainen ohjauspyörä
Sähköisesti säädettävät ja lämmitetyt
sivupeilit
Sähkötoimiset ikkunat
ESP Traction+
Ohjaamon ikkunaverhot Remis
Truma-talvipaketti (Truma Combi 6E
sähkölämmityksellä, nestekiertoinen
lattialämmitys, automaattinen pullonvaihtaja jossa letkurikkoventtiili, jossa
lämmitys kaukosäädöllä, asunto-osan
kantattu matot, ohjaamon kantattu
matto, jääkaapin talvisuojat, eristetty
ja lämmitetty tuore- ja jätevesisäiliö
Tavaratilan kantavuus 250kg
Vetokoukkuvalmius

•

ALDE-TALVIPAKETILLA

Nestekiertoinen lattialämmitys
Nestekeskuslämmitys Alde 3010 kaasuja sähkölämmitys 6+3 kWh
Lämmönvaihdin (pitää asunto-osan ajon
aikana lämpimänä ja moottorin asuttaessa, korvaa lohkolämmittimen tai erillisen
moottorilämmittimen
automaattinen pullonvaihtaja jossa letkurikkoventtiili, jossa lämmitys kaukosäädöllä, asunto-osan kantatut matot,
ohjaamon kantattu matto, jääkaapin
talvisuojat, eristetty ja lämmitetty raitisja jätevesisäiliöt

Alde-talvipaketti vain 2.380€

Edellä olevien varusteiden lisäksi
Black Selektion-varusteilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maalattu etupuskuri ja maski
Metallimusta ohjaamo
Alumiinisomisteet kojelaudassa
Alumiinivanteet
90 l polttoainesäiliö
LED-päiväajovalot
Muotoon integroidut astinlaudat
Ohjaamon istuimet asunto-osan kankaalla
Hyttysverkko-ovi
Asunto-osan akku 95 AH AGM
Radiovalmius sis. kaiuttimet ja aktiv-antenni
Sateliitti, ilmastointi ja aurinkopanelivalmius
LED-sisävalaistus
Ulkovalo
Kaapelointi peruutuskameralle
Ikkunallinen asunto-osan ovi
LED-sauvavalo (irrotettava)
Skyroof-kattoikkuna
Tuorevesi- ja harmaavesisäiliöt lämpimässä tilassa
Muotoon integroitu markiisi
Langallinen peruutuskamera
Kiiltävät yläkaappien luukut GARNO
nahkasomistein
Kalusteiden luukut ja ovet GRANO
Työtasot GRANO-puusävyyn sopivat

LMC Cruiser T 712 SL Black Selection
Alde-talvipaketilla vain 70.800€

mallivuosi 2014 ensiesittelyssä
Dethleffsin valmistama Sunlight-mallisto 2014 on kokenut suuren muutoksen niin ulkoa kuin sisältä, mutta hinnat ovat silti
säilyneet hyvin edullisina.Tervetuloa tutustumaan!

•
•
•
•
•
•
•
•

Laaja mallivalikoima: 9 puoli-integroitua, joista 5 alaslaskettavalla
vuoteella, sekä 3 alkovi-mallia
Hinnat vakiovarustein 45.000 - 50.000€ välissä: erinomainen
hinta-laatusuhde
Rekisteripaikkaluku 4 - 7 henkilöä, vuoteita jopa 8:lle
Täysin uudistunut sisältä ja ulkoa
Käytännölliset pohjaratkaisut
Saksalainen laatutuote
Erinomainen jälleenmyyntiarvo käytettynä
Dethleffs-organisaation laadukkaat jälkipalvelut

Mallivuoden 2014 Dethleffs-matkailuvaunuissa on AL-KO ATC Trailer
Conrol vakiovarusteena. Nerokkaan järjestelmän ansiosta Dethleffs-vaunu käyttäytyy autoissa käytetyn ESP-ajonvakausjärjestelmän tavoin. Se korjaa jo pienenkin vaunun sivuttaisliikkeen kuljettajan huomaamatta.

Tule ja tee edulliset kaupat näistä hyvin
varustelluista esittelyautoista tai -vaunuista.
Polar 560TDB reilu 3.000€
lisävarusteet, upea vaunu
2-4:lle taatusti lämmin myös
paukkupakkasilla
H.42.190€ Nyt 36.500€

Detleffs Magic Editionin uusi ulkonäkö on sulavalinjainen
ja tyylikäs. Puoli-integroiduiosta ja integroiduista koostuva
mallisarja tarjoaa kevyemmin varustellun White- ja varustellumman Black-version.

Dethleffs Nomad 390FS
Erikoismallin upea ulko- ja
sisädesing, kuvan markiisi
kuuluu kaupan päälle
H. 28.745€ Nyt 25.000€
Solifer 560TBR Artic runsaine
lisävarusteineen laskettelurinteen juurelle talveksi valmiina
lähtöön
H.36.903€ Nyt 33.000€
Dethleffs T570 Alde-lämmitys
ja lattialämmitys,jätevesisäiliö
lämmitetty ym, 11.200€:n
lisävarusteet, pituus 638cm
H. 62.540€ Nyt 56.300€
Dethleffs T7011 Advantage
erillisvuoteilla, tilava, korkeasti varusteltu, taatusti lämmin
talviauto parhaimmillaan
H.82.530€ Nyt 75.500€
Iveco- Dethleffs XXLi 9800-2
Premium-luokan matkailuauto
Premium-luokan lisävarusteilla ja -rahoituksella Vaihdossa
kaikenlaist ajoneuvot
H.187.200 Nyt 168.480€

Tervetuloa!

www.citycaravan.fi

Eteläkatu 3 Lappeenranta puhelin ajoneuvomyynti 0500-759123
Huolto ja varaosat 010 281 2255 info@citycaravan.fi

Turvallisuuspäivä Laamalassa

N

oin 30 uskaliasta oli kokoontunut yhteen
25.5.2013 Laamalansaaren koulun saliin
kuulemaan, oppimaan, kertaamaan tai antamaan
vinkkejä, kun järjestimme turvallisuuspäivän karavaaniharrastajille. Ympäripuhutut vetäjät olivat
Tuija, Arto ja Kari. Aiheina oli ensiapu, alkusammutus ja sähköturvallisuus. Aluksi katselimme koko porukalla turvallisuuskoulutus videota. Arton
mukana kolmasosa jatkoi matkaa alkusammutusrastille, jossa päästiin kokeilemaan käsisammuttimia sekä sammutuspeitettä Arton ja hänen apureidensa johdolla. Sähköturvallisuusrastilla Kari
kävi läpi yleisimpiä sähkökäsityökalujen turvalli-
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suutta; johdot ehjät, suojat paikallaan, kipinäsuihkut oikeaan suuntaan ym. Muutamia sanoja sähköensiavusta ja lopuksi muutama niksi tikkaiden
pystyssä pysymisestä (ei työtaso). Tuijan ensiapurastilla tutustuttiin mm auton ensiapulaukun sisältöön ja muutamien sairaskohtauksien oireisiin sekä tajuttoman henkilön käsittelyyn. Kolmen tunnin rastikiertelyn jälkeen osallistujien yleinen
mielipide oli, että päivä koettiin antoisaksi sekä
tarpeelliseksi. Kertaus on opintojen äiti.
Illalla tarvittiin jo kolmioliinan sidontataitoja.
Kiitos kaikille päivään osallistuneille!
Tuija, Arto ja Kari
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Lappeenrantalainen
yksityinen
asiakasystävällinen
katsastusasema
palvelee kaikkia
karavaanareita

35€

KOTIMAINEN, YKSITYINEN
TÄYDENPALVELUN Tervea!
o
l
u
t
KATSASTUSASEMA
NettiLAPPEENRANNASSA! varaajan
etu!
Karavaanarin
katsastusmaksu
matkailuvaunut ja -autot
henkilö-ja pakettiautot
(ei sisällä päästömittausta)

Lappeenrantalainen katsastusasema Etelä-Karjalassa

Autokatsastus Lappeenranta Oy on viime syksynä aloittanut
lappeenrantalainen katsastusasema. 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!

Avajaistarjous!

Varaa katsastusaikasi:
Avajaistar
KATSASTUS
alk.
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
Puh.
05soittamalla
544tai3600
Varaa
katsastusaika
kotisivuillamme
MÄÄRÄAIKAISK
(ha/pa)
(ha/pa)
www.nytkatsastamaan.fi
/tai ajamallla
www.nytkatsastamaan.fi
suoraan meille ilman ajanvarausta
Katsastukseen aina myös
ilman ajanvarausta.

35
€
35
35€

(ei sis. päästömittauksia)
+ mahd. päästömi

Tarjous voima

+ mahd. päästömittaukset. 19.10.2012 a
Tarjous voimassa
MA-PE 19.10.2012
klo 8-17 (taiasti.
sop.muk.) LA Sulje
Avoinna ma-pe 8-17 (tai sopimuksen mukaan)
Puh. 05-5443
05 544 600
3600,
05 544
Puhelin
fax Fax
05-5443
601 3601
Paalukatu
8 53500
Lappeenranta
Paalukatu
8, 53500
Lappeenranta
info@autokatsastuslappeenranta.fi
info@autokatsastuslappeenranta.fi

MATKAILUAUTON
PESU EI OLE KOSKAAN OLLUT

NÄIN HELPPOA!!

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.

Ark.
La.
Su.

7.00 - 21.00
8.00 - 18.00
12.00 - 18.00

Pesuparkki keskusta
Teollisuuskatu 5,
53600 Lappeenranta

35 €
45 €
90 €
250 €

,
NOPEUTTA
A
PUHTAUTT
A
ja BONUST

Pesut ajanvarauksella

Puh. 05 541 2700
Pesuparkki Kourula
Karankokatu 1,
53810 Lappeenranta

www.pesuparkki.fi

Laamalan juhannuskuvia 2013
kuvat Joonas Laine
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Taloutta ja muutakin pukkaa

Y

hdistyksemme talous näyttää kehittyvän
myönteiseen suuntaan kuluvana vuotena,
mikäli on uskomista tilitoimistoltamme pyytämääni puolivuotisraporttiin. Olimme suunnitellusti ja reilulla kädellä varautuneet sellaisiin investointeihin joiden katsoimme olevan välttämättömiä päärakennuksemme ”koulun” kunnossa pitämiseen, maalasimme sen, kunnostimme venelaituria, hankimme rakennuksen suurimpaan
tilaan ilmalämpöpumpun joka tuottaa paitsi mukavasti lämpöä, myös kestoikää vanhoille rakenteille. Investoinnit muodostuivat hankinnoista
vastaavien henkilöiden toimesta selkeästi edullisemmiksi kuin mihin olimme varautuneet.
Tulevalle vuodelle laaditaan talousarvio jossa on
varauduttu edelleen, maaomaisuutemme lisäksi
tärkeimmän omaisuutemme koulun kunnostukseen. On tarkoitus maalata sen katto. Lähiajan
tavoitteena on myös lisäsiiven rakentaminen saunan jatkoksi, piirustukset ja rakennusluvat ovat
jo valmiina.
Kun rahasta keskustellaan on aina monia mielipiteitä siitä mihin sitä käytetään, mitä kukin arvostaa oman viihtymisensä kannalta. Hallitus
joutuu näiden ”paineitten” alaisena tekemään
kuitenkin ratkaisuja joiden se katsoo kantavan
pidemmälle tulevaisuuteen. Nyt kun olemme
omistamassa tätä aluettamme meille kaikille on
varmasti tärkeää, että kaikki se mitä meillä on pysyisi kunnossa ja meillä olisi mahdollista tarjota
jäsenistöllemme viihtyisä, siisti ja rauhallinen
paikka harrastaa toimiamme. SF-Caravan Saimaan Seutu on tällä hetkellä vahvassa taloudel-

lisessa tilassa. Olemme suoriutuneet erittäin hyvin hankintamme mukanaan tuomasta velvoitteista, runsaan tuhannen euron kulu/kk on ollut näin
rahastonhoitajan kannalta katsoen mukava summa. Tulemme lyhentämään kiinteistökauppaamme liittyvää lainaa tänä vuonna runsaan 13 000
euron verran, lainakulut huomioituina. Sama tahti jatkuu myös ensi vuonna ja silti pystymme tekemään huolto- ym. remontteja.
Kulunut kesä näyttää kehittyneen alueemme
kävijämäärien suhteen edellisen vuoden tasoisesti, tuolloinhan lisäsimme yöpymisvuorokausia selkeästi edellisiin vuosiin nähden. Kun alueemme
sijaitsee entisen Suomenniemen kunnan alueella, ei kaltaisillemme karavaanareille ole juurikaan palveluja. Kesäkioskimme joka toimii myös
vastaanottopisteenä vieraillemme, on ollut varustettuna pienimuotoisella valikoimalla erilaisia
tarvikkeita. Jäätelö on kesän ykköstuote, sen menekkihän johtuu taivaalla loistavasta myyntipäälliköstä, kun se loistaa, loistaa myös jäätelökauppa. Olen saanut palautetta kioskimme jäätelön
hinnoista, ovat kuulemma liian halpoja. Tähän
väittämään vastaan, että emmehän mitään ryöstäjiä ole, että hintamielikuvalla pilaisimme asiakkaittemme tunnelman. Samaa hintamielikuvaa edustaa mielestäni myös muiden, kuten vuorokausimaksujemme, sähkön, ym. palvelujemme
hinnat. Eli tunnemme vastuumme vieraitten kukkarosta, unohtamatta omaa kukkaroamme. Taloudellinen vastuu on koko toiminnan A ja O.
Terveisin Kari Heikkonen rahastonhoitaja

MINIMOI LÄMMITYSKULUT
- MAKSIMOI MUKAVUUS

VUODEN 2013 HUIPPU-UUTUUS!
Meiltä myös maa- ja
ilmavesilämpöpumput!

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)

Linnalantie 48, 54500 TAAVETTI
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Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040-586 4189
Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.ﬁ
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