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Puheenjohtajan palsta

Kaitsun palsta
Moi karavaanarit!

Kesä meni sateesta huolimatta mu-
kavasti. Saimme alueelle uusia kau-
sipaikkalaisia ja kesäpaikoillakin riit-
ti kysyntää.

Alueen kausipaikkalaisten kehitys-
keskustelut Timon kanssa on hyvässä 
vauhdissa ja niitä jatketaan syksyn ja 
talven aikana. 

Kiitos yhteistyökumppaneille!
Aurinkoista ja mukavaa syksyä, 

nähdään Purhossa!
Laita tarinoita/kuvia
kaide.lehtinen@gmail.com

Terkuin Kaitsu

Kunniapuheenjohtajamme muistoa kunnioittaen
Kevään vuosikokoukseen saimme suruviestin - 
kunniapuheenjohtajamme Raimo Torkkel oli menehtynyt 23.4.2017.
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Rusi, sihteeri Teija Ahdepelto sekä joukko 
Raimon karavaanariystäviä olivat omaisten ja muiden ystävien kanssa saatta-
massa Raimoa hänen viimeiselle matkalleen.

Tervehdys jäsenet
Tämäkin kesä on nyt vaihtunut syk-

syyn ja muistot kesästä jäi ainakin it-
selle vähän huonoksi näiden runsaiden 
vesisateiden ja kylmyydestä johtu-
en. Vietettiin heinä-elokuun vaihtees-
sa reilu viikko lomaa kierrellen meil-
le uusia alueita. Viikon aikana meitä 
kyllä ilmat suosi ja lämmintä riitti ihan 
kivasti. Nämä yhdistyksien pitämät 
alueet on todella hienoja ja vastaan-
otto alueilla on lämmin. Ainakin Re-
kiniemi ja Lukkuhaka olivat sellaisia 
että täytyy kyllä käydä uudestaankin. 
YT alueista käytiin nyt tänä vuonna 
Etuniemessä, josta jäi hyvät muistot.  
Arvosanaksi täytyy näille antaa kyllä 
täysi kymppi. 

29.4.2017 pidettiin yhdistyksen sään-
tömääräinen vuosikokous, jossa saa-
tiin hallitukseen uusi jäsen, kun Esa 
Pyysingin tilalle valittiin Bo Mickos 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

Elokuun 19 päivänä vietettiin yhdis-
tyksemme vuosijuhlia kun alueemme 
täytti 40 ja yhdistyksemme 45 vuot-
ta. Tässä lehdessä on Teijan kirjoit-
tama juttu tapahtumasta. Olen tämän 
ja viime vuoden aikana miettinyt tätä 
yhdistyksemme puheenjohtajan tehtä-
vää, ja alan olla sitä mieltä että nyt al-
kaa olla jonkun muun vuoro olla se, 
joka ottaa vastuun kannettavakseen. 
Eipä siinä niin paljon tekemistä ole, 
kunhan muistaa olla meidän omalla 
alueella näkyvillä. Tehtävästä ei kyl-
lä mitään positiivista palautetta saa. 

Enempi kommentteja 
tulee siitä mitä olet tai 
hallitus on jättänyt teke-
mättä. Alkaa tuota ikää 
olla jo sen verran, että 
täytyy nauttia vapaudes-
ta ja mahdollisuudes-
ta lähteä reissunpäälle 
silloin kun siltä tuntuu, 
eikä tarvitse aina kalenterista katsoa, 
oliko yhdistyksen tapahtumia tai ko-
kouksia ym. muita tapaamisia. Kun 
on vielä työelämässä, niin kaikki asiat 
mitä päivisin joudun hoitamaan, on se 
aina omasta palkastani pois. Yhdistys-
hän ei näitä kuluja korvaa. 

Keväällä käytiin liittokokouksessa 
jonka järjesti SF-Caravan Saimaan-
Seutu. Siellä valittiin SF-Caravan hal-
litukseen uusia jäseniä ja uusi puheen-
johtaja Juha Hämäläisen tilalle. Olli 
Rusi valittiin meidän uudeksi puheen-
johtajaksi joka aloittaa vuoden 2018 
alusta. Olen sitä mieltä että karavan-
liitto tarvitsee uudistusta ja lähenty-
mistä meihin yhdistyksiin. Niitä tappi-
oita mitä viime tilikaudella oli, tulee 
meidän yhdistyksien ja jäsenien mak-
settavaksi. Vuoden 2018 alusta liiton 
jäsenmaksuja korotettiin varsinaisen 
jäsenen, sekä rinnakkaisjäsenen osalta 
kahdella eurolla. Keskusteltiin myös 
hallituksen aiempina vuosina liittoko-
koukselle tekemästä esityksestä, jon-
ka mukaan jäsenmaksujen liiton osuus 
kerättäisiin vain kuulumisesta yhteen 
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykseen. 

Nyt hallitus ehdotti käytännön poistu-
van. Martti Pulkki SF-Caravan Mat-
kailuautoilijat ry:stä ehdotti jäsenmak-
suvapautusta liiton osuudesta toisesta 
jäsenyydestä alkaen niille jäsenyhdis-
tysten henkilöjäsenille, jotka kuulu-
vat jäseninä useampaan kuin yhteen 
jäsenyhdistykseen. Nyt jäsenmaksu-
jen liiton osuus peritään 1.1.2018 al-
kaen jokaisesta jäsenyhdistyksen jä-
senyydestä myös niiltä jäseniltä jotka 
kuuluvat useampaan kuin yhteen yh-
distykseen. Yhdistysten jäsenmäärä 
tulee tulevina vuosina vähenemään, 
kun niin sanotut kannatusjäsenet jää-
vät pois.

Maksamme maksut liitolle mutta 
meiltä yhdistyksiltä kuitenkin karsi-
taan pois niitä etuuksia joita meillä on 
ollut. Jos suunta on tämä, niin, täytyy 
miettiä mikä meidän karavaanareiden 
tulevaisuus on. Täytyy muistaa että il-
man yhdistyksiä ei ole myöskään SF-
Caravan ry:tä.

Kaikille hyvää syksyn jatkoa

Timo
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PURHON KIIKARISSA

Marja ja Jukka Seppänen

Jo aikaisin keväällä alueella kuulee 
kysyttävän: ”Onko tietoa milloin Ame-
rikan Jukka ja Marja tulee?”  Tänä ke-
väänä he saapuivat alueelle 29.5. 

Pitkän linjan karavaanarit SFC jäsen 
numerolla 10185. 26 vuotta sitten he 
päättivät lähteä Floridaan ja sillä tiellä 
he ovat vieläkin. Noin vuodesta 2001 
he ovat rantautuneet kesäksi Suomeen. 
Purhossa he ovatkin olleet jo monena 
kesänä ja ovatkin tuttu näky alueella. 

Asuntoauto onkin hankittu hyvis-
sä ajoin ennen kauden alkua. Auto on 
valmiina kun kesä Suomessa alkaa. 
Astiat ja muut tarvikkeet on Marjan 
veljen ja Jukan siskon luona säilytyk-
sessä josta ne on ollut helppo hakea.

Koko kesää ei Purhossakaan olla 

vaan asuntoautolla tehdäänkin vierai-
luita sukulaisten ja ystävien luokse. 

He kävivät myös tilausmatkalla Laa-
tokan Karjalassa Jukan äidin kotimai-
semissa. Kesäpaikalta onkin helppo 
lähteä ja tulla.

 Harrastuksiin he listaavat lavatans-
sit ja kesäteatterit. Iskelmä festivaalit-
kin tuli tänä kesänä tutuksi. Marja on 
myös kova lukemaan kirjoja ja täyttä-
mään ristisanatehtäviä.

Purhossa he viettävät aikaa tuttavi-
en ja ystävien seurassa. Aika kuluu il-
taisin saunoessa ja televisiota katsel-
lessa. Alueelle tänä keväänä hankitut 
karaokelaitteet saavat Jukalta kehuja, 
hän tunnustautuukin ahkeraksi kara-
oken laulajaksi. Jukan tavaramerkki-

nä on alueella tunnetuksi tullut mus-
ta stetson hattu.

Marja puolestaan kehuu alueen siis-
teyttä ja isäntien ystävällisyyttä. Tääl-
lä on hyvä olla, hän sanoo.

Kysymykseen milloin tulette ensi ke-
sänä? He katsovat toisiaan ja sanovat 
heillä olisi tarkoituksena kiertää Ame-
rikan eri osavaltioita. Vastaus ei kui-
tenkaan vakuuttanut minua. Uskom-
me että talven aikana mieli muuttuu ja 
Purho vetää puoleensa.

Kiitos paljon tästä kesästä ja nähdään 
ensi kesänä!

Teksti ja kuva Kaitsu

Pulaa hyvistä käytetyistä, 
etenkin vaunuista!

Oletko myymässä
- myymme puolestasi!

Otamme myyntitiliin 
käytettyjä matkailuautoja 

ja -vaunuja.

Seppolantie 11, Kotka 
(05) 260 8200
www.pepeuu.fi

Pulaa hyvistä käytetyistä,
etenkin vaunuista!

MUKANA SUOMALAISTEN ARJESSA 
– SEURAAVATKIN SATA VUOTTA

my.AGA.fi 
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&WWW.KKKIVINEN.FINELIÖKUJA 5, 

TUUSULA

Tule tutustumaan!
CARAVAN-HUOLTO
Oskari Huovinen
050 336 5633

CARAVAN-MYYNTI
Karo Kivinen
040 043 9579

KOKENUT

&  
KATTAVA

Olemme muuttaneet 
uusiin tiloihin!
Tervetuloa tutustumaan 
uuteen liikkeeseen 
Neliökuja 5:een.

Koskaan ennen en ole meidän pie-
nessä Valkiajärvessä vaahtopäitä näh-
nyt, mutta 30.6. oli myrskyinen, silti 
valoisa päivä Purhossa. Se ei kuiten-
kaan tahtia haitannut, kun Puuhapirtil-

ROKKI
lä rokattiin ”Villien Ässien” tahtiin. 

Wild Aces-bändi oli toista kertaa 
keikalla Purhossa, vaan ei viimeistä. 
Meno oli niin mahtava, että ensi ke-

sänä yritämme saada bändin Purhoon 
elokuun ensimmäisenä viikonloppu-
na, jos se vaan onnistuu.

ROKKAAMISIIN! Party-Mama
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v luotettavuusv laatu
v monipuolisuusv helppousv nopeusv siisteys

soita 020 7959750
tai täytä yhteystietolomake netissä
www.kymenkattokeskus.fi

varaa maksuton arviokäynti!
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Guests from Germany

Aluemaksut Purhossa 2017

PURHON LEIRINTÄALUE

Mäntylänkankaantie 5 
49660 PYHÄLTÖ 
(Vanha osoite:Salo-Turkiantie)
puh 040 487 1303
Yhteyshenkilö
Ben Backman 
aluehoitaja, 
puhelin: 044 7637 824

Leirintäaluemaksut 1.1.2017 alkaen:
Vuosipaikka 490,00 €
Talvipaikka 160,00 €
Kesäpaikka (vanha minigolfkenttä) 300,00 €/3 kk
Vuorokausi 15,00 €
Sarjakortti 140,00 €/10 vrk
Sähkön perusmaksu/vierailija 2,00 €/vierailu
Sähkö 0,30 € / kWh
Sähkö ilman mittaria;
(talviaika 15.10 – 30.4) 8,00 € / vrk
(kesäaika 1.5 - 14.10) 4,00 € / vrk
Ilmastointilaite ilman mittaria 3,00 €/vrk

Ajo-ohje
Haminasta kohti Lappeenrantaa/Taavettia 
tietä numero 26 ajetaan 30 km, jolloin tulee 
maantieopaste PURHO oikealle. Tätä hiek-
katietä (Salo-Turkiantie) ajetaan 1,9 km, jol-
loin tulee SF-C opaste vasemmalle mäkeä 
ylös ja vielä heti vasemmalle mäkeä ylös.

Osoite on Mäntylänkankaantie 5, Hamina. 
(Navigaattorikartoissa risteykseen pääsee 
varmemmin osoitteella Salo-Turkiantie 192)

Taavetin suunnasta tultaessa ajetaan kohti 
Haminaa 18 km, jolloin Purhon hiekkatielle 
(Salo-Turkiantielle) käännytään vasemmalle.

Kouvolan suunnasta kannattaa ajaa kohti 
Lappeenrantaa 6-tietä, ja oikaista 26-tiel-
le Saaramaan kautta. Tie on hyväkuntoi-
nen, ja oikaisee 20 km. 26-tietä ajetaan 
kohti Haminaa ~4 km, jolloin Purhon 
hiekkatielle käännytään vasemmalle.

Our host Sirpa and Reijo Tuori deci-
ded to make an exception. They took 
three smart young people to our tent 
camp. The boys love our area. They 
loved sauna, played cards and enjo-
yed the Finnish nature. Spending time 
with seasonal people in our area. Our 
association gave the boys a memorial 
of Purho’s flag and pinps. These days 
were a good time for us and it was one 
of the best weekends in the summer. 
The boys promised to come back to 
Purho once again.
Special thanks to Sirpa and Reijo.

A big hug and much love to all of you.
Yours,
Kaitsu and Arja

Four days in Purho. Paul, Jonas and Franz from Germany.
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Purhossa juhlittiin

Purhossa vietettiin yhdistyksen 
45-vuotisjuhlaa sekä alueen 40-vuo-
tisjuhlaa elokuisena viikonloppuna 18 
-20.8.2017. Väkeä oli paikalla muka-
vasti ja tälläkin kertaa sää suosi mei-
tä melkoisen mukavasti – tämän kesän 
normaali sää antoi muutaman kerran 
vinkkejä itsestään; vain muutama sa-
dekuuro lauantain aikana eikä luvatus-
ta ukkosmyrskystä ollut tietoakaan.

Juhlien järjestelyt oli aloitettu jo hy-
vissä ajoin alkuvuonna juhlatoimikun-
nan toimesta. Kyseiseen toimikuntaan 
kuuluivat Rusin Timo, Karikosken Tar-
ja, Kujalan Juuso sekä allekirjoittanut. 
Hommia oli jaettu kaikkien kesken, 
mutta päävastuun tarjoilusta kantoi 
Tarja toimikuntansa kanssa, muuta-
malla lisähenkilöllä lopulta lisättynä. 
Juuson porukat hoitelivat isäntähom-
mia muiden askareiden ohella. Koris-
teluista vastuu oli annettu Kivimäen 
Marja-Liisalle, jota avusti Rusin Eija. 
Timolle ja Teijalle oli sälytetty enem-
mänkin kirjallisia töitä sekä perustaja-
jäsenien ja niiden muutaman henkilön 
muistaminen, joille ojennettiin juhlas-
sa pieni paketti kiitoksena.

Päivä alkoi perinteisesti lipun nostol-
la, jonka tällä kertaa suorittivat Ari ja 
Anne Heiskanen.

Ansiomerkkejä jaettiin juhlassa seu-
raaville henkilöille. Hopeiseen ansio-
merkkiin olivat oikeutettuja Teija Ah-
depelto, Theo Leinson ja Tuula Rynö.  
Pronssimerkin saivat Ari Ahonen, Ari 
Hakkarainen, Marjaana Hakkarainen, 
Mika Jormalainen, Jaana Kivelä, Toi-
vo Kirvesniemi, Mikko Laiho, Timo 
Rusi ja Sirpa Tammisto. Merkit jakoi-
vat Juhani ja Marja-Leena Saarikivi.

Perustajajäsenistä tai heidän per-
heenjäsenistään olivat paikalla Ari 
Heiskanen, Pirkko Stenroth, Jussi Ta-
ponen ja Marja-Liisa Torkkell. Hei-
tä saamme kiittää siitä, että meillä on 
mukava yhdistys ja Purho.

Lisäksi yhdistys muisti Marko Ahos-
ta ja Pasi Luukkosta kiitoksena mm. 
saunaremontista, Sirpa Hämäläistä yh-
distyksen pitkäaikaisesta tilintarkasta-
jana toimimisesta, Eero ja Marja-Liisa 
Kivimäkeä sekä Olli ja Sirpa Seppäs-
tä kiitoksena kaikenlaisesta aktiivi-
sesta toiminnasta alueella sekä Toivo 
Kirvesniemeä aina auttavaisesta asen-
teesta miehenä, joka ei koskaan sano 
EI sekä Sirpa Kopposta maukkaista 
aterioista vuosien varrella.

Puheenjohtaja Timo Rusi muiste-
li yhdistyksen ja Purhon alkutaivalta 
sekä nykyisyyttä omassa puheenvuo-

rossaan. Huomionosoitukset juhlival-
le yhdistykselle ja alueelle esittivät 
SF-Caravan liittohallituksen varapu-
heenjohtaja Heikki J.O. Leinonen, 
SF-Caravan liittohallituksen tuleva 
puheenjohtaja Olli Rusi sekä YT-alu-
eitten SF-Caravan Kouvolan Seutu ry, 
SFC Saimaan seutu, SF-Caravan Sa-
vonlinnan seutu ry ja SF-Caravan Si-
sä-Savo ry.

Muutamien vuosien takainen yhdis-
tyksen puheenjohtaja Lasse Paldan 
muisteli myös menneitä vuosia ja vuo-
sikymmeniä omassa puheessaan. Las-
se lahjoitti yhdistykselle rahoja, vuosi-
mallia 1972. 

Hakkaraisen Ari ja Marjaana puoles-
taan pitivät huolen siitä, etteivät juh-
laväen nauruhermot päässeet levolle. 
Naurun pyrähdyksiä oli havaittavissa 
niin ohjelman kuin pubivisailunkin ai-
kana. Kiitokset naurujumpasta.

Kiitokset kaikille teille, jotka juhlitte 
kanssamme ja teitte siten tapahtumas-
ta ainutkertaisen.

Teija Ahdepelto
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ainoa läheinen 
vaihtoehto

Svenska Tält i Dorotea AB
Timmervägen 5  ❚  917 32 Dorotea 
Puh: +46 942 513 14  ❚  Fax: +46 942 109 53 
Sähköposti: info@svenskatalt.se
Internet: www.svenskatalt.se

Kaikki tuotteet 

valmistetaan 

tehtaassamme Ruotsissa

www.svenskatalt.se
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Kohtuullisen Hutikan kerho juhli taasen
Kohtuullisen Hutikan kerho koko-

usti Purhossa perinteiseen tapaan la 
22.7.2017. Paikalla oli väkeä muka-
vasti – kokousedustajia 46, joista 13 
ensikertalaista. Puuhapirtillä nautim-
me perinneruokaa ja juomaa. Yhdis-
tyksen puheenjohtajakin kävi terveh-
timässä ja toi perinnelahjan lisäksi 

myös laatikollisen maukkaita mansi-
koita – suurkiitos vielä kerran molem-
mista!

Kokous valitsi Hutikan vetäjäksi al-
lekirjoittaneen, perinneruokaa valmis-
tavat totuttuun tapaan Kopposen Sirpa 
ja Rynön Tuula ja rahakirstun vartijat-
taren hommia hoitelee vuosien koke-

muksella Sakin Pirjo.
Ensi vuoden kokouspäiväksi valit-

tiin la 14.7.2018. Tapaamisiin Purhos-
sa siis viimeistään silloin.

Kohtuullisen Hutikan kerho kiittää 
vielä kerran kaikkia mukana olleita!

Teija Ahdepelto

MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN
HUOLTO- JA KOLARIKORJAAMO

VALTUUTETTU  HUOLTO :

                 Polar

Kaikkiin merkkeihin huollot ja korjaukset
TUKES: n hyväksymä nestekaasulaitteiden asennus- ja huoltoliike

Varaosamyynti

HAMINA-TRAILER KY

        Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, Puh (05) 3448480, Avoinna ma – pe: 7.00-16.00      

        

Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, Puh 0400 676 427, Avoinna ma-pe 7.00-16.00



Kia Sportage
Naapurien ihailema, ajajien rakastama.

Kia Sportage. Luotu yllättämään. 
Kia Sportage on kaunein näkemäsi katumaasturi.
Se on auto, jota naapurit ihailevat ja ajajat rakastavat.
Sportage tarjoaa enemmän kuin odotat. Enemmän henkeäsalpaavaa,
erottuvaa muotoilua. Enemmän huippu-teknologiaa. Enemmän edistyneitä ominaisuuksia ja tilaa, jotka 
lisäävät mukavuuttasi ja turvallisuuttasi.

Kia Sportage alkaen 27.590 €. Vapaa autoetu alk. 585 €/kk, käyttöetu alk. 435 €/kk

Kia Sportage alk. autoveroton hinta  20.536,38 € + arvioitu autovero 6.453,62 € + tk 600 € = kokonaishinta 27.590 €.
Vapaa autoetu alk. 585 €/kk, käyttöetu alk. 435 €/kk. EU-yhd. kulutus 4,6–7,6 l/100 km, CO2-päästöt 119–177 g/km.
Kia-huolenpitosopimus alk. 30 €/kk (sopimusaika 36 kk, 10 tkm/vuosi). Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km,
kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta. Kuvan auto erikoisvarustein.

KOUVOLA • Korjalankatu 4 • Myynti: 0207 408 721 • ma-pe 9-18, la 10-15 
KOTKA • Suurniitynkatu 2 • Myynti: 0207 408 711 • ma-pe 9-18, la 10-15
LAPPEENRANTA • Katsastajankatu 4 • Automyynti: 0207 408 731, ark. 9-18, la 10-14
Soittajahinta 0207-alkuisiin numeroihimme on lankapuheli mesta 7,02 snt/min + 8,35 snt/puhelu (alv 24 %) ja matkapuhelimesta 17,17 

snt/min + 8,35 snt/puhelu (alv 24 %). • delta.fi

Huolto sisältää:
• Synteettisen moottoriöljyn (6 L asti)  ja suodattimen vaihdon 
• Polttoaine suodattimen vaihdon  
• Moottorin ilmansuodattimen vaihdon 
+ 17 kohteen tarkastusohjelman alk. 329 €
PlusHuolto matkailuautolle
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Kampanjatarjous koskee varastossamme olevia uusia Edition 30-mallisarjan autoja.

Matkailuauto, jossa on kaikki

Näissä autoissa on kaikki valmiina lomamatkalle! 

Puhelut 0207-numeroihin: Lankapuhelimesta ja Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%). 

Mikko Manninen
Automyyjä 
040 773 6818

Pekka Hämäläinen
Automyyjä
040 773 6930  

Olli Paajanen 
Automyyjä
0500 674 274  

Heikki Back 
Paikallispäällikkö
040 773 6813

J.Rinta-Joupilta nopeaan toimitukseen

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Esimerkkilaskelma:  Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, 
viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€.Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. 
Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Suuri valikoima eri pohjaratkaisuja
varastostamme heti toimitukseen.  

Vain parasta 
– juuri sinun 
matkailusi 
tarpeisiin

Rahoituskorko
ainoastaan

0,99%

Ainutlaatuiset CORAL PLATINUM ja MATRIX PLATINUM tyylikkäällä täyshopeakorilla.
Varastostamme nopeaan toimitukseen esimerkiksi Adria CORAL S 670 SL PLATINUM 78.000€ ja Adria MATRIX M 670 SC PLATINUM 78.810€.

UPEAHÄIKÄISEVÄN

rintajouppi.fi

Tervetuloa kaupoille!

Lappeenranta, Lentokentäntie 5 • p. 0207 881 340, automyynti p. 0207 881 350 
• palvelemme ma-pe klo 10-18, la klo 10-15 

• Edition 30 -nahkaverhoilu 
• Markiisi LED-valaistuksella 
• Ohjaamon ilmastointi 
• Multimediajärjestelmä  
 sis. peruutuskameran  
 ja navigaattorin  
•  Vakionopeudensäädin Mallisto alkaen 61.700 €

Kaikki tämä

0€
•  Aluvanteet 16” 
•  TV-antenni 
•  Taulu-TV 
•  Polkupyöräteline 
•  WC-kemikaalit 
•  Liitäntäjohto 25 m 
•  Kaasupullo

Ostamme siistejä ja vähänajettuja matkailuautoja 
sekä hyväkuntoisia matkailuvaunuja 

Tarvittaessa lunastamme mahdollisen loppuvelan, vaihdamme 
kalliimpaan tai halvempaan – tai ostamme vaunusi tai autosi  
käteisellä. Tarjoa meille!
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Kampanjatarjous koskee varastossamme olevia uusia Edition 30-mallisarjan autoja.

Matkailuauto, jossa on kaikki

Näissä autoissa on kaikki valmiina lomamatkalle! 

Puhelut 0207-numeroihin: Lankapuhelimesta ja Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%). 

Mikko Manninen
Automyyjä 
040 773 6818

Pekka Hämäläinen
Automyyjä
040 773 6930  

Olli Paajanen 
Automyyjä
0500 674 274  

Heikki Back 
Paikallispäällikkö
040 773 6813

J.Rinta-Joupilta nopeaan toimitukseen

PLATINUM
C O L L E C T I O N

Esimerkkilaskelma:  Ajoneuvon hinta tai väliraha 25.000€, käsiraha 5.000€, rahoitetaan 20.215€, korko 0,99 %, perustamiskulu 215€, käsittelymaksu 12€/kk, luottoaika 60 kk, 
viimeinen isompi erä 5.000 €, kuukausierä yht. 280,60€.Luottokustannukset yht. 1.561,84€. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 21.776,84 €, todellinen vuosikorko 2,5%. 
Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen.

Suuri valikoima eri pohjaratkaisuja
varastostamme heti toimitukseen.  

Vain parasta 
– juuri sinun 
matkailusi 
tarpeisiin

Rahoituskorko
ainoastaan

0,99%

Ainutlaatuiset CORAL PLATINUM ja MATRIX PLATINUM tyylikkäällä täyshopeakorilla.
Varastostamme nopeaan toimitukseen esimerkiksi Adria CORAL S 670 SL PLATINUM 78.000€ ja Adria MATRIX M 670 SC PLATINUM 78.810€.

UPEAHÄIKÄISEVÄN

rintajouppi.fi

Tervetuloa kaupoille!

Lappeenranta, Lentokentäntie 5 • p. 0207 881 340, automyynti p. 0207 881 350 
• palvelemme ma-pe klo 10-18, la klo 10-15 

• Edition 30 -nahkaverhoilu 
• Markiisi LED-valaistuksella 
• Ohjaamon ilmastointi 
• Multimediajärjestelmä  
 sis. peruutuskameran  
 ja navigaattorin  
•  Vakionopeudensäädin Mallisto alkaen 61.700 €

Kaikki tämä

0€
•  Aluvanteet 16” 
•  TV-antenni 
•  Taulu-TV 
•  Polkupyöräteline 
•  WC-kemikaalit 
•  Liitäntäjohto 25 m 
•  Kaasupullo

Ostamme siistejä ja vähänajettuja matkailuautoja 
sekä hyväkuntoisia matkailuvaunuja 

Tarvittaessa lunastamme mahdollisen loppuvelan, vaihdamme 
kalliimpaan tai halvempaan – tai ostamme vaunusi tai autosi  
käteisellä. Tarjoa meille!
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Varaosat ja korjaamopalvelut
SAMAN KATON ALTA!

• Öljynvaihdot
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointilaitehuollot
• Jarrukorjaustyöt
• Nelipyöräsuuntaukset
• Katsastustarkastukset
• OBD-testaukset
• Bensiini/diesel
   päästömittaukset

PALVELEMME 

MA-PE 8-17

Edut SF Caravan-korttia 
näyttämällä.

Purhon Äijät 12.8.2017
Lauantaina kello 8.04 pää äijän mui-

ja heräsi oven koputukseen: Aukaise 
ovi, tulin jo. Siis pää äijä ja sika (siis 
2 sikaa).

Oli noustava ylös sängystä, aamutoi-
met tehtyäni lähdin Puuhikiselle kat-
somaan olisiko punapaitaisia äijiä liik-
keellä, olihan niitä en laskenut. 

Kun tiesin, että kohta joku huomaut-
taa naisen muotojen kuuluvan johon-
kin pois vain. Ruoat saivat veitset viu-
humaan ja sikakin sai osansa veitsistä. 
Ruoka riitti ja sikakin hävisi äijien 
vatsoihin. 

Naisten perinne: Saunat, sesrenaadit 
ja grillimakkara, totta kai Wotkinsin 
laatutuotteet. 

Ilmeisesti hyvin klaarattu äijien 5 v 
päivä. Tämä äijäpäivä näyttää pääty-
vän kovaan kovaan ukkosmyrskyyn! 

Kiitos kaikille osajistujille.
Kiitäen päällikön muija.


