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SF-Caravan Saimaan Seutu ry jäsenlehti

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kaikille!

O

n taas aika laittaa rattaat liikkeelle, onhan
kevätaurinko taas korkealla. Monenmoista on talven aikana tapahtunut harrastuksemme
tiimoilta: Laamalansaaressa olemme viettäneet
pikkujoulujuhlat sekä Uudenvuoden vastaanottajaiset. Myös ulkoilua on harrastettu mm. mäenlaskun merkeissä. Helmikuun alussa kävin Kari
Heikkosen kanssa Tampereella liiton tulevaisuusseminaarissa, jossa tuli esille uusia ideoita ja
osin vanhan kertausta. Uudet turvavälit aiheuttivat kysymyksiä: uuden säännöksen mukaan vetoauto lasketaan palokuormaan eli turvaväli on
neljä metriä vetoautosta seuraavaan vaunuun tai
telttaan. Meillä saaressa se tarkoitta vetoautojen
uudelleen sijoittelua. Asiaan palataan varmaan
vielä useammaltakin taholta kevään aikana.
SF-Caravan ry:n liittokokousviikonloppu pidetään Kuopion Rauhanlahdessa 25-26.5, ja kaikilla on oiva tilaisuus osallistua omalla kalustolla kokousviikonlopun antimiin. Ajotaitoja voi kartuttaa syyskuussa YT-alueen yhteisessä ajotaitotapahtumassa Hirvensalmella, ja majoittua voi Etuniemessä. Norppa-lehden tapahtumakalenterista
löytyy tapahtumia jokaiseen makuun, joten ei
muuta kuin valkkaamaan! Kuten tiedätte, siirtyi

alueemme omistukseemme viime kesänä. Pyrimme aloittamaan heti keväästä lähtien paikkojen
kohentamisen, jotka vuokranantajamme onnistuneesti vuosien mittaan sivuutti. Kuten ehkä hoksasittekin, oli edellinen virke peitelty talkookutsu kaikille, joilla on halu jättää kättensä jälki
meidän hienolle caravanalueellemme.
Kannattaa vierailla kotisivuillamme www.sfcsaimaanseutu.com, vaikka ei osallistuisikaan talkootoimintaan. Sieltä löydät viimeisimmät tapahtumat ja tiedotteet. Yhdistyksemme jäsenmäärä on
noin 1200, joista vain osa on käynyt tutustumassa jäsenalueeseemme. Asian voi vaikka tulevana
suvena korjata. Suomi on täynnä hienoja tapahtumia ja hienoja paikkoja. Vaikka liikkuminen
onkin kallista, voi sohvan nurkkaan jääminen
käydä vielä kalliimmaksi.
Lehden teon mahdollistavat mainostajamme, joten käyttäkää hyväksenne myös heidän palveluitaan! Hyvää matkailukautta kaikille!
t. Pekka Järvinen

Päätoimittajan palsta
Hyvät Saimaanseutulaiset!

Y

T-alueen lehti on kokenut vuoden vaihtuessa muodon muutoksen sekä ulkoisesti, että
sisällöllisesti. Kouvolan seutu jäi pois YT-lehdestämme. ja lehteä taittaa ja painattaa Painoagentti Oy. Tämä uudenmuotoinen lehti tulee ilmestymään kaksi kertaa vuodessa.
Olen aloittanut uutena Norppa-lehden päätoimittajana ja samalla myös lehden taittaja muuttui meille tutuksi Artoksi Painoagentti Oy:stä.
Kädessänne on nyt ensimmäinen yhteistyömme
hedelmä, josta toivomme teiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia. Etenkin toivoisin saavani sekä juttuja että ideoita aiheiksi, joita voitaisiin käsitellä seuraavissa lehdissämme. Toimin myös yhdistyksemme sihteerinä ja jäsenkirjurina, joten
ottakaapa rohkeasti yhteyttä kaikissa mahdollisissa mieltänne askarruttavissa asioissa, jotka
liittyvät SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n toimintaan tai lehteemme Norppaan.

SF-Caravan ry ylläpitää jäsenrekisteriä, jonka
osoitteiston perusteella tämäkin lehti postitetaan
ja nyt pyytäisinkin, että kävisitte päivittämässä
omat tietonne liiton sivuilla ja lisäisitte myös sähköpostiosoitteenne. Tämä helpottaisi huomattavasti yhteydenpitoamme. Tietosi voit päivittää
osoitteessa www.karavaanarit.ﬁ, josta klikkaamalla kohtaa ”Muuta tietojasi” avautuu lomake,
jossa voit tehdä muutokset. Toki voit ilmoittaa
muutokset myös minulle sähköpostilla tai soittamalla liiton jäsenrekisterinhoitajille
puh. 03- 615 3133 Teemu Tuuri tai Päivi Mäkelä.
Tehdään mielenkiintoista ja hauskaa luettavaa
yhdessä, joten vinkkejä vain tulemaan!
Ota yhteyttä sihteeri@sfcsaimaanseutu.com
Kevätterveisin Eeva Koskimies, päätoimittaja
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Laamalansaaren Caravanalue Suur-Saimaan äärellä
Ajo-ohje

Aluemaksut SF-Caravan ry jäsenille

L

appeenranta-Mikkeli-tietä n:o 13 Kauriansalmelta 5 km Suomenniemen suuntaan,
josta Savitaipaleen tietä n:o 409 noin 8 km, josta
viitta vasemmalle Laamalansaari 13 km. Tai Savitaipaleelta Partakoskentietä n:o 409 noin 21 km,
josta viitta oikealle Laamalansaari.
Koordinaatit: N 61.35896 E 27.69786.
Laamalansaari, SFC (D18), Karavaanikuja 55,
52420 Pellosniemi
Omistaja SF-Caravan Saimaan Seutu ry
Yhteyshenkilö Paavo Juuti puh. 040 569 2419
www.sfcsaimaanseutu.com, e-mail info@saimaanseutu.com

Hinnat 1.1.2013 alkaen

J

14,00 eur/vrk, sisältäen valosähkön, joka 7. vuorokausi ilmainen.
Ilmastointilaitteen käytöstä lisämaksu 2,00 eur/
vrk
Lämmityssähkön käytöstä lisämaksu 4,00 eur/
vrk
Pyykinpesukone 2,00 eur/pesukerta (kesäaikana)
Koneellinen pyykinkuivaus 2,00 eur/2 h (kesäaikana)
Rantasauna lämmitetään joka päivä!
Tilaussauna 10,00 eur/kerta (50 min, ennen tai
jälkeen yleisten vuorojen)
Telttailu on sallittu alueella SF-Caravan ry jäsenille normaalein aluemaksuin.
Vaunun säilytys, ei vaunupaikalla, 2,00 eur/vrk

äsenmaksu 23 euroa, rinnakkaisjäsen 11 euroa
Kausimaksu matkailuautoille 270,00 euroa SFCaravan Saimaan Seutu ry:n jäsenille
Kiinteä vuosipaikka 365,00 euroa SF-Caravan
Saimaan Seutu ry:n jäsenille
Venepaikka kausi/vuosipaikkalaisille 27,00 euroa/vuosi

Pankkitili FI62 5415 0020 0435 17
Tarvikemyyjät alueella:
Paavo Juuti SFC 59410 (vastaava)
Matti ja Eila Moilanen SFC 41637

SIIVOUSTALKOOT LAAMALASSA 17.–19.5.2013
	
  

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n sääntömääräinen

	
  
	
  

kevätkokous pidetään

	
  
	
  

Talkoisiin osallistujille ilmainen oleskelu ja sähkö, sekä ruokailu
lauantaina.
Kaasulaitteiden koeponnistus ja korjaus mahdollisuus, johon on
tehtävä ennakkovaraukset Kalevi Koposelta puh. 045 116 6014
Lauantaina on myös mahdollisuus tarkistuttaa sammuttimet
Talkoiden yhteydessä järjestetään myös isäntäinfo
Pannaan yhdessä paikat kuntoon!
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Laamalassa sunnuntaina

31.3.2013 klo 10.00
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Katso myös edulliset
nettiaikamme:
www.nytkatsastamaan.ﬁ

TERVETULOA UUDELLE

kotimaiselle katsastusasemalle
Uusi täysin kotimainen katsastusasema.
Autokatsastus Lappeenranta palvelee
sinua osoitteessa paalukatu 8. Olemme
yrittäjävetoinen, palveleva ja se edullisempi
vaihtoehto.

Paalukatu 8
53500 Lappeenranta
Puh. 05 544 3600

Kahvi ja
pullatarjoilu!

Tomi Tavinen 044 723 2800
Keijo Räisänen 044 723 2801
www.nytkatsastamaan.ﬁ
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Nestekaasu

Värikkäät
Passion 8
-komposiittipullot
saatavana sekä
paino- että
kierreventtiilillä.

11 kg:n
teräspullossa
pv/kv

Puh. 015-770 0700, info@woikoski.fi l Katso lähin myyntipiste: www.woikoski.fi

Tapahtumakalenteri 2013
Pilkkitapahtuma Laamalansaaressa
30.3.2013
Tapahtuma-aika klo 8.00 – 12.00
Naisten ja miesten sarjoissa kolme parasta palkitaan, nuorten, alle 18-vuotiaiden, sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.
Säännöt tarkemmin tapahtuman alussa.
Tervetuloa!
Vappu Laamalansaaressa 30.4.-1.5.2013
Prikanheittoa, karaoketanssia.
Tervetuloa!
Kevätsiivoustalkoot ja isäntäinfo Laamalansaaressa 17.-19.5.2013
Valmistellaan talkoilla aluettamme kesäkuntoon. Työn lomassa talkooväelle on tarjolla keittoa.
Tervetuloa talkoisiin!

Juhannus Laamalassa 21. – 23.6.2013
Juhannusta vietämme perinteisin menoin, lipun nostolla, pitkän pöydän ääressä kesäisiä yhteislauluja laulaen sekä juhannuskokon polttamisella.
Normaalit aluemaksut.
Tervetuloa!
Onkitapahtuma Laamalansaaressa 17.8.2013
Tapahtuma-aika on 8.00 – 12.00
Tarkemmat ohjeet ja säännöt tapahtuman alussa.
Tervetuloa!
Uistelutreffit Laamalansaaressa 7.-8.9.2013
Lauantaina 7.9. uistelukisa. Ilmoittautuminen ennen kipparikokousta.
Sunnuntaina 8.9. vaihdetaan uistelukokemuksia. Sen jälkeen
on mahdollisuus vapaaseen uisteluun.
Tervetuloa!

Laamala turvallisuuspäivä 25.5.2013
Miten toimia tulipalotilanteessa?. Kuinka autamme tajutonta
henkilöä?. Kuinka voimme estää sähkötapaturmia?.
Näitä asioita opettelemme teoria- ja käytännön harjoituksissa.
Tervetuloa!
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Hoitotoimikunnan mietteittä vuodelta 2012

V

uosi kului monenlaisten kunnostushankkeiden parissa. Kevättalkoissa kaadettiin alueelta vaarallisimpia puita, tehtiin runsaasti polttopuita, siivottiin koulu- ja saunatilat sekä haravoitiin piha-alueet.
Kesäkuun alussa tehtiin pintaremonttia naisten
ja miesten wc-tiloissa ja huollettiin koulurakennuksen katto. Leirintäalueen siirryttyä kesäkuussa yhdistyksen omistukseen jatkettiin alueen ja
yhteisten tilojen kunnostamista. Kesällä ehostettiin lasten leikkipaikkaa ja alue sai uuden sulkapallokentän.
Sateisesta säästä huolimatta syystalkoissa salaojitettiin yläpiha ja haravoitiin lehtiä.

Talkooporukka laskemassa salaojaputkea yläpihalla.
Kuva Terttu Issukka

Lokakuussa olivat vuorossa yhteisen wc:n ja sisäeteisen remontoinnit. WC-tilaa suurennettiin,
seinät ja lattiat saivat uudet pinnat. Samalla
pumpputilan viemäri ja lattia uusittiin ja jätekatos sai valaistuksen. Koulun saliin hankittiin ilmalämpöpumppu, joten salia voidaan käyttää nyt
myös talvella.
Talkoissa osallistujille tarjottiin hernekeittoa ja
päiväkahvit.
Hoitotoimikunta kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita ja toivoo runsasta osanottoa myös vuoden 2013 talkoisiin. Perinteisten kevätsiivous- ja
puuntekotalkoiden lisäksi tekijöitä kaipaavat
mm. koulurakennuksen, saunan ja kioskin ulkomaalaukset.
Tapaamisiin Laamalassa!

Aarne Haavanlammi ja Paavo Juuti eteisen ja
Wc:n remonttihommissa. Kuva Tuija Peiponen

Paavo Juuti, hoitotoimikunnan vastaava, 59410
Eila ja Matti Moilanen, 41637

	
  

	
  

• Kuljetuspalvelut
• Muutot

KESÄISÄNTÄVUOROT 2013
Viimevuotiseen tapaan kesäisäntävuorot ovat sunnuntaista klo
18.00 torstaihin klo 18.00 ja torstaista klo 18.00 sunnuntaihin
klo 18.00. Ensimmäinen vuoro alkaa 9.6. ja vuorot päättyvät
18.8.2013
Isäntävuorot jaetaan kevätkokouksen 30.3.2013 jälkeen.
Vuorolistaa hoitaa Paavo Juuti puh. 040 569 2419, ilmoitelkaa
Paavolle milloin voitte hoitaa oman vuoronne.

Autoyhtymä
Järvinen Oy
Savitaipale.

P. 0500 556 789

	
  

www.autoyhtyma.fi
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KESTÄVÄ, EDISTYKSELLINEN,
ARVONSA SÄILYTTÄVÄ
Lasikuitukatto

Alumiiniset
sivuseinät
Erittäin luja
polyuretaanirunko

Vertaansa vailla oleva uusi
LLT-korirakenne takaa matkailuauton
ainutlaatuisen kestävyyden ja kevyen rakenteen.

SORA
RAKEET
KYLMYYS
KOSTEUS
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XPS-foam -eriste

Lasikuituinen katto ja pohja
suojaavat kivenhakkaamilta ja
säänvaihteluilta.

Optimaalinen kosteudenkestävyys ja erinomainen eristys 100 %
vettä hylkivän XPS-foam -eristeen
ansiosta, räätälöity lämmitys- ja
ilmankiertojärjestelmä.

YLIPAINO

Edistyksellinen kevytrakennetekniikka mm. lujan polyuretaanirungon ansiosta. Enemmän matkustajapaikkoja ja matkatavaroita.

HEILAHTELU

AL-KO -matalalattia-alusta, AL-KO
automaattinen tason säätö (pohjaratkaisusta riippuen).

H.69.900,H.69.100,-

Kuvan LMC Cruiser T633- ja Black Celection -matkailuautoissa
on oleellisen tarpeelliset varusteet vakiona, kuten mm: markiisi,
peruutuskamera, ohjaamon automaattinen ilmastointi, lämmitetty ja eristetty jätevesisäiliö ym.Tervetuloa tutustumaan niihin
tarkemmin myymälässämme!

Suomenkieliset
kotisivut avattu !
www.lmc-caravan.fi

Magic Edition T 7151-4
Tilavat vuoteet 4 aikuiselle

Matkailuautot ja matkailuvaunut

Puoli-integroitu nostovuoteella

Valoisa istuinryhmä ja mukava lisävuode.

Kattavat varusteet
jo perushinnassa mukana!
Magic Edition -mallistossa Dethleffsin entisestään lisääntynyt vakiovarustelu yltää luksustasolle. Valittavana on kolme vuoderat kaisua ja kolme sisustusvaihtoehtoa/varustelua - White, Silver ja
Black.
Hinta alk. 69 090 €

(White, 2.3 130 hv, AL-KO-alusta)

Vaunumuotoilua käytännöllisyys edellä!

Ulkonäköä ja avaruutta, sisäkorkeus 198 cm.

Uuden sukupolven Camper-,
Nomad- ja Beduin-vaunut
Pelkkä soma ulkonäkö ei riitä Dethleffs-vaunun suunnittelijoille.
Huoliteltu yleisvaikutelma, tasokas varustelu ja harkitut yksityis kohdat ovat tulosta kehitystyöstä, jossa toimivuus ja materiaalien
kestävyys kulkevat muotoilun rinnalla. Uuden Dethleffs-vaunun
käytännöllisyyden viimeistelee ”unelmakeittiöksikin” kutsuttu
Gourmet-keittiö.

Kaikki autot ja vaunut värikuvineen: www.citycaravan.fi
Otamme vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautoja matkailuajoneuvojen lisäksi.

-

Eteläkatu 3 Lappeenranta puh. 010 281 2250 ja 0500-759 123 Tapio Hirvonen
Huolto- ja varaosapalvelut puh. 01028155 ja 050-4678 776 Lauri Lehtonen

TULEVAISUUSSEMINAARI

O

limme puheenjohtajamme P. Järvinen ja allekirjoittanut mahdollisuudessa osallistua seminaariin Tampereella.
Vastuullisuus taloudesta, ekologisuudesta, sosiaalisuudesta ja vastuullinen vaikuttaminen olivat asioita
jotka oli valittu kohteiksi, näiden tiimoilta ryhmätöiden muodossa etsittiin keinoja, mihin ja millä tavoin
vastuullisuus ja toisaalta vastuuttomuus mainituilla
aihealueilla ovat vaikuttamassa yhdistyksen, liiton,
yhteiskunnan ja yhdistysten jäsenistön asioihin. Nyt
näin seminaarin jälkeen voi todeta, että moni asia oli
tuttua, mutta näin painokkaasti eri tekijöitä ei monikaan meistä ollut tullut ajatelleeksi.
Keskityn talouteen, jossa ryhmässä itse olin. Taloutta käsitteleviä pienryhmiä (5-6 h:löä) oli useita ja näiden ryhmien tuottama asiamäärä oli valtaisa. Pieniä
post ìt-lappusia kertyi runsaat 250 kpl, joiden sisällön
ryhmä katsoi olevan joko vastuullisuutta tai vastuuttomuutta lisäävä.
Työryhmälle, myös itselleni voimakkaimmin esiin tullut asia: Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin huolehtia koko
harrastuksen vastuullisesta taloudenhoidosta. Kaikki
siitä poikkeava uhkaa harrastuksen tulevaisuutta.
Edellisestä poikkeava toiminta tuo tullessaan riitaisuutta, jäsenkatoa, kumppanikatoa, harrastuksen laadun heikkenemistä, alueiden ja palvelujen rappiota,
alueiden sulkemisia, harrastuksen karttamista yhdistysten alasajoa ja ken ties liiton jakautumista tai romahtamista.
Pienryhmämme sisältä nousi myös kommentti taloudellisen vastuun tärkeimmäksi asiaksi: Kykenevä sitoutunut johto ja talouden suunnittelu pitkällä aikavälillä. POSITIIVISUUS. Vastuullisuuden vaikuttavin tekijä olet sinä yhdistyksen äänivaltainen jäsen. Valitse
yhdistyksesi johtoon/hallitukseen kykeneviä henkilöitä, jotka hallitsevat taloutta riittävästi.
Kukaan ei tarkoituksella aja yhdistystä turmioon,
mutta siihen aukeaa monia mahdollisuuksia.
Taloudellisen osaamisen puute, puutteellinen tai yksipuolinen käsitys toiminnan ulottuvuuksista, suunnittelemattomuus, seurannan ja kontrollin puute. Tai riittämätön laatu, lyhytnäköinen tai väärä hinnoittelu, yhteiskyvyn puute/itsekeskeisyys, ”toisten rahalla pelaaminen”, uhmakkuus ja yltiöpäisyys/riskien ohitus.
Toiminnan tulee täyttää lain vaatimukset ja kestää
tarkastelu. Budjetti tulee olla tasapainossa ja maksuvalmius kunnossa. Kannamme vastuun taloudellisista
sitoumuksista, emmekä tee sitoumuksia joista joku
muu joutuu vastaamaan. Tunnemme taloudellisten
päätösten seuraukset. Tunnistamme mahdollisuudet
toiminnan muutoksille ja arvioimme taloudellista näkökulmaa näistä seuraavien riskien kautta.
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Miten edellä olevat asiat ovat meillä SF-Caravan Saimaan Seudun yhdistyksessä?
Olemme tehneet mittavan hankinnan ostamalla käytössämme olleen alueen itsellemme. Viime syksyn
vuosikokouksessa hallitukselta kysyttiin, miten ostoon
tarvittava rahoitus on hoidettu. Olimme jo vuosia osanneet varautua ostoon, koska vuokra-aikamme oli rajallinen ja emme myöskään katsoneet aiheelliseksi tehdä omia investointeja ns. ”vieraalle maalle”, näin syntyi säästöä tulevaa hankintaa varten. Tiedossamme on
useita kohtia, joissa talouden merkitys korostuu: peruskunnostus, palvelutason nosto, -ajanmukaistaminen ym. Olemme hallituksessa varsin tietoisia niistä
tekijöistä, jotka ovat uhkina toiminnallemme. Riskianalyysin teimme silloinkin kun alueen ostoa aloimme suunnitella ja näin tulemme tekemään jatkossakin. Visiot siitä, millainen alueemme on tulevaisuudessa, ovat olemassa monien päässä, sitä kannattaa
meidän yhdessä pohtia.

Muutama seikka aiheesta sosiaalinen
vastuu.
Talkootoiminta on ehdottomasti yksi tärkeimmistä
alueellamme olevista sosiaalisen kanssakäymisen
muodoista. Se näkyy alueemme siisteytenä, puhtautena, ym. sen laatuisina asioina. Erityisen tärkeää on
jaksaminen ja sen tukeminen, tehdystä työstä tai
kumppanin avusta kiittäminen, kunnossa olevat työvälineet, tehtävien kierto, päätösten kunnioittaminen,
puolison tuki, vastuualueet, puheenjohtajan tukeminen ja työn tuloksen arvostaminen. Omalla alueellamme ehkä kaikkein eniten tukea tarvitsemme kesäisännyyden aikaan. Olkaamme toinen toisillemme tukena
ja apuna, vaikkemme sitä pyytäisikään. Harrastuksemme on meille yhteinen ja tekomme ovat meille yhteiset.

Kari Heikkonen 18898
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Kuuban matkalla kalastamassa Atlantilla

L

omamatkallamme heräsi innostus lähteä
kalastamaan merelle. Seurueeseemme kuului Kirsti ja Tapani Ripatti, Suvi Salmi ja Arto
Paakkanen. Mahtava reissu merelle, saaliiksi yksi Barrakuda ja seitsemän tonnikalaa! Kuvat kertovat lisää.
Arto 112297

TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS

Elmia

Husvagn
Husbil

MINIMOI LÄMMITYSKULUT
- MAKSIMOI MUKAVUUS

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

Linnalantie 48, 54500 TAAVETTI

EUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT FORD
MB
SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT
FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO
Maan paras
VW PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT FORD huoltokorjaamo
MB SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT
nyt myös
FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEU- matkailuautoille
GEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO
Kaiken ikäiset
W PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER Huollamme ja korjaamme kaikenikäiset matkailuautot ja kannattaa muistaa, että uusien
valmistajien takuu säilyy, koska meilIVECO VW PEUGEOT FIAT FORD
MB autojen
lä on tarvittavat laitteet ja käyttämämme osat
SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT täyttävät takuun edellyttämät vaatimukset
onnistuu samalla kertaa
FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEU- Katsastus
Kun asiakas tuo matkailuauton Raskoneen toimipisteeseen, sen katsastaminen onnistuu saGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO massa yhteydessä – Raskone tekee maan laajuista yhteistyötä A-Katsastuksen kanssa ja
W PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER valtaosassa korjaamoista katsastus tapahtuu
samassa kiinteistössä.
IVECO VW PEUGEOT FIAT FORD
MB Laske huoltokustannukset itse
Varaa aika
matkailuautoilija voi käyttää myös pakuPRINTER IVECO VW PEUGEOT R IVECO Nyt
huolto. fi-sivustoa, josta ”Laske huoltokustanhuoltoFIAT
puh 010
2320
-painiketta klikkaamalla näkee, mitä
W PEUGEOT
FORD
MB222
SPRINTER nukset”
auton huolto maksaa. Tarvitsee vain antaa auton rekisterinumero niin sivusto hakee Trafista
www.pakuhuolto.fi
IVECO VW
PEUGEOT FIAT FORD
MB auton tiedot ja Autodatasta ohjeen työajalle.
Haun tuloksena asiakas saa kiinteän hinnan kySPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT seisen matkailuauton huoltamiselle. Huollon voi
Matkailuautojen
tilata klikkaamalla ”Tilaa huolto” -kohtaa.
FORD
MB
SPRINTER
IVECO
VW
PEUkatsastustarkastus
+ katsastus
GEOT
FIAT FORD
MB
SPRINTER IVECO
Ilmainen
VW PEUGEOT FIAT talvitarkastus
FORD
MB SPRINkaikilleFIAT
merkeille
TER IVECO VW PEUGEOT
FORD
Tarkastamme:
MB SPRINTER IVECO VW
PEUGEOT FIAT
• Akun
FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEUPäästömittaus
• Pakkasnesteet
GEOTkatsastustarkastuksen
FIAT FORD
MB
SPRINTER IVECO
• Jarrut
yhteydessä
• Valot
W PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER
• Lasinpesunesteet
IVECO VW PEUGEOT • Nivelet
FIAT FORD
MB
SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT
FORD
MB SPRINTER IVECO VW PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO
VW PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER IVECO VW Seteli
PEUGEOT
FIAT FORD
on henkilökohtainen ja sen voi käyttää vain
kerran. Saat 50 € alennuksen korjaamolaskusi loppuMB SPRINTER IVECO
VW PEUGEOT FIAT
summasta, kun ostoksesi ylittää 200 €. Voimassa
31.3.2013 saakka. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
missä tahansa liikutkin
FORD
MB SPRINTER
IVECO VW PEURaskone on lähellä
Nimi
Rek. nro
GEOT FIAT FORD
MB SPRINTER
IVECO
katso
toimipisteemme
Tarjous voimassa 31.4.2013 saakka.
pakuhuolto.fi
W PEUGEOT FIAT FORD
MB SPRINTER
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JÄLLEEN LAPPIIN JA POHJOIS-NORJAAN

N

iin se valtasi viime kesänäkin pohjoisen kuume ja ajelimme matkailuautollamme heinäkuun puolivälissä kohti Norjaa. Tuttavaperhe oli ollut jo lähes juhannukselta tutulla alueella Neiden
Fjellstuessa, jossa mekin olemme muutaman kerran
käyneet. Suomi on pitkä maa, jos muuhun suuntaan
ajaisi saman kilometrimäärän (800), jonka kuljettaja ajoi ensimmäisenä päivänä olisi jo toisessa tai
kolmannessa maassa. Toiselle päivälle jäi n. 400 km
ollessamme perillä. Oli kuulunut uutisia kylmyydestä, mutta sielläkin oli saapuessamme lämmintä. Jo
edellisellä viikolla oli ollut päivittäin lämpimimmillään yli 20, niin nytkin vielä pari päivää. Sitten sään
suhteen alkoi epävakaisuus ja n.12 asteen päivälämpötila, joka on niin pohjoisessa tavanomaista. Etelä-Suomessa kuultiin olevan vastapainoksi rajuja
sadekuuroja.
Leirintäalue on etupäässä kalastusta harrastavien
valtaama, mutta myös tilapäis-yöpyjiä on, kuten pitkien välimatkojen vuoksi on luonnollista. Kalastajista suurin osa käy Neidenkoskella, jotkut muilla
joen koskilla, tunturi-järvillä, sekä muilla joilla. Leirintäalueet ovat Norjan puolellakin vähentyneet.
Tämä alue toimii osittain myös talvella.
Tuttavien poistuttua etelään, jäimme vielä alueelle vuorokaudeksi. Toisellakaan arvokkaalla Näätämön kalastusluvalla ei saanut lohta. Onneksi kalan
makuun pääsi käytyämme tuttavien kanssa Jäämeren vuonolla, josta saimme muutaman sein. Se on
myös tuoreena, paistettuna ja kuorrutettuna aivan
hyvää.
Alueelta jatkoimme matkaa Varanginvuonon pohjoisrannalle Krampenesin louhoksille, jossa päätimme yöpyä ja aamulla saimme edelleen joitakin seitä. Sade ja voimakas myrskyävä meri koetteli kalas-

	
  

tajaa, mutta onneksi vain jalat ja vaatteet kastuivat.
	
   Ennen takaisin Norjan puolelle matkaamista vietimme vuorokauden Tenolla ja Muotkan Ruoktussa,
Peltojoella. Muotkan Ruoktun alueelta saimme sähköä ja pääsimme suihkuun. Olimmehan majoittuneet jo useita vuorokausia maastossa. Kalastamisesta tuli vain edelliseltä kokemusta ja jälkimmäiseltäkin vaikutti jo sallitun kokoiset kalat loppuun
pyydetyksi. Myös päivä jokivarressa samoilua sai
nauttia pohjoisen kauniista, mutta herkästi vaurioituvasta luonnosta. Samoin tuli huolehdittua kävelykunnosta, vaikka sai hätistellä lähenteleviä siivekkäitä Lapin tapaan.
Reilu viikko oli oltu matkalla, joten päätimme jatkaa Norjaan Karigasniemen kauppojen kautta. Altaan ja Hammerfestiin mennessä upeat, jylhät maisemat vaihtelivat. Poroja ja lampaita piti kylläkin
varoa muuten hyvillä teillä. Pohjoisimmassa matkamme kohteessa, Hammerfestissa vierailu jäi vain
toteamiseksi runsaista tietöistä. Yövyimme kaupungista palattua vasta ulkopuolella, Kvalsundissa sään
ollessa edelleen epävakaata. Takaisin Altaan tultua
ajelimme edelleen länteen katsellen vuonoja ja
Jäämerta. Satuimme saamaan vielä syötävääkin
jonkun sein.
Skibottenista palasimme Suomeen ja Kilpisjärveltä ruokaa ostettua olimmekin kohta Ropinpirtillä
leiriytymässä toisen tuttavaperheen vaunun viereen runsaan sääskiparven ottaessa lämpimän auton pinnan ja matkalaiset vastaan.
Seuraavat päivät kalastuslupa ostettuna tulikin
vietettyä Könkämäenolla ja vaikean auto- ja ajotaitoa vaativan tien takana tunturijärvillä. Päivät
maastossa ja rakkakivilouhikossa käveltyä kysyy
vähän kuntoakin. Kalansaalista ei voi kehua, mutta
makua tuli ruokaan. Myös ennen etelään lähtöä aamulla tuli todettua kuinka tyhjä voi olla Lapin parhaiden marjavuosien runsas lakkasuo, kun ilma ei
ole ollut keväällä suosiollista. Simon peräpohjalaisten Hopeaperään päätimme vielä tullessa tutustua.
Alue on hyvä tasaisella jokivarsitontilla. Meidät
otettiin karavaanilaiseen tapaan ystävällisesti vastaan ja pääsimme sopivasti saunaan jo pari viikkoa
matkustettuamme.
Kuvat ja teksti; Inkeri ja Matti Sipiläinen 38713
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SF-Caravan Saimaan Seutu ry
Puheenjohtaja
Järvinen Pekka
Lavantie 6
54800 Savitaipale
gsm 0500 556 789
info@sfcsaimaanseutu.com

Hallitus 2013
2012
Hallitus

Muut toimikunnat:
Tekninen toimikunta Heimo Hokkanen
Ajotaitotoimikunta Tommi Taskula
Matkailuautotoimikunta ja matkailuautoasiamies Raimo Taskula
Huvitoimikunta ja yhdistyksen Internet-sivujen päivittäjä Tuija Peiponen

Sihteeri/jäsenkirjuri
Koskimies Eeva
Kasarmikatu 27A 13
53900 Lappeenranta
gsm 040 729 4515
sihteeri@sfcsaimaanseutu.com

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

Peiponen Tuija
Huhtiniemenkatu 25 B 13
53810 Lappeenranta
gsm 040 773 9026
tk.peiponen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitaja
Heikkonen
HeikkonenKari
Kari
Sammonkatu
22 A 4 D 22
Mansikka-ahontie
45100
45200Kouvola
Kouvola
gsm
gsm050
044377
3357731
6867
kari.heikkonen@gmail.com
kari.heikkonen@trendiwell.com

Juuti Paavo
Myrskykuja 19 B 5
55120 IMATRA
gsm. 040 569 2419 tai 050 340 8529

Koponen Kalevi
Kaituentie10
46DD 97
Linnuntie
50160 Koria
Mikkeli
45610
gsm 045 116 6014
kalevikopo@gmail.com
kalevi.koponen@netti.ﬁ

Haavanlammi Aarne
Kisakatu 18 A 6
53200 Lappeenranta
gsm 0400 534 426
aarne.haavanlammi@gmail.com

Pennanen Olavi
Karistimentie 2 A 1
00920 Helsinki
gsm 040 582 2272
olapenna@pp.inet.ﬁ

Tommi
Taskula

Hoitotoimikunta 2013
Hoitotoimikunta
2013
Hoitotoimikunta 2012
hoitotoimikunnan vastaava
Juuti Paavo
Myrskykuja 19 B 5
55120 IMATRA
gsm. 040 569 2419 tai 050 340 8529
Moilanen Eila
Rohdinkuja 4 F
54100 JOUTSENO
gsm. 045 129 0255

Moilanen Matti
Rohdinkuja 4 F
54100 JOUTSENO
gsm. 050 530 5109
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TOIMINTAAMME
KUULUVAT MM:

norppa_4_2011_toka.indd 16

• 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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Raimo
Taskula

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

Turvallisuuspäivä 25.5.2013 Laamalassa

T

urvallisesti kohti kesää ...
Miten toimia tulipalotilanteessa? Harjoitellaan sammutuspeitteen sekä sammuttimen käyttöä.
Kuinka autamme tajutonta henkilöä? Kuinka tyrehdytämme verenvuotoja? Kertaamme hätäensiavun toimenpiteitä.
Sähköturvallisuus. Minkälaisia vaurioita sähkö voi aiheuttaa? Kuinka voimme estää sähkötapaturmia?.
Näitä asioita opettelemme teoria- ja käytännön harjoituksissa.

Tervetuloa!
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