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Käydessämme kohti talvea voimme 
katsoa mitä kevään ja kesän jäljeltä 
jäi huomioitavaa. Ensimmäisenä tulee 
asioista mieleen SF-Caravan Ry:n 
liittokokous, jossa oli käsiteltävinä 
monia isoja asioita. Liiton sääntöuu-
distus joka jäi pöydälle. Ymmärryk-
seni ei riitä näkemään asioita samalla 
tavalla, kuin uudistuksen vastustajat, 
joiden toimesta uudistusta ei toteu-
tettu.  Sääntöuudistus oli esitelty yh-
distyksien hallituksille ja siitä oli 
pyydetty myös lausunto, jonka oman 
yhdistyksemme hallitukselta saamieni 
kommenttien mukaisesti toimitin liit-
toon. Lausunnoista saatu palaute käsi-
teltiin vielä tulevaisuusseminaarissa. 
Seminaarissa perattiin esitys niin 
perin pohjin, että liittohallitukselle tuli 
selväksi, millainen liittokokoukseen 
tuotava sääntöesitys tulisi olla. Esitys 
oli liittokokoukseen tuotuna saanut 
sellaisen muodon, että mielestäni se 
olisi voitu hyväksyä muutoksitta. 
Nyt ei niin käynyt. Meillä on vielä 
eri yhdistyksissä paljon korjattavaa 
asenteissa, jotka veisivät tätä liittoa 
eteenpäin kohti tulevaisuutta.

Kymi-Saimaan YT-alueen jäsenleh-

temme on toiminut tässä muodossa jo 
useita vuosia ja sen lukuarvoa ei ole 
juurikaan mitattu. Oletus kuitenkin 
on, että se on suhteellisen korkea.  
Lukuarvo on tärkeä erityisesti yhdis-
tyksille, joiden tiedotuskanavana se 
kattaa kaikki jäsenet sekä heidän rin-
nallaan elävät henkilöt. Tärkeää se on 
myös ilmoittajillemme, jotka mainok-
sensa julkaisuun laittavat. Mainokset 
ovat lähes yksinomaan kohdentuneet 
tuotteille tai palveluille joita me tar-
vitsemme. Käyttämällä näitä palveluja 
takaamme osaltamme yhteistyön jat-
kuvuutta.

Toinen jäsenlehteämme koskeva 
asia on sen muoto, joko paperiversio 
jokaiselle kotiin tai sähköinen jul-
kaisu omille www-sivuillemme sekä 
YT-alueen yhdistysten sivuille. Tästä 
asiasta on keskusteltu YT-alueemme 
kokouksissa. Asiaan tulee ottaa riittä-
vän laaja katsantokanta, ennen kuin 
päätöksiä aletaan tehdä. Euro on 
kohtalaisen hyvä konsultti tässäkin 
asiassa.

Laamala  caravan-alueemme kesä 
on sujunut kohtalaisesti, näin silmä-
määräisesti katsottuna. Elokuun alun 

epävakaiset säät vähensivät vierailija-
määrää, oman ennusteeni romuttuessa 
siinä samalla. Haluamme lisätä alu-
eemme tunnettavuutta ja panostamme 
markkinointiin yhdessä YT-alueemme 
jäsenyhdistysten rinnalla osallistu-
malla Lahden Caravan-Messuille 16.-
18.9.2016. Osastomme käsittää 8 m2 
tilan, jossa esittelemme aluettamme 
sekä Saimaan kirkkaan veden ja mai-
semien nautittavuutta.

Nähdään messuilla Lahdessa!

Kari Heikkonen 18898 

Laamalan rantamaisemaa kuvattuna 
elokuun alussa! Kyllä tässä maisemassa 
on hyvä rentoutua!

Norppa-tuotteet
Laamalansaaren kioskilla on ollut kuluneen kesän ai-

kana myynnissä todella upeita Norppa-käsitöitä. Tuot-
teina on ollut mm. esiliinoja, patakintaita, patalappuja, 
tyynynpäällisiä ja pussukoita. Tuotteet on valmistettu 
erittäin taitavasti ja ne ovat kestäviä ja pestäviä. 

Tuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta on vastan-
nut alueemme omat vuosipaikkalaiset käsityötaitajat.   
Kankaan kauniissa, luonnonläheisessä kuvituksessa 
seikkailee saimaannorppa. Idea tuotteiden tekemiseen 
lähtikin juuri tästä kauniista kankaasta. Toivotaan että 
näitä kauniita käsitöitä saamme jatkossakin myyntiin.

Jokaisessa tuotteessa on myös 
yksilöintinä logolla varustettu 
tekstinauha

Puheenjohtajan mietteitä
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Uutta Laamalassa

Kuluneen vuoden aikana on 
saatu aikaiseksi monia uudis-
tuksia alueella. 

Uudisrakennus, joka tehtiin 
rantasaunan päähän, on nyt 
kokonaisuudessaan valmis. 
Keittiöstä löytyy nykyaikai-
nen tiskauspaikka ja sähkö-
hella ruoanvalmistukseen. 
Uusi pyykinpesutorni mahdollistaa helposti vaatteiden pesun ja kuivauksen. Uudisrakennuksen toiselle puolelle tuli uu-
det wc:t naisille ja miehille. Naisten wc on tilava ja sinne pääsee helposti myös pyörötuolilla. Uusi suihkutila on myös 
tilava ja valoisa.

Veneluiskan vieressä ollut vanha laituri purettiin ja 
tilalle rakennettiin uusi ponttoonilaituri. Laituri ank-
kuroitiin pohjaan suurilla betoniankkureilla. Laituri on 
ennättänyt kesän aikana palvelemaan niin oman alueen 
väkeä kuin lähimökeiltä veneillä kioskille saapuvia 
asiakkaita.

Kesäisännille hankittiin näkyvät 
huomioliivit. Haluamme palvella 
vierailijoita mahdollisimman hy-
vin ja uusista liiveistä vuorossa 
olevan isännän tunnistaa jo kau-
kaa!

TOIMINTAAMME 
KUULUVAT MM:
• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset • laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
  (autot, vaunut, veneet, kesämökit)

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

AVOINNA:
8.00–17.00
(ma–pe)

Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.fi 

www.korjaamojuvakka.fi

• Kuljetuspalvelut
• Muutot

Autoyhtymä
Järvinen Oy

Savitaipale. 
P. 0500 556 789
www.autoyhtyma.fi
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Aktiviteetteja löytyy myös lapsille

Tekemistä Laamalassa riittää myös 
perheen pienemmille. Alueen leikki-
paikalta löytyy keinuja, trampoliini, 
leikkimökki, hiekkalaatikko, polku-
pyöriä, polkuauto, leluja ja leikkejä. 
Alueelta löytyy myös frisbeegolf-rata. 
Alueen hyvä, loiva hiekkaranta on 
mitä parhain uimiseen ja uinnin opet-
teluun. Erillinen ”hyppylaiturikin” 
löytyy jossa hiukan vanhemmat lapset 
kovasti uivat ja sukeltelevat. 

Lasten on helppo päästä laitureilta 
ja rannalta kalastamaan niin mato-
ongilla kuin virvelilläkin. Mato-onkia 
saa lainaan kioskilta kesäisin. Talvisin 

rantaan voi kolata pienen luistelu-
alueen, hiihtämään pääsee suoraan 
pihasta ja potkukelkoilla on mukava 
mennä pitkin jäätä sopivan kelin 
sattuessa. Pilkkimistäkin on helppo 
opetella ja hyvät ahvenpaikat löytyvät 
heti rannasta alkaen. 

Päärakennuksessa oleva nuorten 
huone on kovassa käytössä ja salista 
löytyy pingispöytä ja ilmakiekkopeli. 
Alue on rauhallinen, siisti ja lapsi-
ystävällinen. Laamalassa on helppo 
tutustua luontoon ja sen ihmeelliseen 
maailmaan. Katsottavaa ja opeteltavaa 
löytyy varmasti koko perheelle.

SFC Laamalansaari talvikaudella

Laamalansaari palvelee vierailijoita 
omatoimialueena talvikaudella, elo-
kuun lopulta kesäkuun alkuun. 

Alue on myös talvella hyvin kaunis 
ja aktiviteetteja löytyy silloinkin. 
Alueen aurauksesta huolehditaan ja 
vierailijankin on helppo tulla alueelle. 
Päärakennuksen keittiön pöydällä on 
vierailijakansio sekä ohjeet majoittu-
miseen. Käynnin jälkeen majoittumi-
nen maksetaan pankkisiirrolla. 

Rantasauna on kuumana talvisinkin 
joka ilta ja sen lämmityksestä vastaa se 
kuka ensimmäisenä ennättää. Alueella 
on pääsääntöisesti aina paikalla niin 
vuosipaikkalaisia kuin vierailijoitakin. 

Talven aktiviteetteja tarjoaa Saimaa 
myös talvella. Pilkkijöiden paratiisi 
alkaa heti rannasta ja hienoja ah-
vensaaliita on saatu ihan lyhyenkin 
kävelymatkan päästä. Luonnossa liik-
kujille, hiihtäjille, luistelijoille ja pot-
kukelkkailijoille alue on mitä hienoin 
paikka ulkoiluun.

Huomaathan seurailla myös tapahtu-
miamme, joita on useita talvikauden 
aikana. Vain muutamia mainitakseni 
mm. valojuhlat, pikkujoulut, uuden 
vuoden vaihtuminen, laskiainen, pää-
siäinen, pilkkikisat, ym. Tapahtumien 
lisäksi päärakennuksessa on vaihtuvia 
kansalaisopiston kursseja talviviikon-

loppuisin. Tapahtumiin ovat kaikki 
karavaanarit erittäin Tervetulleita. 

Tapahtumia kannattaa seurailla 
yhdistyksemme kotisivuilta www.
sfcsaimaanseutu.com ja Facebookista 
meidät löytää SFC Saimaan Seutu, 
Laamalansaari, muista käydä tykkää-
mässä sivuistamme!  

Mikäli haluat kiireen keskellä 
rauhoittua ja nauttia kauniista 
luonnosta, nautiskella kipakoissa 
rantasaunan löylyissä ja viihtyä 
hyvässä seurassa, niin suosittelen 
käymään Laamalansaaressa myös 
talvikaudella.
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Tulevia tapahtumia
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www.citycaravan.fi

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

Kotisivuillamme lisää uutuuksista!

LMC nousi vuonna 2015 ostetummaiseksi matkailuautomerkiksi ja LMC-, Dethleffs-, Sunlight-matkailuautojen markkinaosuus oli peräti 62,5% Ete-
lä-Karjalan ja Kymin alueella. (M.A.T 1.-12.2015 tehdasvalmisteisten matkailuautojen ensirekisteröinti) Vastaavasti tänä vuonna LMC kipusi 7kk:ssa 
matkailuvaunujen ykkösmerkiksi. (M.A.T. 1.-7.2016 uusien matkailuvaunujen ensirekisteröinti)

Puolessa vuodessa markkinajohtajaksi*

Saksalainen Lord Münsterland Caravan nousi kärkimerkiksi vaunu-
markkinoilla autojen tapaan erinomaisella hinta-mukavuus-varuste-
lu-suhteellaan ja markkinoiden pisimmällä 12 vuoden tiiviysturvalla.
Matkailuajoneuvojen kevytrakennetekniikan edelläkävijä LMC on otta-
nut autopuolelta tutun Long Life Technologie –korirakenteen käyttöön 
myös vaunuissa. Ilman puurakenteita ja kosteutta hylkivin materiaalein 
rakennetulle vaunulle valmistaja myöntää jopa 12 vuoden tiiviysturvan.
Suomeen tuotavissa vaunuissa vakiona on Alden talvipaketti nestekier-
toisella lattialämmityksellä. Alde-lämmitykseen sisältyy älypuhelimella 

tai tabletilla kauko-ohjattava Alde Smart Control, jolla voi ohjailla etänä 
vaunun lämmitystä ja esimerkiksi kytkeä jääkaapin päälle etukäteen. 
Vesisäiliöt ja vesiputket on sijoitettu vaunun sisälle lämpimään ympäri-
vuotiseen käyttöön soveltuen. Vakiona ovat niin ikään upotetut ikkunat 
sekä valkoinen sileä ulkopelti, tyylikkäs uusi etuseinä ja takaosan kor-
keat muotokappaleet sekä alumiinivanteet. 
LMC:n talvivaunun hinta edellä mainituin varustein on kalleimmillaan-
kin, ison lastenhuonemallin kohdalla vain noin 44 000 euroa, mikä kes-
tää hyvin varustevertailua markkinoilla olevien talvivaunujen kanssa. 
Pitkän tiiviysturvan, saksalaisen laadun, suosittujen pohjaratkaisujen 
sekä lämpimän ja kotoisan asunto-osan tunnelman ansiosta LMC-vau-
nut nousi jo heti lanseerausvuonna alueemme markkinajohtajaksi.*  

Ruhtinaallista mukavuutta
ja uusinta tekniikkaa aidon Münsterlandin henkeen

30
vuotta

1986-2016

Ensiesittelyssä suosituimmat
matkailuauto- ja vaunumerkit 

30v. juhlanäyttelyssämme 24.-25.9.
Luotettavaa kauppaa

Tekniikka edellä
kotoisaa ja lämmintä

Mallivuodeksi 2017 LMC uudisti täysin matkailuautojen asunto-osan ja integroitujen mallien ulkonäön. Vakiovarustelua on entisestään lisätty suoma-
laiseen makuun. Hulppeasti varustellut nostovuodemallimme on suunniteltu varmasti kilpailukykyiseen hintaan sekä pohjaratkaisu- ja sisustusvaihto-
ehtoja on lisätty runsaasti.  LMC toi matkailuautoihin jälleen ainutlaatuista tekniikkaa, tinkimättä lämmöstä, varustelusta tai kodikkuudesta. LMC iBus 
Connect -älypuhelinsovelluksella matkailuajoneuvon asunto-osan käyttöpaneelin toimintojen ohjaus hoituu vaikka etänä sujuvasti lapsenlapsiltakin.

UUSI 
TYYLIKÄS  
ULKONÄKÖ

Avarasta ohjaamosta erinomainen näkyvyys, helppo ajettavuus 
henkilöautokortilla, suositut pohjaratkaisut, kahdelle aikuisel-
lekin todella mukava lisävuode helposti ohjaamon katosta, jopa 
5 matkustajapaikkaa, iso jääkaappi ja tilava takatalli. Dethleffsin 
TREND-malliston täysintegroitu matkailuauto haastaa puoli-inte-
groidut nostovuodemallit reilulla hinnallaan, mutta ylittää kilpailijat 
käytännön ominaisuuksillaan! Lisäbonuksena puuvapaa Dethleffs 
Lifetime Smart -lattiarakenne.

Jokainen perhe on erilainen. Niin ovat myös uudet 
Dethleffs 2017 matkailuvaunutkin!

Uusi matkailuauto TREND I.
Täysintegroitu nostovuodemallin hinnalla!

Hinta alkaen 
68.000 euroa.

LMC on nyt ykkösmerkki matkailuautoissa ja -vaunuissa*

Kestävä Long Life Tecnologie-korirakenne, 12 vuoden tiiviysturva sekä 
talvivaunun vakiovarustelu ovat Suomeen tuotavien LMC-vaunujen jo tutuksi 
tulleita ominaisuuksia. 

Uusi 2017 Dethleffs TREND-matkailuautomallisto:
• Puoli-integroidut alkaen 56.920€
• Alkovi-mallit alkaen 57.040€
• Integroidut alkaen 68.000

     30-vuotis juhlanäyttelyssämme:
• Hurjia tarjouksia varusteista ja tarvikkeista
• Kaha-Caravan tuote-esittely piha-alueella
• Tarjoilua
• Vierailevia esiintyjiä
• Tervetuloa koko perheen tapahtumaan!

lanseeraus2017.indd   1 31.8.2016   11.33.38
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Laamalassa tapahtunutta

Pilkkikisat järjestettiin Laamalan kyläyhdistyksen, Laamalan osakaskunnan ja Karavaanareiden kesken pääsiäisenä 
26.3.2016. Osallistujia oli yhteensä 63. Joukkuekilpailuissa kisasi 5 joukkuetta. Keli oli hiukan pilvinen mutta edes pieni 
sade ei lannistanut kilpailijoita. Kisan aikana kalaa nousi mukavasti ja joukossa oli aivan paistokokoisia ahveniakin, 
suurimman yksittäisen ahvenen paino oli 880 g. Karavaanarit voittivat kilpailun jokaisessa sarjassa. Kilpailun ohessa 
buffetista löytyi kuumaa mehua, kahvia, tuoreita munkkeja ja grillimakkaraa. Kilpailu sujui oikein hyvin ja osallistujat 
viihtyivät!

Vappua vietettiin kauniin aurinkoisessa kevätsäässä. Aamupäivän aikana alueella oli tehtävärata, joka koostui Laama-
lan luonnosta tehdyistä kysymyksistä, ensiapurasteista, tikan- ja tohvelin heitosta. Iltapäivällä pidimme lettukestit ja nau-
timme isolla joukolla hyvin muurinpohjalettuja. Illan vappunaamiaisia vietimme päärakennuksen salissa. Naamiaisiin 
oli moni panostanut ja parhaan asun palkinnon voitti ”Hippi-Nainen”. Illan kuluessa kisailemalla ratkottiin taitavimmat 
munankuljettajat, Laamalan paras imijä ja nopein kynän pulloon kyykkääjä. Kaikilla tuntui olevan varsin hauskaa, niin 
kisailijoilla kuin katsojillakin! 

Juhannusta vastaanotettiin kesäisen kuumassa ja aurinkoisessa kelissä. Tors-
tain ja perjantain aikana alue täyttyi todella hienosti ja saimme vierailijoita 28 
vaunukuntaa. Yhteensä alueella oli noin 130 juhlijaa. Perjantaina aamu alkoi 
kokon kasaamisella. Sauna olivat kuumana jo iltapäivällä ja klo 18.00 nostettiin 
lippu salkoon pienimmän ja suuriman karavaaninumeron haltijoiden toimesta. 
Eroa numeroilla oli n. 152 000. Upeaa saada vuosikymmenten kokemusta ja 
aivan uusia karavaanareita yhteen. Lippu nousi yhteislaulun voimin, jonka jäl-
keen kohotimme maljan keskikesän, yhdessäolon ja Suomen lipun kunniaksi. 
Juhlinta jatkui pitkän pöydän ääressä ja Duo Hannu Tiihosen musiikin sekä 
tanssien lomassa. Klo 23 syttyi kokko ja paloi räiskyen kauniissa kesäyössä.

Onkikilpailut pidettiin karavaanareille 13.8.2016 Laamalassa. 
Kilpavälineenä mato-onki ja kaikki kalat hyväksyttiin. Onkijoita kil-
pailussa oli yhteensä 16 henkilöä. Keli suosi kalastajia ja saalistakin 
nousi ihan hienosti.

Juhannuksena saimme vieraalta lahjaksi hienon puusta veistetyn 
Juhannus-Pöllön

Onkikisan parhaat!
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Saimaan Seudun yhteistyöalue Lohikosken Mylly SFC

Lohilahdella sijaitseva Lohikosken Mylly SFC on ollut vuodesta 2002 SFC Sai-
maan Seutu ry:n yhteistyösopimus-alue. Alue lisää hienosti oman alueemme Laa-
malansaaren luonnonkaunista tarjontaa vaikka paikat eivät ihan lähekkäin olekaan. 
Lohikosken Mylly sijaitsee Imatran ja Savonlinnan puolessa välissä, Sulkavan 
kunnassa. Yhteistyöalue syntyi tarpeesta saada caravan-matkailualue lähemmäs 
Imatran seutua, joka muutoin on Saimaan Seudun toiminta-aluetta.

Mylly-yhtiö halusi lisätoimintaa myllykäytön ja piensähkövoimalan lisäksi 
matkailusta. Kaunis alue sopiikin mitä parhaiten kauniin luontonsa ja vesistönsä 
puolesta rauhallista maaseutumatkailua arvostavalle. Mylly-alueen vierestä alkavat kymmenien tuhansien hehtaarien 

kokoiset valtion hallinnoimat maa-alueet ja luonnonsuojelualue, retkeilyverkosto 
karttoineen ja alueella on myös hyvä laavuverkosto. 

Lohikosken mylly on Saimaan äärellä, kuohuvan kosken partaalla. Lohilahden kylän 
palvelut (mm. kirkko, koulu, kauppa, huoltoasema -ravintola, pankki, rautakauppa, 
ym) ovat kävelymatkan päässä. Kylällä on myös kesätori herkkuineen ja käsitöineen 
ja samalla voit tutustua rantamakasiinien toimintaan. Mylly on maan vanhimpia 
edelleen toimivia vesimyllyjä. Myllyn yhteydessä oleva piensähkövoimala tuottaa 
sähkön maatila-myllyalueen tarpeisiin. Myllyalue on museoviraston suojelukohde ja 
kosken vastaranta on museoviraston perinnemaisemakohde, jossa vaalitaan perinteis-
tä suomalaista maalaismaisemaa. Myllyalueen taloushistoria ulottuu useiden satojen 
vuosien taa ja on hyvin mielenkiintoinen. 

Alue palvelee matkailijoita omatoimialueena kesäkauden 1.5.-30.10 välisen ajan. 
Alueella on hyvät sähköistetyt vaunupaikat ja alueelta löytyvät nykyaikainen huoltorakennus käsittäen keittiön ja tuvan, 
vaatehuolto ym. tilaa. Kosken rannalla löytyvät wc- ja saunatilat. Alueella on käytössä myös grillikatos, nuotiopaikka, 
laavu, huvimaja ja soutuvene. 

Alue on oman yhdistyksemme yhteistyöalue ja käymisen arvoinen paikka!
Lisätietoja: Leirintäoppaasta tai nettisivuilta www.lohikoskenmylly.fi 

Kalajuttuja

Saimaa on jälleen tarjonnut parhaita antimiaan herkkusuille! 
Juhannuksena Laamalassa sattui muikkuverkkoihin upea saalis. Kaikki tal-
koisiin innostuneet, niin vierailijat kuin oman alueen vakituiset, pääsivät 
päästelemään muikkuja verkoista 
ja perkaamaan niitä. Jokainen 
talkoisiin osallistunut sai pannun 
täydeltä paistettavaa! Ahvenia on 
myös saatu saaliiksi, niin pieniä 
kuin suuriakin. Suurimmat, upeat 
körmyniskat heilautti puntarin vii-
sarin yli 1,3 kilon painoon. 

Savustusmestari Timo antaa 
tyylinäytteen kuinka muikut 
valmistellaan savupönttöön!
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Turvallisuusasioita Laamalassa

Laamalansaressa pidettiin turvallisuuskävely 28.5.2016 ja paikalla oli SF-
Caravan liiton kouluttaja Hannu Kivikoski. Päivän aikana kartoitettiin alueen 
turvallisuusasioita sekä mietittiin mahdollisia parannettavia asioita. 

Alueellamme on tehty runsaasti turvallisuutta lisääviä asioita. Matkailuajo-
neuvojen paikat on merkitty selkeästi jotta turvavälit täyttyvät. Sähkötolppia on 
uusittu jotta kaikki ajoneuvojen sähköistykset hoituvat asiaankuuluvalla tavalla.

Alueelta on kaadettu vanhoja puita joissa on ollut lahoontumisen merkkejä. 
Myös alueen risukoita on poistettu ja siistitty. Maisemaa on siivottu luontoa kunnioittaen ilman että kaunis miljöö kärsii.   
Vanha venelaituri todettiin huonokuntoiseksi ja se uusittiin nopealla aikataululla keväällä. Uudisrakennuksen toinen 
wc tehtiin inva-wc:n tarpeet huomioiden ja rakennuksen eteen rakennettiin leveät terassit kulkua helpottamaan. Lasten 
leikkikentältä poistettiin vanhentuneet leikkikalusteet, jotka olisivat voineet olla vaaraksi.

Sammuttimien määrää on lisätty alueella ja niiden merkitsemiseen on panostettu. Alueen esite uusittiin ja kartasta löy-
tyvät merkittynä turvallisuutta lisäävät asiat: ensiaputarvikkeet, sammuttimet, pelastusvene, pelastusrenkaat, ym. Myös 
tupakkapaikat on merkitty karttaan. Päärakennuksen seinällä ja kioskilla on tiedossa sellaiset kausipaikkalaiset henkilöt, 
joilla on ensiapuosaamista. Kesäisäntien toimintaa on ohjeistettu entistäkin paremmin. Hyvin ohjeistetulla toiminnalla 
voimme ennalta ehkäistä mahdollisia vaaratilanteita.

Kävelyn jälkeen järjestimme päärakennuksen salissa avoimen keskustelutilaisuuden turvallisuusasioihin liittyen. Ke-
väisin on järjestetty sammuttimien yhteishuolto sekä kaasulaitteiden koeponnistus. Kannattaa seurailla ilmoituksia ja 
käyttää hyödyksi yhteiset tarkastustilaisuudet.

Alueella käytämme 
ainoastaan laillisia 
Euro-pistokkeita

Varaa katsastusaika soittamalla  
tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi
tai ajamalla suoraan meille  

ilman ajanvarausta

Täyden palvelun katsastusasema
Lappeenrannan Autokatsastus Oy 
Paalukatu 8 53500 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 600 fax 05 5443 601
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Määräaikaiskatsastukset kevyt  
kalusto alle 3500kg  
(ei matkailuajoneuvot)
Karankokatu 1 53810 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 604 
Avoinna ma-pe 10-18 ja la 9-14
Täyden palvelun katsastusasema
Imatran Autokatsastus 
Sukkulakatu 13 55120 Imatra
Puhelin 05 5443 602 
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Täyden palvelun katsastusasema
Simpeleen Katsastus
Vihvilänsuonkatu 1A
56800 Simpele
Puh/Fax 020 7309 519
Avoinna ma-pe 9-17

Autokatsastus Lappeenranta Oy, Imatran Autokatsastus ja Simpeleen  
Katsastus ovat suomalaisia katsastusasemia. Meille joustava, asiantunteva ja 
miellyttävä asiakaspalvelukokemus on avainasia. Palvelemme Etelä-Karjalan alueen 
autoilijoita kaikissa rekisteröinteihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin ja siirto- 
lupiin sekä katsastuksiin liittyvissä asioissa – tule testaamaan palvelun laatu!

Kotimainen yksityinen katsastusasema 
palvelee kaikkia karavaanareita 

katastajat.indd   1 11.2.2016   16:45:35
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