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SFC Savonlinnan Seutu ry
Harri Hirvonen
Kissalankuja 8 
17200 Vääksy
p. 044 778 0290
harri.hirvonen@asikkala.fi

SFC Sisä-Savo ry
Katri Punnonen 
p. 040 5560 103     
katri.punnonen@elisanet.fi         

SFC Kouvolan Seutu ry
Taina Kummelus
Liisankatu 1
45160 Kouvola
p. 040 5066319
tkummitus@gmail.com

SF-Caravan Kymenlaakso ry
Suntiontie 11, 49490 Neuvoton
puheenjohtaja@sfckymenlaakso.fi
p. 044 330 9432

Tiedotustoimikunta:
Theo Leinson
p. 040 589 3118
theo@kolumbus.fi
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VEIVARI

HUKKAPOSTI

SFC KYMPPI

KULKURI

KAAKKOIS-CARAVAN

Kaakkois-Caravan Kymi–Saimaa YT-
jäsenlehti on Kymi–Saimaa -alueen 

SF-CARAVAN -alueyhdistysten julkai-

sema jäsenlehti, joka ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa. 

Julkaisuaikataulu 2012
Lehti  Ilmestyy  

 1 vko 11

 2 vko 24   

 3  vko 38 

 4 vko 49

Ilmoitusmyynti
Mainostoimisto Sepeteus Oy

Veli-Matti Virtanen

puh. (05) 747 55 56 tai 040 179 2810

veli-matti@sepeteus.fi

Mediakortti: www.kaakkoiscaravan.fi

Suunnittelu, taitto ja lisätiedot
Mainostoimisto Sepeteus Oy

Matti Vesala, puh. (05) 747 55 59

matti@sepeteus.fi

www.kaakkoiscaravan.fi

Painopaikka
Scanweb Oy, Kouvola

Jakelu
Jäsenille, ilmoittajille, SFC-yhdistyksille 

sekä eri sidosryhmille

Kannen kuva
Ari Tynys
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ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

HEINÄKUU

KESÄKUU

YHTEISKALENTERI KESÄ-SYKSY 2012

•	22. - 24.6. JUHANNUS (SFC Kymenlaakso ry)

•	22. - 24.6. JUHANNUS (SFC Savonlinnan Seutu ry)

•	22. - 24.6. JUHANNUSTAPAAMINEN (SFC Sisä-Savo ry)

•	1.7.  KESÄTEATTERITAPAHTUMA, ELIMÄEN KESÄTEATTERI (SFC Kouvolanseutu ry)

•	13. - 15.7. KOHTUULLISEN HUTIKAN KERHON KOKOUS (SFC Kymenlaakso ry)

•	3. - 5.8  ELOVALKEATREFFIT, ORILAMPI (SFC Kouvolanseutu ry)

•	3. - 5.8  KOKO PERHEEN PUUHATREFFIT (SFC Kymenlaakso ry)

•	11.8  PICNIC ”RIVIEERALLA” (SFC Savonlinnan Seutu ry)

•	17. - 19.8.  YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLA (SFC Kymenlaakso ry)

•	25.8. SYYSSOPPA (SFC Sisä-Savo ry)

•	1.9.  SOIHTUSOUTU (SFC Savonlinnan Seutu ry)

•	5. - 7.9.  SYYSTALKOOT (SFC Kymenlaakso ry)

•	7. - 9.9.  MUIKKUTREFFIT (SFC Kymenlaakso ry)

•	15.9.  NAISTENPÄIVÄ K18 (SFC Sisä-Savo ry)

•	28. - 30.9  RANTAKALATREFFIT, HAMINA CAMPING (SFC Kouvolanseutu ry)

•	6. - 7.10  SYYSTALKOOT (SFC Sisä-Savo ry)

•	7.10  SYYSKOKOUS (SFC Sisä-Savo ry)

•	12. - 14.10  VALOJUHLAT (SFC Kymenlaakso ry)

•	13.10  SYYSKOKOUS (SFC Kymenlaakso ry)

•	13.10  SYYSKOKOUS (SFC Savonlinnan Seutu ry)

•	19. - 21.10  HIRVISOPPATREFFIT, ORILAMPI (SFC Kouvolanseutu ry)



SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY | Jäsenjulkaisu 2 / 2012

KULKURI 5

KULKURI
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ERKKI KANTOLA
puheenjohtaja
p. 040 7438 778

puheenjohtaja@etuniemi.fi

KEIJO TONTERI
varapuheenjohtaja
p. 0440 737 814
keijo.tonteri@netti.fi

TUIJA RÄTY
sihteeri ja jäsenkirjuri
p. 040 7081 225
sihteeri@etuniemi.fi

KARI HIRVONEN
p. 050 5678 045
kari.hirvonen@kolumbus.fi

MATTI KONONOV
p. 0400 653 383
matti.kononov@hotmail.com

MARIKA LAMPINEN
p. 040 5325 914
marika.lampinen@suomi24.fi

ARTO OKSANEN
p. 050 5463 057
oksanen.arto@hotmail.com

KATRI PUNNONEN
p. 044 5560 103
katri.punnonen@elisanet.fi

OLAVI VIRO
p. 040 1977 640
olliviro@gmail.com

SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY • HALLITUS 2012

ETUNIEMITOIMIKUNTA
Vetäjä
Olli Viro 040 1977640
olliviro@gmail.com  

Jäsenet
Katri Punnonen 040 5560 103
katri.punnonen@elisanet.fi

Timo Punnonen 0400 453 169
timo.punnonen@elisanet.fi

Kausipaikat
Jyrki Salo 0400 752 316
taidesalo@wippies.fi

Kaasuasiat
Heikki Lensu 0400 516 269
heikki.lensu@hotmail.com

TURVATOIMIKUNTA 
Vetäjä
Matti Kononov 0400 653 383
matti.kononov@hotmail.com

Jäsenet
Arto Oksanen 050 5463 057
oksanen.arto@hotmail.com

Karl-Johan Nyström 050 5729 260
karl-johan.nystrom@welho.com

Päiväkäyntimaksu (sis. saunan yleisvuorolla)

Vaunuvierasmaksu (sis. saunan yleisvuorolla)

Autonlämmitys
Auton /vaunun huuhtelu
Vaunun säilytys
Kaasupullo
Perhesauna
Teltta
Pesukone
Kuivausrumpu
Vaunulippu

  3 € /hlö (yli 16v.)

  3 € /hlö (yli 16v.)

  1 € /2h kerta
  5 €
  2 € /vrk
21 € /11 kg
  8 € /50 min
15 € /vrk
  2 €
  2 €
15 € 

 

  350 €
  230 €

 0,22 € /kWh 

20 / 15 (SFC-jäsen) € /vrk
25 / 20 (SFC-jäsen) € /vrk

ETUNIEMEN ALUEMAKSUT 2012

Vuosikortit
Yhdistyksen jäsenille 12 kk:n kausipaikka
Talvikausipaikka kaikille 1.10 - 30.4
(Hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla)

Sähkö vuosikorttilaisille
Vuorokausimaksu
Sis. valosähkön ja saunan yleisvuorolla
Sis. lämmitys- /ilmastointisähkön
ja saunan yleisvuorolla

TOIMIKUNNAT

YHDISTYKSEN TALOUS
Tmi Accodome 
p. 040 506 4022
Vasantie 10
04320 TUUSULA
toimisto@accodome.fi



TAPAHTUMAKALENTERI 2012

JUHANNUSTAPAAMINEN
22. - 24.6.2012

SYYSSOPPA
25.8.2012

NAISTENPÄIVÄ K18
15.9.2012

SYYSTALKOOT
6. - 7.10.2012

SYYSKOKOUS
7.10.2012 klo 12.00

PIKKUJOULUJUHLA
8.12.2012
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Tätä kirjoitettaessa on vielä hetki aikaa valmistella leirin-
täalueita kesävieraita varten. Etuniemessä ollaan valmiita 
kesän sesonkiin. Nyt kannattaa tulla käymään ja tutustu-
maan juuri valmistuneeseen ”uusvanhaan”, saneerattuun 
kesäkeittiöön. Aikoinaan kunnan rakentama keittiöraken-
nus peruskorjattiin perinteitä kunnioittaen viime syksynä 
ja viimeisteltiin nyt keväällä. Ulkoapäin entisen näköinen 
rakennus on sisältä kokenut perusteellisen muutoksen.  Nyt 
vesihanoista saa niin juomakelpoista kylmää vettä, kuin 
myös lämmintä vettä tiskaamiseen. Lämpimän veden tuotto 
on nyt tuplattu ja tuleva kesä näyttää, onko lisäys riittävä. 
Saneerauksessa on otettu huomioon EU – määräykset säh-
köasennuksissa ja paloturvallisuudessa.

Kevään ns. superviikonloppu talkoineen ja kevätkokouk-
sineen vietettiin osin surkeassa säässä. Suunnitellut työt 

saatiin tehtyä melkein kaikki, kiitos hyvän esivalmistelun. 
Etuniemitoimikunta otti talkoisiin varaslähdön jo edellisellä 
viikolla helpottaen omalta osaltaan talkoopäivän työtaak-
kaa. Talkoista ja kevätkokouksesta on erillinen juttu tässä 
lehdessä.

Historialliseksi luonnehdittu SF- Caravan ry:n liittoko-
kousviikonloppu vietettiin Rovaniemellä 19 - 20.5.2012. 
Varsinaiset kokousasiat sujuivat varsin leppoisissa merkeis-
sä liittohallituksen esitysten mukaisesti. Liittohallitukseen 
äänestettiin kolme edustajaa erovuoroisten tilalle vuosiksi 
2013 - 2015. Valituiksi tulivat Minna Joensuu Kuopiosta uu-
delleen ja uusina jäseninä Ahti Kuikka Joensuusta ja Timo 
Tarvainen Porista. Liittokokous hyväksyi Liittohallituksen 
esityksestä Caravan Ydin – Häme ry:n liiton varsinaiseksi 
jäseneksi.

Tuleva kesä saattaa olla haasteellinen leirintäalueiden 
näkökulmasta katsottuna -valtiovallan toimenpiteet kun 
käyvät jälleen automatkailijan kukkarolla korotettuina ve-
roina ja kalliimpina polttoaineina. 

Kaikesta huolimatta toivotan kaikille  
vilkasta ja mukavaa matkailukesää!

EKA 59184

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kesäkeittiö remontin jälkeen.
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Etuniemestä olivat Turvalliseen lii-
kenteeseen ja leirintään kurssilla 
Arto Oksanen, Karl-Johan Ny-

ström, Timo Punnonen ja Yhdistystoi-
minta tänään kurssilla Anna-Liisa Suo-
rela, Ari Kettunen, Jaana Hintsala, Katri 
Punnonen ja Keijo Tonteri.

Asiaa Turvalliseen liikenteeseen ja 
leirintään kurssilla oli muun muassa:
•  vaunun kytkennästä sekä painoista 
   (koukun, auton sekä vaunun osalta)   
•  ajokortti muutoksesta  
•  vaunun sähkökytkennöistä ja 
   turvallisuudesta   
•  uudesta pelastuslaista 
•  kaasun käytöstä

SF-Caravan ry:n järjestämä  

TIIVIS KOULUTUSVIIKONLOPPU 
turvallisuudesta ja yhdistystoiminnasta

Eero Ollila  

- Yhdistyksen säännöt ja laki.

Samaan aikaan Yhdistys toiminta tä-
nään koulutuksessa pohdittiin:
•  yhdistystoimintalakia ja yhdistyksen 
   sääntöjä   
•  jäsenrekisterin pitäminen  
•  jäsenyys/jäsenyydet ja liittyminen 
   jäseneksi   
•  yhdistyksen toiminta netissä  
•  jäsenmaksujen maksaminen ja 
   seuranta   
•  sosiaalinen media (Facebook)

Kurssit olivat erittäin hyvin järjestetty 
sekä antoisia ja antoivat ajattelemisen 
aihetta varsinkin alueemme turvallisuu-
teen viitaten. Pelastuslaki mikä pääpiir-
teittäin velvoittaa varautumaan ennakol-

ta vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin, joka 
näkyykin jo nyt alueellamme mm. leik-
kipaikan ympärille rakennetussa aidassa, 
kokoontumispaikka on merkitty taululla, 
pelastussuunnitelman päivitys, veneiden 
airot ovat lukittuna, jolla varmistamme, 
että isäntä pystyy tarjoamaan veneilijöille 
pelastusliivit mukaan. Turvakävely toteu-
tettiin talkooviikonloppuna, josta joku 
saattoikin saada huomautuksen kytken-
tä kaapelin nykyisestä määräyksestä (2,5 
mm/2) ja ulkotiloihin soveltumattomista 
kylmäkalusteista (palovaara).

T.P.

Juhannus 
Etuniemessä 2012
Lipunnosto aattoiltana klo 18:00
Kokko palaa juhannusaattona klo 22:00
Christer´s tivoli järjestää puuhaa perheen 
pienimmille mm. pomppulinna alueella.  
Tarkemmin ohjelmasta ja aikataulusta  
lähemmin alueen ilmoitustaululla.

Alueella normaalit vuorokausimaksut.
Tervetuloa!

SFC-Sisä-Savo ry Etuniemi

Kylpylähotelli Peurungassa, Laukaalla 10.3–11.3.2012
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Eero Ollila  

- Yhdistyksen säännöt ja laki.

Pääsiäisen vietto alkoi pitkäper-
jantai aamun sauvakävelyllä, 
sää ei oikein suosinut kävelijöi-

tä, koska taivaalta satoi ”jalkarättejä”. 
Matkaan kuitenkin lähdettiin pienellä, 
mutta sitäkin sinnikkäämmällä joukol-
la. Matka sujui porukalla rattoisasti, 
lopussa jopa heräteltiin ajatusta ottaa 
tällainen kävely tavaksi viikonloppui-
sin. Olisiko muitakin matkaan lähti-
jöitä, jos ilmoitustaululla ilmoitettaisiin 
lähtöaika?

Iltapäivällä pelattiin Etuniemen his-
toriassa ensimmäistä kertaa Bingoa, 
joka veti yllättäen tuvan täyteen in-
nokkaita, paikalla oli kaiken ikäis-

tä pelaajaa. Bingoemäntänä toimi  
Annukka. Illalla saunojen jälkeen lau-
lettiin tuvalla karaokea, isäntänä toimi 
”Kettu”

Lankalauantaina tupa oli jälleen 
täynnä isäntäinfon merkeissä ja 
paikalla oli yllättävän paljon kausi-
paikkalaisia, jotka ovat tänä kesänä 
ensimmäistä kertaa isäntinä. Alussa 
yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Kan-
tola puhui isännän tehtävistä ja kuinka 
isännän kuuluu toimia, ottaessaan vie-
raita alueelle vastaan. 

Etuniemitoimikunnan vetäjä Olli 
Viro jatkoi, käyden tarkemmin isän-
tävuoroon liittyviä käytännön ohjeita 

Pääsiäinen Etuniemessä
isännille läpi, kaikki nämä löytyvät 
isäntäkansioista, jonka edellä mainittu 
on myös päivittänyt. 

Ilta päättyi pääsiäiskokon polttoon, 
jolla karkotettiin Etuniemestä pahat 
henget ja noidat pois. 

Sunnuntain keskipäivällä oli ”lodja-
usta” eli alueelle piilotettu visaisia ky-
symyksiä pääsiäiseen liittyen. Joitain 
innokkaita kävi niitä joukolla pohti-
massakin, kartta oli apuna laatikoitten 
etsimisessä. Yhtään täysin oikeaa vas-
tauslomaketta ei palautunut, ei Goog-
len/Internetin käyttäjiltäkään. 

”BONGARI”



Kevättalkoot pidettiin Etuniemessä osittain sateises-
sa säässä, joka jakoi varsinkin naisia touhuamaan 
paljolti sisätiloihin. Suunnitellut työ saatiin silti ki-

vasti tehtyä, järvellekin ponttoni päästiin laittamaan, koska 
jäät olivat lähteneet juuri edellisellä viikolla. 

Lasten leikkipaikka on saanut aidan ympärilleen, missä on 
nyt lasten turvallista leikkiä. Hieno kesäkeittiömme odottaa 
kesävieraita testaamaan toimivuuttaan. 

Ei silti ilman kömmähdyksiä tästäkään viikonlopusta sel-
vitty. Sateisen sään lisäksi Kirsi Ukkonen emännöi keittäen 
soppaa talkooväelle, jolloin ikänsä päähän tullut patakattila 
sanoi itsensä irti, mutta mistäpä ammattilaiset säikähtäisi-
vät, keitto valmistui kuitenkin talkooväelle useassa pienessä 
kattilassa apuemäntien avustamana. Suuri kiitos emännille 
maukkaasta nakkikeitosta, joka maistui varmasti kaikille 
ahkerille talkoolaisille. 

Talkooviikonloppu 
Etuniemi 5. – 6.5.2012

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin tavalliseen tapaan 
talkooviikonlopun päätteeksi tuvalla. 

Sihteeri esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen, jossa 
todettiin jäsenmäärän olevan nousussa, vuoden lopussa 523 
jäsentä. Yhdistys piti sääntömääräisiä kokouksia Etuniemen 
tuvalla keväällä ja syksyllä. Hallitus kokoontui vuoden ai-
kana 8 kertaa. Tiedottamisen pääkanavina käytettiin Kymi-
Saimaa YT-alueen yhteisjulkaisuissa Kulkuri-osiota sekä 
yhdistyksen www-sivuja. Tapahtumia alueella oli juhan-
nustreffit, soppa/turvallisuustreffit ja pikkujoulut. Yhdistys 
kuuluu edelleen Caravan-Huiput ry markkinointiketjuun. 
Yöpymistilasto oli hieman laskenut verrattuna edelliseen 
vuoteen. 

Suurempia investointeja Etuniemeen tehtiin: 
Etuniemen alkuperäiset rakennukset lunastettiin kun-

nalta yht.1200€ > Lisättiin lipputanko Suomen lippuineen 
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Nakkikeiton valmistelua. Leikkipaikan uusi aita.
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yht.670€ > Saunan lauteet uusittiin, hinta töineen 669€ > 
Rakennettiin tupakkakatos saunan viereen yht.1880€ > 
Kesäkeittiön saneerauksen aloitus, kulut v.2011 10253,07€ 
> Alatasanteen raivaus/tasaus kulut v.2011 4638€ > Yksi 
ulkovalaisin pylväineen ja pistorasiakoteloita peltoalueen 
sähköistyksen uusiminen yht. 3074€ > Tuvan uusi televisio 
hinta 800€ > Alueen siivouksessa, kahvio/kioskitoimin-
nassa, sekä vierailijoiden kirjautumisessa ja rahastuksessa 
käytettiin ulkopuolisia yrittäjiä. 

Alueella toimi Etuniemitoimikunta ja Turvatoimikunta.
Kuultiin Merja Saaren esittämänä Tilit ja tilintarkastajien 

lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös.  
Hallitus oli keskuudessaan valinnut vuoden karavaana-

reiksi Jyrki ja Marita Salon, jotka ovat tehneet paljon alu-
eellamme ja toimineet kunnioittavasti yhdistyksen hyväksi.  
Caravan huippujen vapaakortin ja ”kyläluuta nimityksen” 
hallitus antoi Masi ja Tuija Ikävalkolle. 

”BONGARI”

Tilaussaunan oven vaihto ja puunkaatoa portilla.

Vuoden 2011 karavaanarit

Jyrki ja Marita Salo

”Kyläluudat”

Masi ja Tuija Ikävalko.

Mustikkasatoa odotellessa  
          Etuniemen metsästä..
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Hyvönen Harri  Mikkeli    Varsinainen jäsen
Häkkinen Eero  Haukivuori  Varsinainen jäsen
Kravchenko Alexei Pieksämäki  Varsinainen jäsen
Manninen Pentti  Pieksämäki  Varsinainen jäsen
Mykkänen Esko  Suonenjoki  Varsinainen jäsen
Nenonen Jarmo  Mikkeli    Rinnakkaisjäsen
Nenonen Soili  Mikkeli    Varsinainen jäsen
Nykänen Jouko  Pieksämäki  Varsinainen jäsen
Ollila Esa  Mikkeli    Varsinainen jäsen
Pitkäaho Heikki  Heinola    Varsinainen jäsen
Pitkänen Pauli  Heinola    Varsinainen jäsen
Ryynänen Arto  Pieksämäki  Varsinainen jäsen
Taavitsainen Raimo Haapakoski  Varsinainen jäsen
Turunen Matti  Mikkeli    Varsinainen jäsen
Virtanen Pertti  Heinola    Varsinainen jäsen

Yhdistyksemme oma viihtyisä jäsenalue Etuniemi sijait-
see lähellä Hirvensalmen kirkonkylää, puhdasvetisen, 
Puulan vesistöön kuuluvan Liekuneen rannassa. 

Etuniemessä on mm. hyvä uimaranta ja talvisin mahdollisuus 
avantouintiin, grillikatos, pyykinpesumahdollisuus kuivaus-
rumpuineen, kesäisin tilaussauna, vuoden jokaisena päivänä 
lämpiävä yleinen sauna sisältyy vuorokausimaksuun. Huolto-
rakennuksessa on iso keittiö ja kesäaikana on lisäksi käytössä 
syksyn ja kevään aikana täysin uudistettu keittokatos. Alueella 
on myös iso tuparakennus, jossa on mahdollisuus karaokeen ja 
erilaisten pelien pelaamiseen. Lisäksi trampoliini, polkuautot, 
polkupyörät, kanootit ja soutuveneet ovat vapaasti kaikkien 

Tervetuloa uudet jäsenet!
käytettävissä. Myös lemmikkieläimille löytyy oma uimapaikka. 
Etuniemessä on ulkoistettuna palveluna mm. elintarvikekioski 
sekä kahvila-ravintola keskiolutoikeuksin (avoinna kesäkuun 
alusta elokuun loppuun). Lähistöltä löytyvät myös hyvät marja- ja 
sienimetsät.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljän kuukauden aikana yhdis-
tykseemme liittyi 15 uutta jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 14 
ja rinnakkaisjäseniä 1. 

Kiitokseksi (varsinaisesta) jäsenyydestä, haluamme antaa kaksi 
ilmaista tutustumisvuorokautta alueellamme (sis. valosähkö). 
Jos et vielä ole saanut tutustumiskäyntiin oikeuttavaa kirjettä, 
tipahtaa se postilaatikkoosi lähipäivinä.
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ARMAS MIKKONEN
vuosipaikkasopimukset

Rautkallionkatu 4 A 7
01360 Vantaa
puh. 050 060 3228
armas.mikkonen@gmail.com

PERTTI PAJUNEN
kassakoneen  
koulutukset

Pertti Pajunen
puh. 044 554 3074
pertti.pajunen@phnet.fi

ESKO KIRI
turva-asiat

Hakapolku 6
49420 Hamina
puh. 050 411 7905
esko.kiri@pp.inet.fi

VESA VUORELA
matkailu- ja  
matkailuautoasiamies

Karpalopolku 10
48710 Kotka
puh. 050 086 4701

MARKO AHONEN
Purho-toimikunta

Linnustajankuja 1 F 58
01450 Vantaa
puh. 040 715 8084
marko.ahonen1@pp.inet.fi

EVE PUOLAKKA
treffi- ja  
liikuntatoimikunta

Hallituskatu 17 A 1
45100 Kouvola
puh. 044 774 9752
eve.puolakka@gmail.com

THEO LEINSON
tiedotustoimikunta,  
varapuheenjohtaja

Leikkitie 3 F16
01390 Vantaa
puh. 044 330 9433
theo@kolumbus.fi

JAANA KIVELÄ
sihteeri, jäsenkirjuri, 
matkailutoimikunta

Kalliokatu 4 b 41
48100 Kotka 
puh. 040 749 8447
sfc-kymppisihteeri@gmail.com

TIMO RUSI
puheenjohtaja,  
rahastonhoitaja
Suntiontie 11
49490 Neuvoton
p.044 330 9432
puheenjohtaja@sfckymenlaak-
so.fi, sfckymppi.pj@gmail.com

TUULA HAKONEN
yhteyshenkilö

Linnustajankuja 1 F 58 
01450 Vantaa
t.hakonen@suomi24.fi

NUORISOTOIMIKUNTA
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Pitkän, kylmän ja lumisen talven jäl-
keen alkaa taas aurinko paistaa ka-
ravaanareidenkin vaunuihin, alueet 
heräävät eloon ja kuhina alkaa kuin 
muurahaispesässä, että saadaan taas 
paikat kunnostettua, talviteltat vaih-
tuvat kesätelttoihin sekä istutellaan 
kukkasia omaksi ja muiden iloksi. 
Autoilijat kiilloittelevat sekä kunnos-
televat kalustoaan kesän matkailuun. 

Tämän lehden ilmestymisestä on taas 
käyty YT - yhdistysten kanssa neuvot-
teluja, kun lehden tekijä ensimmäisen 
numeron jälkeen halusi lopettaa, vedo-
ten siihen että mainostajat kaikkoaa. 
Oli kuulemma paljon tappiolla, kun ei 
saanut mainostajia. Tämän lehden jäl-
keen mietitään sitten, että jatketaan-
ko Sepeteuksen kanssa vai etsitäänkö 
uusi tekijä lehdelle. Saimaan seutu jäi 
tästä kakkosnumerosta pois, joten täs-
sä vain neljä yhdistystä mukana. Se 
syynä nyt kun lehden ilmestyminen 
myöhässä. 

Kunnostustyöt ovat alkaneet myös 
alueella kun ikinuoren muurarin tie-
doilla ja taidoilla, sekä ahkerien tal-
koolaisien avustuksella saatiin uusi 
rosvopaistimonttu rakenneltua. Kel-
paa sitä tulla kauempaakin katso-
maan. Koekäyttö on tehty kun tämä 
lehti ilmestyy, sillä rosvopaisti treffit oli 
25. – 27. toukokuuta. mutta voin näin 
etukäteen sanoa, nam, nam, oli hyvää 

taas tarjolla.  Kevät tuo kaikkea, meille 
lumien sulaminen ja aurinko paljasti 
huonoakin juttua, kun alueen jäteve-
sien keräyssäiliö oli romahtanut. Ei la-
sikuituinen vanha enää jaksanut pal-
vella meitä, vaan laittoi alueen vessat 
käyttökieltoon. Talkooviikonloppu oli 
tulossa. Mutta meidän ahkerat alueen 
karavaanarit laittoivat taas kerran tuu-
lemaan, töitä yömyöhään ja omaa va-
paa-aikaa käyttäen kolmessa päivässä 
meillä oli uusi säiliö paikallaan. Heille 
löytyi myös ahkera ruuan laittajakin, 
joten ei nälässä tarvinnut töitä tehdä. 

Liittohallituksen kevätkokous Ro-
vaniemellä keräsi taas ison joukon 
edustajia. Caravan liitto meni nyt vain 
yhteen kokoukseen vuodessa, entinen 
syyskokous pidetään nyt keväällä, 
jossa tilinpäätökset ym. sekä valitaan 
erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. 
Kuudesta ehdokkaasta liittohallituk-
seen tuli vuosiksi 2013–2015 valituksi 
Minna Joensuu Kuopio, SF-Caravan 
Espoo ry, edellisestä hallituksesta. Ahti 
Kuikka Joensuu, SF-Caravan Pohjois-
Karjala ry ja Timo Tarvainen Pori, SF-
Caravan Kokemäen seutu ry, uusina 
edustajina. Onnea heille. 

Kymenlaakson kulkurien kevät-
treffi Tommolansalmella keräsi taas 
suuren joukon kulkureita viettämään 
perinteistä viikonloppua kauniissa ja 
lämpöisessä kevätsäässä. Vesku ja 

Päivi oli järjestänyt hienon viikonlo-
pun. Purhoon on tilattu juhannukseksi 
kaunista ja lämmintä säätä joten ter-
vetuloa karavaanarit suurella joukolla 
viettämään juhannusta. Yhdistyksen 
40 ja alueen 35 vuotisjuhlia vietetään 
elokuun 17. – 19. päivä. Rovaniemellä 
lauantaina ehdokkaiden vaalitentissä 
mietittiin uusia tarroja karavaanarei-
den autoihin ja vaunuihin vanhan ka-
ravaanari teiden tukko tilalle. Tässä 
muutamia ehdotuksia, Karavaanari 
aina tiellä. Karavaanari matkalla vie-
raisiin. Ei ensimmäinen auto jonoa 
tee. Ja minusta paras minkä laittai-
sin autoon oli, Vain köyhillä on kiire.      
 
Oikein hyvää ja turvallista matkailukesää. 
                                       Terveisin, Timo

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Vuorokausi 
Sarjakortti (10 vrk)
Vuosipaikka
Talvisäilytys (15.10.-14.4.)
Sähkö talvi (15.10.-14.4.)

Sähkö kesä (15.4.-14.10.)
Sähkömittari (kw)
EI LÄMMITYSSÄHKÖÄ
Tilaussauna 50 min.

  12 € 
110 € 
400 €
180 € 
    8 €

       4 €
  0,30 € 
 
     15 € 

PURHON LEIRINTÄALUE 

Mäntylänkankaantie 5
49660 PYHÄLTÖ
(Vanha osoite: Salo-Turkiantie)
Puh. 040 487 1303

Yhteyshenkilö
Matti Tammisto
Puh. 0400 120 912

Ajo-ohje
Haminasta tietä 26 Taavettiin päin noin 30 km, jonka 
jälkeen oikealle Purho. Purhon tietä noin 2 km, josta 
SFC-viitta vasemmalle 500 m. Lappeenrannasta tietä 
nro 6 Kouvolaan päin matka noin 65 km. Jatka tietä 
nro 6 Kouvolan suuntaan noin 35 km liittymään 
Hamina/Taavetti. Käänny vasemmalle Haminan suun-
taan noin 17 km vasemmalle Purho. Purhon tietä 
noin 2 km josta SFC-viitta vasemmalle 500m.
Tervetuloa.

Pitkä talvi on mennyt ja kesä on tullut kovaa vauhtia.
Lehden kakkosnumerokin on ilmestynyt monien kom-
mellusten jälkeen. Juttujakin on tullut jonkin verran että 
kiitos vaan kirjoittajille ja tietenkin kiitämme mainostajia 
jotka ovat kannattaneet yhdistyksemme lehteä. Löytyykös 
meidän yhdistyksestä lehden tekijää koska ensi vuonna  
en ole enää mukana lehden teossa siksi kyselen jo nyt 
löytyykös tekijää että saataisiin jatkuvuutta lehdellemme. 
Voit ottaa minuun yhteyttä jos kiinnostaa niin neuvon lisää. 
Meillä on yhdistyksemme 40 v juhla toivoisin että ottaisitte 
juhlakuvia että saadaan seuraavaan lehteen. Voitaisiin 
vaikka järjestää 40 v juhla valokuva kilpailu paras kuva 
palkitaan. Kuvia voi lähettää minulle eli Theolle.

Toivon kaikille oikein hyvää kesää ja ottakaa paljon ku-
via kesäloma reissultanne ja tehkää jonkinlaista juttua 
matkoiltanne niin saataisiin aineistoa seuraavaan lehteen .

Kiitän jo etukäteen.

Oikein lämmintä ja mukavaa kesää kaikille 
Terveisin, Theo 08843

THEON PALSTA

ALUEMAKSUT PURHOSSA 2012
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TREFFILISTA VUODELLE  2012

JUHANNUS 22.-24.6.2012 
Treffimaksu 20 € ORKESTERI

KOHTUULLISEN HUTIKAN KERHON KOKOUS 
13.-15.7.2012

KOKO PERHEEN PUUHATREFFIT 3.-5.8.2012

YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLA 
17.-19.8.2012

SYYSTALKOOT 5.-7.9.2012

MUIKKUTREFFIT 7.-9.9.2012 
Ennakkoilmoittautuminen 26.8. 
mennessä treffitoimikunnalle  
044 774 9752 / Eve Puolakka

VALOJUHLAT 12.-14.10.2012  

SYYSKOKOUS 13.10.2012

HALLOWEEN PARTYT 2.-4.11.2012  
Ohjelmassa kauhuteema pukeutumisineen!

PIKKUJOULUT 30.11.-2.12.2012 
Jouluruokailu, ohjelmaa, orkesteri. Hinta 15 €
Ennakkoilmoittautuminen 16.12.12  
mennessä treffitoimikunnalle  
044 774 9752 / Eve Puolakka

VUODEN VAIHDE 28.12.2012-1.1.2013 
Treffimaksu 10 €  ORKESTERI
Ilotulitus

Tapahtumien sisällöt tarkentuvat aina lähem-
pänä tapahtumaa. Niistä voi lukea yhdistyk-
sen omilta nettisivuilta sekä facebookista. 
Treffitoimikunta kuulee mielellään jäseniä 
ja ottaa ehdotuksia vastaan tapahtumien si-
sältöjä suunniteltaessa. Varsinaisten treffien 
lisäksi toimikunnat järjestävät tapahtumia vii-
konloppuisin. Tulevissa lehdissä tullaan myös 
kertomaan kesän ja syksyn tapahtumista lisää.

Purhossa on vuosipaikkoja vielä vapaana!  
Ota yhteyttä:

Armas Mikkonen puh 05 006 0322
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Kymenlaakson alueella asuvat karavaanarit kokoon-
tuivat Pyhtään Motellille ja perustivat oman ker-
hon 10 päivänä joulukuuta 1972. Nimeksi laitettiin 

SF-Caravan Ry Kymenlaakson kerho.
1970-luvun alkupuolella yhdistys kasvoi reippaasti ja jä-

senet hankkivat isompia vetoautoja ja tehdastekoisia vau-
nuja. Kerho vuokrasi Saaramaan leirintäalueen talveksi, ja 
myöhemmin Haminan Pitkät hiekat. Näissä oli se huono 
puoli ettei ollut yhteisiä sisätiloja, mutta toimeen tultiin.

Meillä oli ryhmä ihmisiä, jotka kiersivät kaakonkulmaa 
etsien vuokrattavaa tai ostettavaa aluetta.

Kesäisin pidettiin treffejä eri paikoissa kuten esim: Väki-
näisten kenttä, Santalahti, Paalimäki, Orilampi muutamia 
mainitakseni. Keimolassa oli isot treffit 1974 mukana oli 644 
vaunukuntaa, joukossa monta kymenlaaksolaista. 1976 oli 
Pohjoismaiset Caravanpäivät Ruotsissa Elmiassa, jossa oli 
mukana useita vaunukuntia Kymenlaaksosta. Jäsenmää-
rämme ylitti 100 vaunukunnan.

1977 SF-Caravan muuttui Liitoksi, meiltäkin oli edustus 
Turussa. Piti muuttaa sääntöjä ja Kerho muuttui yhdistyk-
seksi. Meidän  yhdistys sai numeroksi 10. 1977 saatiin oma 
standaari. Samana vuonna yhdistys neuvotteli Vehkalahden 
kunnan kanssa Purhon Valkealammen vuokra-alueesta ja 
kunta vuokrasi alueen yhdistykselle, noin yhden hehtaarin 
alue korpea ja heikko tie johti rantaan. Siitä sitten alkoi 
talkoiden sarja.

Kymenlaakson yhdistys järjesti Kevät-päivät Kouvolan 
Käyrälammella. 1978 Purhoon saatiin jo sauna, jonka jä-
senet rakensivat pyörien päällä olleesta työmaakopista. Se 
oli pieni, sauna ja pesuhuone oli yhdessä.

1980 jäsenmäärä ylitti jo 400 vaunukuntaa ja 1981 
saatiin alueelle sähköt, ja porakaivo, joka takasi hyvän  
juomaveden.

16.8.1983 15 vaunukuntaa teki matkan Tallinnaan kiertä-
en Leningradin kautta. Meidät otettiin siellä ystävällisesti 
vastaan Piritan leirialueella. Samana vuonna alkoi uuden 
saunan suunnittelu ja rakentaminen.

Puhelinkioskikin saatiin alueelle (kännyköitä ei ollut 
vielä).

Kouvolan seudun karavaanarit  perustivat oman  yhdis-
tyksen Kouvolaan.

SF-Caravan Kymenlaakso ry 40 vuotta 

HISTORIIKKI

1984 alkukesästä saatiin uusi sauna käyttöön, tuntui hy-
vältä, kun pesuhuone ja löylyhuone oli erikseen.

Heinäkuussa pidettiin yhteistreffit Eestiläisten kanssa Ol-
ginossa, ja pikkujoulu vietettiin Laajakosken Honkalassa 
ja se oli silloin menestys, koko perheet voivat olla yhdessä.

Vuonna1985 jäseniä oli jo yli 500 vaunukuntaa. Pikkujou-
lua vietettiin silloin Summan Pirttilässä, jotta kaikki sopisi 
mukaan.

Yhdistyksen 15-vuotisjuhla pidettiin Kymin lentokentällä 
ja v1988 tehtiin 30 vuoden vuokrasopimus Vehkalahden 
kunnan kanssa.

v1989 uusi huoltorakennus valmistui kesällä, ja yhdis-
tyksemme karavaanari tekivät matkan Unkariin  20 vau-
nukunnan voimin.

v1990 oli yhdistyksen musta vuosi , eripuraa ja koko joh-
tokunta erosi, kun katsoivat saaneensa epäluottamuksen.  
Kun päästiin normaalitilaan,niin saatiin uusi liiteri ja va-
rastorakennus alueelle ja jätevedet umpioon, grillikatos 
siirrettiin uuteen paikkaan. Uusi yläalue otettiin käyttöön.

v1991 Nuorisotalon rakentaminen alkoi keväällä ja syk-
syllä se oli viittä vaille valmis.

v1992 Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat ja Purhon 15-vuotisjuh-
la vietettiin Purhossa. Arkinen aherrus jatkui kunnes v1994 
aloitettiin toisen saunan rakentaminen toisen jatkeeksi.

Harrastuksia ei ole unohdettu,vaan yhdistys on ollut mu-
kana istuttamassa Järvitaimenta järveen.

Purhon alue on valitettavasti saanut kokea myös nuorison 
ilkivallastal.

v1996 Yhdistys sai oman lipun ja vihkiminen tapahtui 
Purhossa juhlallisin menoin. Puuhapirttiä on laajennettu ja 
paikkoja korjailtu. – Jätehuoltoon on panostettu.

Vehlahden kunnalta saatiin ostettua Purhon alue yhdis-
tyksen nimiin ennen kuin Hamina ja vehkalahti yhdistyi. 
Yhdistyksellä oli erittäin hyvät välit kunnan kanssa.

Yhdistyksellä on ollut työllistettyjä henkilöitä, joista alueen 
isännillä on ollut paljon apua.

FICC-ralliin Unkarin Balaton-järvellä osallistui useita vau-
nukuntia myös Kymenlaakson kerhosta.  

v1997 16.8. vietettiin yhdistyksen 25-vuotis- ja Purhon 
20-vuotis juhlaa, paikalla oli 159 vaunukuntaa plus



SF-Caravan Kymenlaakso ry 40 vuotta 

HISTORIIKKI

kutsuvieraat esim. Liiton silloinen puheenjohtaja Seppo 
Pietiläinen vaimonsa kanssa, ensimmäinen Caravan-liiton   
puheenjohtaja Börje Tengström vaimonsa kanssa ja FICC:in 
silloinen puheenjohtaja LarsDahlberg vaimonsa kanssa 
ynnä eri yhdistyksistä ja toimialoista tulevat onnittelijat  
sekä omat yhdistyksen jäsenet ym.

Meidän yhdistyksestä oli 5 hengen ryhmä edustettuna 
Aasian FICC-Rallissa, joka pidettiin Japanissa.

v1998 aikana yhdistyksemme jäseniä on osallistunut eri 
yhdistyksien järjestämiin treffeihin sekä Eurooppa-ralliin 
että FICC-ralliin Le´bassa Puolassa.

Yhdistys on isännöinyt myös Karavaanipäivät Kotkassa 
kesäkuussa 2000. Tästä urakasta selvittiin hyvin, vaikka 
tapahtuma pidettiin keskellä kaupunkia.

v2002 oli taasen juhlan aika, kun Yhdistyksellä oli 30-vuo-
tis juhla ja Purhon karavaanialueella 25-vuotisjuhla 16.-
18.8.2002. Juhliin osallistui yli 120 vaunukuntaa, ja sää oli 
silloinkin suosiollinen juhlille.

v2003 aikana yhdistys on panostanut kovasti: jäteveden 
asialliseen hoitoon ja järjestelmän rakentamiseen. Euroja on 
palanut runsaasti siihenkin, mutta lopputulos on huippua.

v2004 FICC-leiri oli Suomen Oulussa ja muutamat Ky-
menlaakson karavaanarit päättivät koukata Venäjän kautta 
Ouluun. Ja niin kävikin. Ajoimme Niiralasta rajan yli Petros-
koihin ja sieltä ylös aina Muurmanskiin asti, josta ajoimme 
Norjaan ja Utsjoelta Suomen puolelle ja Ouluun. Matkaan 
meni 3 viikkoa. Tällainen on sitä karavan matkailua. v 2007 
elokuussa oli taas juhlan aika, kun Yhdistys täytti 35 vuotta 
ja Purho 30 vuotta. Juhlittiin lähinnä jäsenistön kesken.

40 vuoden aikana Kymenlaakson yhdistyksessä ja Pur-
hon alueella on tapahtunut paljon. Hallitukset vaihtuneet 
samoin eri toimikuntien jäsenet. Purhossa on ollut muutama 
ikävä kuoleman tapaus, monta syntymäpäivää on vietetty 
ja muutamat häätkin mahtuvat aikajaksoon. Purhoa on 
melkein koko ajan  rakennettu ja korjattu paikkoja. 

Se on hyvä, että jäsenet ovat kuitenkin liikkuneet niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin ja ovat näin toteuttaneet 
Caravan henkeä eli vaunussa on pyörät.

Kaikille hyvää 40-vuotisjuhlaa   
toivottaa Raimo Torkkel 2759

40-vuotisjuhlavii-
konlopun ohjelma 
17. - 19.8.2012

PERJANTAI 17.8.2012
Saunat    klo 17.00 - 21.00
Pubiteltta avoinna  klo 17.00 - 21.00
Karaoke Puuhapirtillä  klo 22.00 - 00.30
Hiljaisuus   klo 01.00

LAUANTAI 18.8.2012
Lipunnosto   klo 09.00  
Kunniapuheenjohtaja Raimo Torkkel

Lapsille omaa ohjelmaa  klo 9.30 alk.
Taikuri    klo 11.00
Tervetuloa juhlaan  klo 11.00

- puheenjohtaha Timo Rusi
- Marjaanan ja Arin tarinatuokio
- Huomionosoitukset, palkitsemiset
- puheenjohtaja Timo Rusi
- juhlatoimikunnan sihteeri Teija Ahdepelto

Ruokailu   klo 12.30
Pubiteltta avoinna  klo 12.30 - 01.00
Taikuri Pubiteltassa  klo 14.00
Rainer Maunula ”Raikku” laulattaa  
    klo 14.30 alk.
Saunat    klo 15.00 - 20.00
Tanssit Merituulen tahdittamana  
    klo 21.00 - 01.00
Hiljaisuus   klo 02.00

SUNNUNTAI 19.8.2012
Aluemaksut   klo 10.00 - 13.00

Treffimaksu 25 e /viikonloppu/vaunukunta, 
lisäksi normaalit alue- ja sähkömaksut. Myös 
tyhjillään olevista vaunuista.
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Kansakoulussa opittiin kansalli-
set liputuspäivät, esimerkiksi, 
että Kalevalan päivä on 28.2. 

Miksi juuri 28.2? No asia selviää goog-
laamalla: Kalevalan päivää vietetään 
28. helmikuuta, koska Elias Lönnroth 
allekirjoitti ja päiväsi Kalevalan ensim-
mäisen version, niin sanotun Vanhan 
Kalevalan esipuheen 28.helmikuuta 
1835.

Muistatko, miksi lippu on salossa 
8.12.? No koska se on yksi 13:sta va-
kiintuneesta liputuspäivästä eli Jean 
Sibeliuksen syntymäpäivä ja samalla 
suomalaisen musiikin päivä. 

Liputuspäivien lisäksi vietämme (?) 
kansainvälistä ja kulutuskriittistä ”Älä 
osta mitään päivää” (marraskuun lo-
pulla, ei vakiintunutta päivämäärää), 
autotonta päivää (22.9.), ystävän päi-
vää, vanhusten päivää (tänä vuonna 
7.10.), ja lähimmäisen päivää (29.8.)

Sitten on tietysti naisten päivä 
(8.3.) ja Lapsen oikeuksien julistuk-
sen muistoksi vietettävä lasten päivä 
(20.11.) Wikipedian mukaan on myös 
kansainvälinen miesten päivä 19.11. 
Facebook-liike ajoi myös Suomeen 
tätä miestenpäivää tasa-arvon nimissä 
koska Isänpäivä, äitienpäivä ja nais-
tenpäivä ovat jo kalenterissa, mutta 
miestenpäivä puuttuu!! Uudesta juhla-
päivästä olivat innostuneet ainakin ne 
yli 16 000 suomalaista, jotka liittyivät 
Facebookissa miestenpäivää ajavaan 
liikkeeseen. 

Ryhmän mukaan miestenpäivä on 
välttämätön, koska miehet ovat ”kyl-
lästyneet tuomaan naistenpäivänä aa-
mukahvit kullalle vuoteeseen saamat-
ta koskaan tuntea samaa hegumaa.” 
Ensimmäistä miestenpäivää vietettiin 
10. syyskuuta 2010.

Laskiaisella on kirkollinen merkitys, 
siitä alkaa pääsiäiseen kestävä paas-
to. Mutta kysymys herää, miksi on  

laskiaisTIISTAI, miksei laskiaismaa-
nantai  tai KESKIVIIKKO. Varsinainen 
laskiainen on nimenomaan laskiaistiis-
tai; sen jälkeen alkaa paasto. Paasto-
päiviä on 40, sunnuntait pois lukien, ja 
paasto päättyy ensimmäiseen pääsiäis-
sunnuntaihin. Paaston aikana ei syödä 
lihaa, joissakin tapauksissa ei maito-
ruokiakaan. Laskiaistiistai oli siis vii-
meinen päivä, jolloin liha oli sallittua. 

Lainan päivänä (8.2.) saa monis-
sa kirjastoissa palauttaa kirjat ilman 
myöhästymismaksua. Mutta mitäs 
sanot Kallen päivästä? Kustaa Vilku-
nan ”Vuotuinen ajantieto” kertoo, että 
mimmoista ilmaa on Kallen päivänä, 
(28.1.) niin semmoista ilmaa pitää koko 
vuoden. Jos aamupäivä on kaunista, 
niin sitten alkuvuosikin on kaunista, 
jos Kallen ilta on kurjaa säätä niin koko 
loppuvuosi on huonoa keliä.

 Muistan oman äitini sanoneen , että 
Matti avaa tai sulkee ”lumiportit”. Jos 
Mattina (24.2.) pyryttää lunta, lunta 
tulee vielä paljon tai millainen Matin-
päivä sellainen koko kevät. Matin tuis-
kun sanottiin ennustavan hyönteisten 
runsautta ja lämmintä kesää, jolloin 
kaikki menestyy. Tänä vuonna ei Mat-
tina ainakaan Purhossa pyryttänyt, että 
sen puolesta voidaan odottaa huonoa 
kesää. Matinpäivän auringonpaiste 
ennustaa hyvää ohravuotta ja suoja-
sää Mattina ennustaa aikaista kevättä. 

Joka 4.vuosi vietettävä karkauspäi-
vä oli kalenterissamme aikaisemmin 
24.2., mutta vuodesta 2000 alkaen se 
on ollut helmikuun viimeisenä päivä-
nä eli 29.2. Tämä päivä on yhdistetty 
kauan vanhoihin piikoihin. Kun van-
hapiika (25-40v!!!) avioituu, hänen sa-
notaan palanneen Kyöpelin eteisestä. 
Kyöpeli on varattu vain kunniallisille 
ikäneidoille. Karkauspäivän määräsi  
Rooman keisari Caius Caesar. Tästä 
päivästä tai karkausvuodesta tuli sitten 

myöhemmin vanhojen piikojen kosin-
tapäivä, jolloin miehen oli suostuttava 
kosintaan tai annettava piialle sopiva 
lahja, kuten esimerkiksi hamekangas.

 19.3. eli Joosepin päivänä piti  kar-
jalaisten mukaan olla talven viimei-
nen pyry. Eli laitetaanpa ensi keväänä 
muistiin, pitääkö paikkaansa..

25.3.Marian päivän säästä on arvi-
oitu lumen sulamista. Jos Maariana 
on lunta katolla niin on Vappuna va-
olla. Mitä on katolla Maariana, sitä 
on suolla suvena. Mikä Maariana ka-
tolla, se Erkkinä (18.5) maassa. Jos ei 
Matti 24.2 kuori lumesta kantoa, niin 
Maija 25.3 lakaise kattoa, eikä härkä 
Vappuna puroista juo. Turhaan saa 
huhtikuussa kesää odottaa, jos Maija 
ei maata näytä. Maijan päivän odo-
tetaan myös haukien kutevan, met-
säkanalintujen menevän soitimelle 
ja kurkien saapuvan. Marian päivää 
pidetään myös kevään taitekohtana, 
Jos ei ennen Mariaa lumet sula , ei ne 
sula jälkeenkään. Jos lunta sataa, sataa 
paljon. Jäät alkavat heiketä, ” Maarian  
pistää kuuman kiven lampiin” ”Kau-
nis ilma Mariana tietää hyvää vuotta. 
Etelätuuli ennustaa lohennousua jo-
kiin ja hyvää kalaonnea. Pohjoistuuli 
Mariana tietää huonoa marjavuotta, 
linnunsoidinta kalojen kutua, kylmää 
kevättä ja kesää. Jos Maariana sataa 
lunta tulee hyvä sieni- ja marjavuosi. 
Jos Mariana on paljon lunta tulee hyvä 
viljavuosi. Jos varis saapuu ennen Ma-
riaa tulee kylmä vuosi, 

25.4. Markun yön/ päivän pakkanen 
tietää jatkuvaa kylmää. Markun kylmä 
tarkoittaa 40 päivää kylmää. Jos Mar-
kun varpaat palelee niin tulee kylmä 
kesä. ” Markuksen kylmä vie kolman-
nen tähkän pellosta, kolmannen kalan 
verkosta ja kolmannen halon pinosta.”

Joidenkin sananlaskujen mukaan 
Markkuna kesä on jo ovella. 
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Tunnemme toki karkkipäivän, sauna-
päivän ja siivouspäivän, mutta onko 
joka perheessä tapana viettää synty-
mäpäivää tai nimipäivää? Jotkut  ih-
miset väittävät (erityisesti miespuoli-
set), etteivät MUISTA esim. puolison 
merkkipäivää tai hääpäivää. Tähän 
voin antaa nykypäivään sopivan kons-

tin: laitetaan kännykkään muistutus. 
Hälytysääni sitten havahduttaa ja voi 
poiketa kotimatkalla ostamaan kuk-
kia. Ja tästäkös kotona kiitetään!!  

Millaisia sananparsia meidän lap-
semme keksivät säästä tai kevään 
merkeistä? Kenties jotain sinnepäin, 
että ”jos on sähköposti  tukossa Mark- kaikille turvallisia kilometrejä toivotellen  

Sirpa

kuna, niin on sitä koko kesän ” tai jos 
”on akku loppuu kännykästä Keijon 
päivänä, niin uusi on ostettava ennen 
syksyä.... Se on ainakin varmaa, että 
”jos vappuna on  lunta katolla, niin sitä 
on maassakin”.

V esku ja Päivi oli järjestänyt 
keväisen perinnetapahtu-
man kulkureille Tommo-

lansalmelle. Sää oli mitä mahtavin ja 
alue tosi mukava. Perjantaina kokoon-
nuttiin saunojen jälkeen perinteises-
ti laulujen merkeissä Matin haitarin 
säestyksellä. Illalla oli Kuninkaallisten 
valinta. Lämsän Pena ja Liisa letkeil-
lä lanteillaan sulattivat tuomareiden 
sydämet ja kruunu painettiin heidän 
kutreilleen. Parketti ei ollut ehkä paras 

Kulkurit Tommolansalmella 
25.–27.5.2012 

 
mahdollinen kun oli vain sepeli lattia-
na, mutta kävi se tanssi siinäkin. Lau-
antaina aamuisten askareiden jälkeen 
alkoi onkikilpailut. Osallistujia oli run-
saasti. Ahti oli joillekin kovinkin anteli-
as. Voittajat selvisivät punnituksen jäl-
keen. Naisten sarjan voitti Honkasalon 
Päivi 550g, toiseksi tuli Siitosen Sisko 
235g ja Teittisen Tarja 60g:n pikkusaa-
liillaan oli kolmas. Miehissä Valtosen 
Maran saalis oli 620g, Lämsän Pena oli 
465g toinen ja kolmanneksi 410g:lla 

tuli meidän isäntä. Ruokailu oli jär-
jestetty klo 13.00. Herkkua oli tarjolla 
talon rouvan valmistamana. Kasvot pu-
naisina auringon jäljiltä suuntasimme 
kotimatkalle ja talon rouva oli leiponut 
halukkaille lämpimät leivät matkaan. 
Autokuntia oli treffeillä vähän alle kol-
mekymmentä. Jäi mukavat muistot ja 
nauramisesta saimme reilusti vuosia 
lisää. 

Kirjoitteli Rusin Eija   
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Kesäkuun 24. päivä omistettiin jo keskiajalla Jo-
hannekselle, Herran edelläkävijälle ja kastajal-
le. Johannes-nimen vanhasta ääntämismuodosta 

saatiin keskikesän juhlan nimeksi juhannus. Kristillinen 
Johanneksen syntymäjuhla sijoitettiin tarkoituksella suo-
malaisten ikimuistoisen keskikesänjuhlan tienoille. Näin 
kirkko pyrki kitkemään vuoden valoisimman yön juhlin-
nasta pakanallisina pitämänsä piirteet.

Lähes kaikkialla Euroopassa on poltettu eri juhlissa tulia 
ja huviteltu. Samalla on tutkittu enteitä ja oltu varuillaan, 
koska vuoden lyhin yö oli kansan käsityksissä äärettömän 
vaarantäyteinen, suorastaan pelottava. Metelöinti ja pyssy-
jen pauke, sekä yössä loimottavat tulet pitivät pahansuovat, 
ilkeät voimat loitolla.

Keskikesällä aurinko on korkeimmillaan ja päivä pisim-
millään. Juhannuksen tienoilla luonnon kasvuvoima on hui-
pussaan ja luomakunnan salaisuuden herkimmin havaitta-
vissa ja hyödynnettävissä. Maanviljelijät ja karjanhoitajat 
ovat tutkineet enteitä satovuoden ja karjaonnen varalle, 
mutta erityisesti neitojen pakanallisille lemmentaioille ju-
hannus oli otollista aikaa. Lemmennosto onnistui, jos kie-
riskeli ilman rihman kiertämää mielitietyn talon kasteisessa 
pellossa tai juoksenteli pitkin yhdeksää ojaa tai kolmasti 
pellon ympäri. Mielitietyn syksyllä syödessä tällaisen pel-
lon viljasta tehtyä uutisleipää, lempi taiantekijää kohtaan 
leimahti. Tulevan sulhon tiedon kaipuussa on kurkittu läh-
teen pintaa tai poimittu yhdeksän erilaista kukkaa tyynyn 
alle. Luonnon ollessa vehreimmillään on tuoreilla kukilla 
ja lehvillä tärkeä osuus juhannustunnelman luomisessa. 
Näillä on koristeltu kotia ja ovenpieliä jo vuosisatojen ajan 
ja taikoja varmasti tehdään vielä tänäkin päivänä.

Juhannussalon, maistongin, jäljet johtavat Ruotsiin, josta 
se omaksuttiin Ahvenanmaalle ja saaristoon, ja toisaalta 
1700-luvun länsisuomalaisiin kartanoihin ja ruukkeihin. 
Itä-Suomen kartanoissa saatettiin 1700-luvulla pystyttää 
ruotsalaisperäisen juhannussalon lisäksi kokko suomalais-
kansalliseen tapaan. Varsinaiseen supisuomalaiseen juhan-
nusperinteeseen juhannussalko on siis uusi tulija. Entisajan 
maaseutuympäristössä juhannus oli talon tai kyläkunnan 
väen yhteinen juhla kokon äärellä. Nykyisin juhannusta 
vietetään joko perhe- tai ystäväpiirissä tai jossakin lukuisista 
julkisista juhannusjuhlista.

Juhannus mainittiin jo vuonna 1927 Suomalaisuuden Lii-
ton suosittamien liputuspäivien joukossa. Samaisena vuon-
na herätettiin ajatus jonkin päivän valitsemisesta Suomen 
lipun päiväksi. Ensin kuultiin tunnettujen suomalaisten 
mielipiteitä asiasta ja ehdotettujen päivien sopivuudesta 
tehtiin pieni kiertokysely. Kirjailija Maila Talvion juhan-
nuksen puolesta tekemä ehdotus voitti. Virallinen liputus-
päivä juhannuksesta tuli vuonna 1934. Tuolloin annetun 
asetuksen mukaan liputus kesti iltakuudesta yhdeksään tai 
auringon laskuun ja pimeän tuloon. Vuonna 1954 asetuk-
sen muutos nimesi Suomen lipun päiväksi kesäkuun 20. ja 
26. päivien välisen lauantain. Monesti lipun annettiin olla 
tangossa kunnes juhlinta oli päättynyt, tai juhannuspäivän 
iltaan saakka. Lippukomitea ehdottikin 1970-luvun alussa, 
että lippu vedetään salkoon juhannusaaton iltana kello 18 
ja lasketaan vasta seuraavana eli Suomen lipun päivän 
iltana kello 21.  Tapaa pidettiin omintakeisena ja Suomen 
valoisaan kesään sopivana.

Lähde: Otteita kirjasta Uusi Ajantieto
Suomalaisuuden Liitto - Saila Savinen
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TORSTAI:
Alueelle saapuminen
Saunat    18.00 – 21.00
Karaoke   21.00 – 01.00
Pubi   21.00 – 00.30

PERJANTAI, Juhannusaatto
Arpojen myynti alkaa  10.00
Saunat   14.00 – 17.00
Telttasauna lämpimänä
Juhannusjuhla        18.00
Lipunnosto ja lippulaulu, Kahvitarjoilu
Ohjelmaa
Kokko   20.00
Orkesteritanssit  21.00 – 01.00

LAUANTAI   
Herrasmieskisa - Leikkimielinen tietokilpailu maastossa. 
Sopii sekä lapsille, että aikuisille.
Ulkopeliturnaus:
Aikuiset/nuoret Lapset ja lapsenmieliset:
Mölkky  Renkaan heitto
Petankki  Keilaus
Sulkapallo  Pallon heitto   
Tikanheitto Naruhyppely
(Säävaraus, sateen sattuessa sisäpelit)
Turnauksen jälkeen lämpiää telttasauna  
kisailijoiden ja kannustajien iloksi!
Arpajaiset   16.00
Saunat   18.00 – 21.00
Karaoke   21.00 – 24.00
   
SUNNUNTAI      
Treffimaksu 20e ja normaalit aluemaksut 
   9.00 – 12.00   
HAUSKAA JUHANNUSTA!

Juhannus, Suomen lipun päivä

JUHANNUS 2012



Menneen talven lumia eli perinteinen 
Purhon hiihtokilpailu koki osallistuja-
kadon

Meillä on kaikilla tiedossa suoma-
laisen kilpahiihdon lama. Onko lama 
edennyt  jo kansan syviin riveihinkin? 
Vai mikä oli syynä kilpailijakatoon 
Purhon perinteisissä hiihtokilpailuissa, 
joita hiihdettiin la 25.2. 

Numerolappuja kannettiin isot pinot 
Parlamentin pöydälle ja kisaorganisaa-
tio oli viritetty huippuunsa. Oli latu, 
mitalit, toimitsijat, sopiva pakkanen 
ja runsaasti kannustusjoukkoja. Oli  
kuumaa mehua, makkaraa, kärrylli-
nen shaaleja hiihtäjien lämmikkeeksi 
ja saunakin lämmitettynä.

Lauantaina ennen yhtätoista kova-
äänisestä kaikuivat Even sanat, joil-
la kannustettiin ihmisiä kaivamaan 
hiihtimet esille ja saapumaan lähtö-
paikalle. Mutta hiihtäjiä ei tullut, ei 
toisenkaan houkuttelun jälkeen. Pai-
kalle uskaltautui 6 hiihtäjää. Runsain 
edustus oli 4-vuotiaiden sekä naisten 
sarjoissa, kummassakin 2. 

Kisa oli rehti, ja havereilta, kuten 
loukkaantumisilta ja välinerikoilta 
kuten esim. sauvojen katkeamisilta 
vältyttiin. Onneksi, sillä ladun varrella 
ei suurten kisojen tapaan ollut huol-
tojoukkoja. Huoltajat ja kannustajat  
pysyttelivät tiukasti kovalla maalla 
maaliviivan tuntumassa. Siitäpä olikin 
lyhyt matka tankkauspisteelle.

Hiihtäjien vähäisyys ei tietenkään 
vähennä mitalien arvoa ja kaikki mi-
talistit  ansaitsivat hiihtämällä oman 
sijoituksensa. Lämpimät onnittelut kai-
kille ja kiitos osallistumisesta.

Tulokset: 

4v:	1.	Lumi	Taponen,	2.	Riina	Salonen

Pojat 13v:	Mikko	Ahonen

Naiset:	1.	Mervi	Ahonen,	2.	Arja	Ahonen

Miehet:	Jukka	Ahonen

Perhesarjan palkinto	luovutettiin	

Perhe	Ahoselle.	

Kohtuullisen Hutikan kerho  
(vain naisille) kokouskutsu  
la 14.7.2012

klo 11:00

 Tapahtuma Puuhapirtillä – kaikki naiset paikalle

klo 14:00  

 Kokousta aloitellaan Puuhapirtillä – hattu ja ottokäsine suotavaa

 jäsenkorttien/maksujen tarkistus Puuhapirtillä, jäsenmaksu 3e

 Arvan osto, arvan hinta 1e

 Tervetuloa kokoukseen (Eve) + malja meille naisille

 Hutikkahymni ja otetaan

 Ruokailu ja taas otetaan

 Ohjelmaa + yllätysohjelmaa + arpajaiset ja taas otetaan

 Lauletaan ja laulamisen välissä otetaan

 Marssi + marssilaulu ja vieläkin otetaan

 Lähtö PopCafeeseen karaokepiipahdukseen

klo 18:00 

 Saunat, PopCafeen porukka klo 19:00

klo 21:00 

 Yöpukutanssit karaoken tahdissa, miehet mukaan (yöpuvussa) 

 - paras asu palkitaan –

Miehille ja lapsille varattu 30 kpl lippuja (omakustanne) Salpamu-

seon opastettuun kierrokseen, mahdollisuus myös ruokailla (rokkaa 

soppatykistä). Ennakkoilmoittautuminen Evelle tai toimistoon vii-

meistään viikkoa aikaisemmin. Bussikuljetus alueelta Salpamuseolle 

ja takaisin 5e/ruokakunta.
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HIIHTOKILPAILUT

Sf-Caravan Kymenlaakso ry:n sääntömääräinen syyskokous 

pidetään lauantaina 13.10.2012 kello 11.00

Purhon Puuhapirtillä Mäntylänkankaantie 5  49660 Pyhältö.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksensääntöjen edellyttämät asiat

mm. valitaan hallituksen jäsenet, erovuoroisten tilalla,

päätetään v2013 talousarviosta.

SF-CARAVAN KYMENLAKSON RY, HALLITUS

Kutsu syyskokoukseen!
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Talkoot Purhossa



Kesällä 2011 kävimme (me kaksi eläkeläistä) ympäri 
ämpäri Etelä-Saksaa 2 kuukauden ajan. Keski-
tyimme aluksi enemmän suuriin kaupunkeihin, 

loppupuolella enemmän pikkuteihin. Paljon näimme. 
Saksa on mielestäni hyvä matkailumaa. Tiet hyviä, hyvin 

viitoitettuja, autoilijat ja muutkin auttavaisia ja kohteliai-
ta. Ellei osaa saksaa, englanti käy hyvin. Ruoka maksaa 
puolet suomalaisesta, alkoholi 20-40 % Alkon hinnoista. 
Stellplatseja ja campingplatseja on käsittämättömän paljon. 
S-platseilla on palveluina yleensä asfaltti- tai kivipaikan li-
säksi peltinen tötsä, josta saa juomavetta 100 litraa 1 eurolla, 
sähköä 0,5-1 eurolla kilowatin, roskat vietyä, kasetit tyh-
jennettyä, harmaat laskettua 0-8 euron vuorokausihinnalla. 
Suihku on lähes kaikissa ilmaisesta 1 euroon. Pesukoneita 
on harvassa. Paikat ovat yleensä lähempänä kaupungin 
keskustaa kuin varsinaiset campingit ja pysäkit lähellä. 
Campingit ovat paremmin varusteltuja, hinnat Suomen 
hinnoissa. 

Tämä tarina ei pyri olemaan tavallinen, viihdyttävä matka-
kertomus, vaan tarkoituksena on antaa tietoa käymistämme 
paikoista tuleville Saksan kävijöille.

Matka alkoi Vuosaaresta Finnlinesin Nordlink-aluksella 
perjantai-illalla klo 17.30. Olimme varanneet 3-hengen 
hytin kahdestaan ilman ikkunoita. Olimme 9.kerroksessa, 
hytti oli siisti ja saniteettitilat ok. Ei melua, ilmastointi hyvä.

Ruokailutilat 11. kerroksessa, ruoat oli varattu etukä-
teen 60 E maksulla. Emme ole koskaan olleet näin tur-
voksissa syömisestä kuin tällä matkalla. Ruoka oli todella 
monipuolista.

Travemündessä perillä klo 20.30 Saksan aikaa. Ajoimme 
suoraan Lyypekkiin Dekran toimiston lähelle-

Iltapäivällä ajettiin melkoisten tietöiden kautta Bremeniin 
Camping am Stadtwalsee:hen, Hochschuhring 1. Helppo 
löytää Garminilla. Yllätys melkoinen, vrk-hinta 31 euroa. 
Nurmikkopaikka, siisti WC ja suihku. MUTTA: ei muuta. 
Ei TV:tä, ei WLANia. Sähkötolpan kanssa samassa oli vesi-

liitäntä 26 mm ulkokierteellä 10 sentin korkeudella maasta 
mutta  ei letkua puhumattakaan liittimestä. Campingin 
vieressä oli Stellplatz, jossa 18 euron hintaan sai olla yh-
den vuorokauden mutta maksuttomia palveluita ei ollut. 
Paikka oli eko-paikka, kaunis, vieressä pieni järvi, jonka 
kauneudesta ilmeisesti maksettiin.

Löysimme Stellplatz-kirjasta uuden paikan keskellä kau-
punkia: Reisemobilhafen am Kuhhirten. Hinta 10 e/vrk, 
palveluista euro/kappale, sähkö 50 c/kW, 16A. 70 paikkaa, 
kuin iso puisto, alusta mullan sekaista hiekkaa. Historian 
havinaa kaupungissa, turisteja paljon.

23.6.2011 Vietetty aikaa Bremenissä useampi päivä. Pa-
rina päivänä viereisellä lautalla yli ja takaisin, tänään pyö-
rillä rantaa pitkin. Hyvät pyörätiet ajaa. Paljon katsottavaa, 
Roland-patsas, posliinikellot, yksi synkkä kirkko, toinen 
valoisampi. 

27.6.2011 Bremenissä oltiin 3 yötä. Parasta oli vanha kau-
punki ja Böttchnerstrasse. 

Ajettiin Bremerhaveniin, jossa löytyi ihana Stellplatz ai-
van meren äärellä nimeltään Reisemobil Parkplatz Dop-
pelschleuse, osoite An der Neuen Schleuse. Maavallin 
ympäröimä suojainen monttu, kaikille sähköt, pensasaidat 
erottavat autot. Palvelut löytyy. Keskustaan 1,5 km, hyvät 
pyörätiet. Parhaat nähtävyydet: Auslander-maastamuutto-
museo, valtava merimuseo, vieressä koluttavana v. 1945 
rakennettu XXI-sarjan sukellusvene. Bremerhavenista jäi 
mukava muisto.

29.6.2011 Oltiin 2 yötä WHV:ssä Stellplatz Nautimossa, 
joka sijaitsi kylpylän vieressä. Paikka siisti, tasainen piha, 
pensaita ja kivin koristeltu. Kaupunki kuulemma oli pom-
mitettu sodan aikana ”täysin kaput”, mitään katsottavaa 
senaikaista ei ollut jäänyt. Hiljaisen tuntuinen kylä. 

Lähdettiin pohjoiseen katsomaan rannikkoa. Norddeichis-
sa heti eksyimme lauttaparkkiin, josta palasimme vanhalle 
tielle ja tulimme Ocean waven maksuportille, josta oli otet-
tava maksukortti. 2 valintamahdollisuutta, oikealla hiekka-
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kenttä ilman mitään palveluita. Vasemmalla betonikenttä, 
josta sai sähköt. 

Kävelemässä käytiin rantavallilla. Kävelymatkan varrella 
turistipyydyksiä: kaljabaareja ja pieniä myymälöitä.

Sanomattakin selvää oli, että kaikkialla löytyi kylttejä: 
Zimmer frei.Varmaankin hieno paikka aurinkoisella ilmalla.

30.6.2011 Seuraavana aamuna Mallu sanoi, että olisi kivaa 
mennä Hollannin puolelle. Vanhastaan muistin, että siellä 
on kamalan ahdasta, mutta mennään. Seuraavaksi yöpai-
kaksi valittiin Groningen ja siellä Stellplatz Borgerswold, 
Klarastraat 2, jonka Garmin löysi. Koetettiin TOMTOMia, 
joka sanoi, että paikka on Groningenin kylässä Veendam, 
jossa sama osoite. Ajettiin ensin takaisin 40 km, sitten he-
vospolkua 20 km ja tultiin varsin ihanaan paikkaan järven 
rannalle. Järvessä oli vesihiihtolankalaite, jota nuoriso koko 
illan käytti. Rauhallista, sopii hyvin perheelle, 5 egua/vrk + 
vesi ja sähkö normaalein 50 senttisin.

Lähdimme kohti etelää Hollannin maisemateitä pitkin. Jo 
heti alussa kaduin: kapeitä kärryteitä eikä pengertä ollen-
kaan kylteistä puhumattakaan. Monen eksymisen jälkeen 
pääsimme Saksan puolelle ja kaikki taas in Ordnung. Siis 
ei enää koskaan Hollantiin moottoriteiden ulkopuolelle.

2.7.2011 päädyimme Greveniin yöksi ennen Münsteriin 
menoa. Paikaksi valittiin Yachthaven Marina ”Alte Fahrt 
Fuestrup”. Hieno paikka kanavan varrella, vielä isompia 
ja suurempia matka-autoja. 

Münsterin A-Alleella paikat olivat pikkuautolle käypäiset 
mutta alleen vieressä oli Konrad Adenauer-allee, jossa sai 
olla max 4 tuntia per 1 egu. Se riitti: katsottiin kävellen 
pari kirkkoa.

4.7.2011 hankkiuduttiin lähemmäs Kölniä Dorsteniin. Ja 
paikkana oli Jacksonville..., ei sentään vaan Reisemobilha-
fen An der Lippe. 2 kenttää, hiekkaa. Vieressä uimalaitos, 
9 eguu/lärvi. Taas oltiin kanaalin varrella, jokilaivoja meni 
ja tuli.

6.7.2011 iltapäivällä tultiin Kölniin. Paikka  oli tupaten 
täynnä ja pääsimme vain 50 metrin päähän sisäänajokadul-
le jonotuspaikalle ilman palveluja, josta siitäkin nyhdettiin 
8 euroa.

Samana päivänä lähdettiin Kölniin, käytiin tuomiokirkossa 
ja käveltiin ympäriinsä melkoisessa tungoksessa. 

Ajettiin Koblenziin, Campingsplatz Rhein-Moseliin, 
Scharfwiesenweg 6. Varsin täyttä, 23 euroa ilman säh-

köä. Kaupunki hieno, iso vanhakaupunki, paljon turisteja 
täälläkin.

Mentiin sitten Niessmann-Bishoffin lähellä olevan tehtaan 
ilmaiselle campingpaikalle. Oli aivan tehtaan vieressä as-
falttikenttä, sähköä oli, ei vetta. Illalla vilkasta keskustelua 
Euroopan politiikasta naapuriautojen porukoiden kanssa. 

Aamulla taas liikkeelle pitkin Moselin rantaa kulkevaa 
tietä. Kyllä oli MONTA MUTKAA, viiniviljelyä ja campingia 
pitkin reittiä Voimat loppuivat Reisemobilpark Minheimis-
sa, 66839 Schmelz Hoher Staden - stellplatziin. Moselin ran-
nalla, omat aitaukset, 7 egua sähkön kanssa, rauhallinen. 
Pikainen käynti Trierissä lähinnä roomalaisten rakentamaa 
Porta Nigraa katsomaan ja sitten vaimo katsomaan Mamma 
Miaa ja minä kirjoittamaan.

Trier on varsin pieni ja melko vähän katsottavaa vaikka 
lieneekin Saksan vanhin kaupunki.

15.7.2011 Heidelbergiin lännestä päin. Olimme menossa 
Neckarin eteläpuolella olevaan Schlierbacherin camppiin. 
Tie oli pitkä ja kapeaa katua pitkin kilometrien jonossa 
HITAASTI. Camp osoittautui kapeaksi suikaleeksi tien ja 
joen välissä, 30 paikkaa. Vanhat systeemit, lämmintä vettä 
sai suihkusta 1 neliön suihkuhuoneessa jne. 25 egua/vrk.

Heidelbergin yliopiston museo mielenkiintoinen, kau-
pungin kadun tunnelma mukava mutta vähän katsottavaa. 
Jesuiittakirkko ihanan valkoinen sisältä. 

Seuraavaksi kohteeksi valitsimme opaskirjan perusteella 
vanhan luostarin, Maulbronnin. Minun mielestäni paikka 
on todellinen HELMI. Pieni, rauhallinen kaupunki, jossa iso, 
ilmainen parkkialue aivan luostarin vieressä. Luostarialue 
suuri, muurien ympäröimä, paljon katsottavaa. 

18.7.-22.7.2011 olimme Hechingenissa. Heti eka päivänä 
päätimme mennä katsomaan Hohenzollern-suvun linnaa. 
Ajoimme autolla linnaa ympäröivän metsän alareunaan, 
reppu selkään ja menoksi. Kiipeäminen oli todella melkois-
ta, 40 asteen kulmassa ylös 1,5 tunnin ajan. Huippu oli 853 
metrin korkeudella. 

Linna on todella mahtava kooltaan ja arveluni mukaan 
varsin alkuperäisessä kunnossa. Paljon oli katsottavaa, al-
kuperäisiä huoneita, kunniamerkkejä, mm Vilhelm II:n 
kantama Suomen Valkoisen Ruusun kunniamerkki. Tämän 
reissun hienoin paikka.
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Yötä olimme Hechingenissä Zollernalbcamping:ssä Nieder-
hechingerstrassella. Oli stellplatz ja camping vierekkäin, 9 
ja euroa. Rauhallinen paikka.

22.7.2011 viimeistä kertaa etelämmäksi ohi komeiden 
schweebien maisemien Hymerin tehtaalle ja korjaamoon 
Bad Waldseehen. Stellplatsilla oltiin, 9 e/vrk, rauhallista.

25.7.2011 klo 06: Hymerin pihalla odottamassa firman 
avautumista. Oltiin yö täällä, sähköä sai. Jäätiin vielä yh-
deksi yöksi ilmaiseen parkkiin Hymerin pihalle.

26.7.2011 aamulla baanalle Ulmia kohti. Päätimme ra-
dikaalista matkustamisen muutoksesta: ei enää suuria 
kaupunkeja ja uusia kirkkoja vaan maaseutua ja pieniä 
teitä. Ajelimme tie 30:ä Donauwörthiin ja sieltä eteenpäin 
Treuchtlingeniin. Mukava 44 paikan stellplatsi ja rauhal-
lista. Kylässä kylpylä ja ulkouimala, jossa makasimme AU-
RINGOSSA VÄLILLÄ UIDEN.

31.7.2011 Treuchtlingenissä viivyimme 5 yötä. Mukava 
paikka, siistiä, usein musiikkia viereisessä Kurparkissa, 
kaupunki pieni mutta viihtyisä. 9 egua/vrk, muu ilmaista, 
ei pesukonetta. 

Tr:n jälkeen pieniä teitä pitkin Rothenburgiin Bensen-
strassen P2:een. Täyttyi jo iltapäivän alkupuolella. Vähän 
vinkkelit paikat, jaettu 2 osaan, kaikilla ei sähköä.

Kaupunki ainoa näkemämme aito keskiajan kaupunki, 
pommittamaton, paljon pieniä puoteja, joissa lähinnä myy-
tiin leikkikaluja ja muistokrääsää. Komea, mutta maksulli-
nen kirkko. Poikkikadulla keskiaikainen kidutusmuseo - ei 
mikään ole niin fiksu ja hyväntahtoinen kuin ihminen!! 

4.8.2011 Oltiin 2 yötä Rothenburgissa. Sieltä Kitzingeniin. 
Stellplatsi Main-joen rannalla, mukava paikka, tilaa rivissä 
ja takana pellolla. Autojen ja joen välillä 2 auton pituinen 
nurmikko, joten hyvin sai pöydän ja tuolin aseteltua. 5 e/
vrk. Oltiin taas 2 yötä.

Naapuriauton mies neuvoi stellplatsin Würzburgiin, Lud-
wigsbrückenin vieressä olevalle Mergentheimer Strasselle. 
Varsin ahdas paikka kanoottiseuran takapihalla, 12 e/yö. 
Paikka Mainin rannalla ja vesi tosi sameaa. Kaupungissa 
todella komea Residenz ja tietenkin kirkko kirkon vieressä. 

Oli valittu kohteeksi Frielendorf. Vähän mietitytti, kun 
kaikkea palvelua puuttui - ajateltiin, että ne puuttuvat ovat 
tietenkin itsestään selviä.Vettä tuli ja meni, mutta ei suih-
kua, eikä muutakaan kuin komea maisema 10 e hintaan. 
Bade oli kilometrin päässä, suihkuun pääsi 4 e hintaan.

6.8.2011 Aamulla oltiin kypsiä lähtemään Göttingeniin. 
Oli lauantai ja Kasselin h-moisia mäkiä ajeli monta matka-
autoa, arveltiin olisiko tilaa. Hyvin oli, hyvä paikka saatiin, 
9 e/vrk, kaupunki vierellä ja baadi, johon juuri lähdetään 
tutustumaan. 

Maanantaina 8.8.2011 Eilen käytiin ipäivällä kaupun-
gissa. Ihan mukava, ei niinkään pieni paikka. Kaunis tori, 
sunnuntain vuoksi kaikki kaupat kiinni.

Hyvä Freibaadi vieressä samoin halliuimala, pariin ker-
taan käyty uimassa ja suihkussa. 

9-10.8.2011 Hampurin kaakkoispuolelle Dragen Stoveriin, 
sen stellplatzille. Samassa paikassa valtava puutarhamök-
kikylä, vakinaisten vaunut ja campingplatz reunavallin 
takana suojassa, vieressä kulkee Elbe. Vallin ja veden vä-
lissä stellplatsi, pitkulainen, autot 2 rivissä. Sähkö kaikilla, 
suihku ym campingiltä. Pieni fillarikierros saatiin tehtyä ja 
yksi pieni kirkko nähtiin. 

12-13.8.2011 Niendorfissa Travemünden yläpuolella me-
ren rannalla. Paikassa 2 stellplatsia, joista valitsimme Vogel-
parkin viereisen. Kapea, ahdas, kurainen, lähes täynnä, 7 e/
yö, kurtaxakin olisi pitänyt maksaa mutta kone ei huolinut. 
Sai olla vain yhden yön joten siirryimme viereiselle yleiselle 
parkkipaikalle, joka loistelias, kivipohjainen. Edellisenä 
yönä samalla P-paikalla ei ollut yhtään voonmobiilia mutta 
meidän jälkeemme paikalle tuli 8 muuta.

Niendorf kaunis merenrantakylä, kahviloita, rantabule-
vardi ja kuin tilauksesta merellä näkyi Finnlinesin paatti 
saapumassa Travemündeen.

Kävimme viereisessä Saksan suurimmassa lintupuistossa-
kin. Iso, 8 e/aikuinen ja sateen vuoksi kurainen ja kaikkiin 
paikkoihin ei päässyt isojen lammikoiden vuoksi. Komeita 
ja värikkäitä lintuja oli ympäri maailman. 

13-14.8.2011 Lauantai-aamulla ajeltiin Skandinavienkaj 
Nordin ”nieluun, mutta lähiohjetaulut puuttuivat, vasta 
Helsinki-portin löydettyämme arvelimme olevamme oi-
keassa paikassa. Portti odotuslaanille aukeni 20,30 ja lai-
vaan pääsimme 00.55 jonka jälkeen kiiruusti punkkaan.

Kotimatka meni hyvin. Suomen aluevesirajalla kuin ter-
vetuloksi aurinkokin alkoi paistaa. Vuosaaressa laivasta 
päästiin ulos todella nopeasti.

Olipa ihanaa tulla kotiin.
EHY-424/Hymer 614CL/Marja-Liisa ja Kari
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JOUNI HÄRKÄNEN
varapuheenjohtaja

Volttikatu 1 
45120 Kouvola
p. 044 592 7683
jouni.harkanen@kymp.net

HENRIK KURKI

Aumatie 24 
45360 Valkeala
p. 0400 650 780
henrik.kurki@pp.inet.fi

MAGNUS LATVALA

Pärnäojantie 374 B
45610 Koria 
p. 0400 608 532
magnus.latvala@gmail.comt

ERIOL ROCKAS

Lohitie 5 C 22 
45160 Kouvola
p. 0400 730 449
eriol.rockas@gmail.com

PIRJO HUOTARI 

Ummeljoentie 7
46810 Ummeljoki
p. 0400 706 547
huotari.pirjo@luukku.com

VALTTERI RUONALA
varajäsen

Myyrätie 4
45150 Kouvola
p. 040 762 0292
valtteri.ruonala@kymp.net

TEUVO HÄMÄLÄINEN
sihteeri

Pappikallionkatu 2 A 1
45150 Kouvola
p. 0400 142 794
teuvo.hamalainen@kotikone.fi
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MIKKO TUOMALA

Maurikuja 10
46800 Myllykoski
p. 040 835 8051
mikstuo@hotmail.com

JOUKO KESÄNIEMI

Suokuja 4  
45810 Pilkanmaa
p. 0400 778 564
jokke@netti.fi

ULLA PERÄKYLÄ
varajäsen

Kylväjäntie 26 
45610 Koria 
p. 0400 253 587 
ulla.perakyla@suomi24.fi



Suomalainen luonteenlaatu on monesti päällepäin niin 
miinusmerkkinen, että välillä oikein ottaa pannuun moi-
nen asenne. Kaikesta ja kaikista asioista valitetaan ja jos 
ei heti keksi mitään kiukuttelun ja murinan aihetta, niin 
kotvasen kun pähkäilee, niin kyllä sitä jostain asiasta aina 
valitusvirren saa aikaiseksi. Haukutaan päättäjät pystyyn, 
kun tekevät tavallisen kansalaisen elämästä perinjuurin 
kallista ja monimutkaista kaikkine veroineen ja ”pyrokrati-
oineen”. Naapurit on ihan sekopäistä sakkia. Ilmastokin on 
ihan surkea – aina on kylmää ja vettä sataa. Työpaikat ovat 
kadonneet jonnekin vinosilmien maihin ja kerta kaikkiaan 
elämä nyt ei vaan suju.  Ja parasta tässä koko vinkumisen 
huumassa on se, että kukaan ei koskaan eikä mitenkään 
muka pysty parantamaan ihan itse omaa elämänlaatuaan.

Kaikeksi onneksi kesän tultua löytyy sellaistakin sakkia 
tuolta maailmalta, mikä ei jaksa aina ja kaikenaikaa kirsku-
tella hampaitaan ja narista turhista. Suurin osa karavaanari-
väestä nimittäin osaa ottaa rennosti ja vaikka se pipo joskus 
päätä vähän ahdistaisikin, niin yleensä sellainen eläjä, joka 
vapaaehtoisesti kuljettaa mukanaan kesäasuntoa, löytää 
myös sen leppoisan asenteen ja vastapainoksi voikin sitten 
kirjoittaa ylistyslaulun kesälle.

 Ei haittaa, vaikka sataa ja tuulee – onhan kesä ja vaunussa 
pitävä katto. Koska valtiovalta on tuhlannut kaikki rahansa, 
niin karavaanarihan maksaa iloisesti virnuillen jokaisen 

Karavaanarin asenne
polttoainelitran, minkä liikkumiseen tarvitsee. Samoin se 
uusi vetoauto ostetaan tarvittaessa, vaikka auton hinnasta 
suurin osa on veroa. Ei haittaa moinen…saahan köyhä maa 
kassakirstuunsa paljon rahaa muutamien höyrähtäneitten 
harrastelijoitten toimesta.

Jos on joutunut sanomaan hyvästit työpaikalle, niin on-
pahan sitten aikaa makoilla vaunulla vaikka koko kesä ja 
grillimakkarallahan elää vaikka kuinka kauan. Siinä on 
kaikki kohdallaan: halpaa ja hyvää eikä tarvitse ostella 
mitään turhia rehujakaan, kun tuossa peruseineessä on 
kaikki jo valmiina.

Suurin säästö yhteiskunnalle tulee siitä, että positiivisuus 
poistaa ahdistuneisuutta ja kaikki psykiatrian palvelut voi-
daan lopettaa. Karavaanari kun ottaa jokusia olusia mukaan 
saunaan ja siellä on aina puhuttu kaikenmaailman asiat 
halki, niin muuta ei tarvitakaan. Jos jossakin vaiheessa oli 
tullut epäilys, että itsellä saattaisi mennä vähän normaalia 
huonommin, niin toisten kanssa jutellessa saa aina kuulla, 
että kyllä jollakulla toisella menee vielä huonommin. Se jos 
mikä, saa aikaan positiivisuutta omaa tilannetta arvioidessa, 
ainakin meissä suomalaisissa. 

Karavaanarin elämä on siis pelkkää auringonpaistetta!  
Eläköön kesä! 

Kummitus (Taina Kummelus)

RAHASTONHOITAJA 
Jouni Härkänen 044 592 7683   

KALUSTONHOITAJA 
Eriol Rockas 0400 730 449

MATKAILUASIAMIES, ulkomaat 
Risto Sihvola 0400 555 446

MATKAILUASIAMIES, kotimaa 
Risto Sihvola 0400 555 446

MATKAILUAUTOASIAMIES 
Risto Sihvola 0400 555 446 

NUORISOASIAMIES 
Mikko Tuomala 040 8358051

TARVIKEMYYNTI 
Kouvolan Vaunu (05) 311 9077

JÄSENKIRJURI 
Kari Kujala 0400 978 121

NETTISIVUT
Ari Vainio 0500 858 465

TEKNINEN ASIAMIES 
Henrik Kurki 0400 650 780
Jouko Kesäniemi 0400 778 564

TIEDOTUS / PR 
Ari Tynys 0400 556 154  
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Kesä on hyvässä vauhdissa ja juhannus, tuo keskikesän 
suurjuhla, aivan ovella. Karavaanarikansaa alkaa olla kohta 
runsaasti tien päällä ja muistammehan varovaisuuden tien 
päällä. Lomia vietetään niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Toiset kiertää kotimaassa lasten ehdoilla huvittelupaikkojen 
läheisyydessä olevilla leirintäalueilla ja toiset SFC-alueita 
kiertäen. Jotkut voivat olla koko loman omalla alueellaan 
liikkumatta sen kummemmin missään. Karavaanarin va-
paus valita on hieno asia.

Viime numerossa lausuin oman alueen hankinnasta, että 
kyllä se jostain joskus ilmaantuu. Nyt onkin ilmaantunut 
vaihtoehtoja joiden kimppuun on syytä taas käydä ja jonkin 
verran on käytykin. Tarjolla on niin uusia kuin entisiäkin 
vaihtoehtoja ja näyttää siltä, että toteutuminen on nyt mei-
dän omasta tahdosta kiinni. Lehden sivuilla on kutsu tie-
dotus- ja infotilaisuuteen ja toivonkin, että paikalle saapuu 
runsaslukuinen joukko asiasta innostuneita kuulemaan ja 
keskustelemaan mitä on olemassa ja miten asian kans-
sa voidaan edetä. Jos näyttää hyvältä, niin voidaan tehdä 
myös päätöksiä etenemisestä, ehkä viimevuotisen mallin 
mukaisesti. Käydään läpi vaihtoehtoja paikan suhteen ja 
menettelytapojen suhteen. Ennen tilaisuutta pyrin selvit-
tämään mahdollisimman paljon asioita ja eri vaihtoehtoja.

Kun viime kesänä havittelimme Kesärantaa, ja melkein 
saatiinkin, niin huomasin, kuten moni muukin, että Kou-
volan yhdistyksen jäsenillä on palava halu saada oma 
leirintäalue.

Se onkin erittäin tärkeä tavoite monessa mielessä ja nyt 
meillä tosiaankin se mahdollisuus taas on. Siis kaikki asi-
asta innostuneet joukolla mukaan ja rysäytetään homma 
hoitoon!!!

Tämä jäsenlehti oli nyt tällä kertaa pari viikkoa myöhässä 
toimituksellisten ja muiden ongelmien vuoksi. Omalta osal-
tani pahoittelen myöhästymistä. Lehti kuitenkin ilmestyi ja 
ilmestyy jatkossakin samantapaisena viiden yhdistyksen 

yhteisjulkaisuna. Tästä numerosta jäi valitettavasti Saimaan 
seutu pois e.m. syiden takia. Seuraavassa sitten ollaan taas 
kaikki mukana. Lehteen toivoisi myös rivijäsenten omia kir-
joituksia ja ajatuksia asioista. Olisiko jossain vaikka lasten 
sivujen tekijää, ruokanurkkauksen tekijää hyvien ruoka-
vinkkien muodossa tai vitsinikkaria toimittamaan omaa 
palstaa. Matkaajat niin koti- kuin ulkomaillakin, voisivat 
raapustaa kokemuksistaan tarinaa. Innostukaa ja ilmoit-
tautukaa mukaan. Lehden toimitus kertoo lisää asiasta.

Tämän vuoden ohjelmatarjontaa on hieman muutettu tee-
mojen ja paikkojen osalta. Elovalkeatreffit on uusi ja laitettu 
Elovalkeaviikkojen yhteyteen juuri silloin kun Orilammen 
Majalla on tapahtumia eniten. Syksyllä on Rosvopaistien 
tilalla Hirvisoppatreffit, jotka teemana on jo hyvinkin vanha. 
Lahden seutu on kutsunut meidät parille treffille heidän 
omalle alueelleen Artjärvelle. Ensimmäinen on Hyvän-
tekeväisyystreffi Lahden sairaalan lastenosaston hyväksi. 
Kaikki treffin tuotto menee sinne. Ohjelmassa on maksulli-
sia kilpailuja, joiden tuotto menee lyhentämättömänä kuten 
arpajaistuototkin. Osallistutaanpa hyvään asiaan runsaslu-
kuisesti. Toinen tapahtuma on Ajotaito- ja turvallisuustreffi 
jossa tarjolla rosvopaistia. Paikalla on liiton ajotaitoasiamies, 
vetoauto, vaunu ja matkailuauto ajotaitosuorituksia varten. 
Osallistutaanpa tännekin kun itsellä ei ole ajotaitotapahtu-
maa eikä rosvopaisteja. Katsokaa yhteisestä treffikalenteris-
ta muiden YT-alueen yhdistysten treffitapahtumia ja osallis-
tukaa niihin mieltymystenne mukaan. Mekin toivotamme 
muiden yhdistysten ihmiset meidän treffeille.

Toivotan kaikille hyvää kesää ja antoisia karavaanimatkoja.
Ari

138453 Juha Ahonen Koria
139801 Alpo Aronen Voikkaa
140586 Tuomo Frosti Verla
131001 Anne-Mari Harju Keltakangas
139929 Ari Hyvärinen Koria
139976 Aleksi Kivekäs Kouvola
97316 Jorma Korpinen Kuusankoski
140464 Saidi Nikkanen Kuusankoski

125746 Aimo Pajulahti Inkeroinen
140163 Visa Peltonen Mäntyharju
22742 Mauri Rautomäki Voikkaa
140553 Rauno Sarjala Valkeala
137204 Tanja Sinisalo Ummeljoki
137204 Tuomas Sinisalo Ummeljoki

Tervetuloa!
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UUDET JÄSENET

PUHEENJOHTAJAN PALSTA ARI TYNYS
puheenjohtaja

Kylväjäntie 15 
45610 Koria
p. 0400 556 154  
ari.tynys@pp1.inet.fi



SF-Caravanin sääntöjen muutoksen mukaisesti tänä vuon-
na pidettiin yksi ja ainoa liittokokous ja oli ensimmäinen 
laatuaan. Enää ei ole kevät- ja syysliittokokousta erikseen. 
Erittäin hyvä asia jo kustannustenkin takia. Yhdistykset ja 
liitto säästää jonkin verran kokous- ja matkakuluissa.

Tämän vuotinen kokous pidettiin Rovaniemellä sunnun-
taina 20.5. Lauantaille oli jo aamupäivästä alkaen järjestetty 
erilaisia kokoustapahtumia ja esittelyjä sekä tutustuminen 
Rovaniemen joulupukin maahan. Lauantai iltana oli liit-
tokokousillallinen. Kymi-Saimaan YT-alueen kokous oli 
perjantai iltana, jossa käsiteltiin yhteislehden tilannetta 
ja tehtiin päätöksiä kakkosnumerosta sekä loppuvuoden 
lehdistä.

Varsinaiseen liittokokoukseen oli saapunut edustajia 141 
henkeä 51:stä yhdistyksestä.

Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus 
ja tilinpäätös sekä v. 2012 – 2013 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Asiat olivat liitossa hyvällä mallilla ja jäsen-
maksutkin pysyivät ennallaan.

Liittohallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle 3 jäsentä. 
Ehdolla oli kuusi ehdokasta.

Erovuorossa olivat Eino Impola, Matti Pasanen ja Minna 
Joensuu. Minna asettui uudelleen ehdolle ja muut ehdok-
kaat olivat Jouko Ahonen Helsingistä, Harri Järveläinen 
Riihimäeltä, Pirjo Kuisma Oulusta, Ahti Kuikka Joensuusta 
ja Timo Tarvainen Porista.

Kuopion Minna Joensuu (158 ääntä), Timo Tarvainen (134) 
ja Ahti Kuikka (81) tulivat valituiksi.Heidän kautensa alkaa 
v. 2013 alusta. Onnea heille liittohallitustyöskentelyyn.

Liittokokous hyväksyi joukkoon yhden uuden yhdistyksen 
nimeltään Ydin Häme.

Kokous oli kokonaisuudessaan hyvin hoidettu ja kulki 
eteenpäin hyvässä hengessä.

Terveisin liittokokousedustajat Ari, Teuvo, Eriol ja Mikko

3. – 5.8.2012 Elovalkeatreffit, Orilampi

1.7.2012 klo 19.00 Kesäteatteritapahtuma, Elimäen kesäteatteri

7. – 9.9.2012 Hyväntekeväisyystreffit, Artjärvi (Lahden seudun kutsu)

28. – 30.9.2012 Rantakalatreffit, Hamina Camping

5. – 7.10.2012 Ajotaito- ja rosvopaistitreffit, Artjärvi (Lahden seudun kutsu)

19. – 21.10.2012 Hirvisoppatreffit, Orilampi
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Yhdistyksen kevätkokous pi-
dettiin 3.4.2012 klo 19.00 
Kouvola talossa, Arvola ka-

binetissa.
Paikalle saapui 21 yhdistyksen jä-

sentä. Yhdistyksen puheenjohtaja Ari 
Tynys toivotti kaikki tervetulleiksi ja 
avasi kokouksen.

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Risto Korpela ja sihteeriksi yh-
distyksen sihteeri Teuvo Hämäläinen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlas-
kijoiksi valittiin Seija ja Hannu Hytti. 

Kevätkokouksen tärkeimpinä asioina 
ovat vuoden 2011 toimintakertomus, 
tilinpäätös, toiminnantarkastus-ker-
tomus, tilinpäätöksen vahvistaminen 
ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Ty-
nys esitteli toimintakertomuksen, tilit 
ja toiminnantarkastajan lausunnon. 

Vuoden 2011 toiminta on ollut suun-
nitellun mukaista. Vaikka kovin suu-
ria käyntimääriä ei tapahtumissa ol-

lutkaan, niin hyvällä kuluhallinnalla 
saatiin aikaiseksi +1 014,58 € tulos.

Kokous hyväksyi yksimielisesti vuo-
den 2011 toimintakertomuksen ja tilit, 
ja jotka vahvistettiin ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.

Muita hallituksen tai jäsenkunnalta 
tulleita asioita ei ollut. 

Kokouksen puheenjohtaja Risto Kor-
pela päätti kokouksen klo 19.25.

Varsinaisen kokouksen jälkeen käy-
tiin rakentavaa keskustelua oma-alue 
asiasta, ja treffien pitämisestä yleensä, 
sekä niiden sisällöstä.

Terveisin yhdistyksen sihteeri

Kevätkokouksen tiimoilta 2012
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OMA ALUE?

KESKUSTELU- JA INFOTILAISUUS 
oman alueen hankintaan liittyvistä  
vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.

Kouvola-talon Honkasalissa
tiistaina 3.7.2012 klo 18 – 21

Tervetuloa joukolla mukaan !

Hallitus, SFC Kouvolanseutu ry



Kesäteatteritapahtuma
Järjestämme Elimäen kesäteatteriin  
Kesäteatteritapaamisen sunnuntaina 1.7.2012
Näytöksenä RÖLLI JA METSÄNHENKI. Klo 19

Saavu paikalle ja lunasta omat lippusi kassasta. 
Lippuvarauksen voit tehdä numerosta 040-833 2966

Kannatetaan joukolla kaupunkimme kesäteatteria Elimäellä.
Teatterin oma ilmoitus toisaalla lehdessä. 

perheensä ja tuuleen kyl-
vettyjen unelmiensa kanssa. 

Viehättävä tarina siivitti katsojat suo-
malaisen kesän tunnelmiin, jossa tanssilavat täyttyvät, 
romanssit leimahtavat ja onnen huuma odottaa. Kaiken 
taustalla soi suomalainen tango vuoden 1999 oikean tango-
kuninkaan, upeaäänisen Petri Hervannon johdolla. Tenhon 
roolissa ja myös laulujen tulkitsijana nähtiin hurmaava 
Veli-Matti Karén.

Karavaanarit teatterissa

Kesää odotellessa kävi ryhmä karavaanareita maa-
liskuussa tunnelmoimassa Kouvolan Teatterin mu-
sikaalissa Onnen maa. Tarinassa kesän koittaessa 

Tenho palaa pääkaupungista takaisin kotikylänsä maalais-
maisemiin. Kun tuhlaajapojan varpaat osuvat ensimmäis-
tä kertaa maitolaiturin laitaan, maailman murjoma Tenho 
haluaa näyttää jyväjemmareille ainakin yhden asian: sen, 
kuinka ”tanko” taipuu. Tangolaulajan tähteydestä haa-
veksiva Tenho ajautuu kuitenkin nopeasti kiipeliin naisten, 
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Jo perinteeksi tullutta Laskettelu/hiihtotapaamista vie-
tettiin helmikuun viimeisenä viikonloppuna Messilän 
lumisissa maisemissa. Tänäkin talvena lumi-olosuh-

teet ovat suosineet myös näitä eteläisempiä maastoja ja 
niistä päästiin nyt nauttimaan, vain jäälle hiihtelemään ei 
olla parina viime vuonna päästy

Edellisenä vuonna kova pakkanen, nyt lähes nollakeli, 
mutta silti sama määrä vaunukuntia oli saatu liikkeelle. 
Perjantai-illan ohjelmassa oli perinteistä makkaranpaistoa 
kodalla ja kavereiden tapaamista. Kun siinä oli iltaa istut-
tu jokunen tovi, lähti porukka valmistautumaan lauantain 
koitoksiin, osa taisi käydä karaokea kokeilemassa.

Heti lauantaiaamusta oli innokkaimmat jo mutkamäessä ja 
hiihtämisestä innostuneet joko jäällä tai maastossa hiihtele-
mässä. Rinteet olivat erinomaisessa kunnossa varsinkin heti 
aamusta ja myös ladut. Laskettelijoita rinteissä tosi paljon ja 
joka teki joihinkin hissiasemiin pitkiä jonoja. Finlandia hiih-
to meni sekä lauantaina, että sunnuntaina Messilän kautta 
ja oli mukava käydä heitä katsomassa ja kannustamassa. 
Jo edellisenä vuonna kokeiltu alppi-gurlingia Messilän 
rannassa sai tänä vuonna selvästi enemmän kiinnostusta. 

Laskettelu/hiihtotapaaminen      
Messilässä 24. – 26.2.2012     

Edellisenä iltana olimme arponeet jo joukkueet valmiiksi ja 
Messilän isännän vetämänä saatiin mukava kisa aikaiseksi. 
Alppi-gurling pelinä innosti meitä kovasti ja ensi vuodeksi 
tarkoitus kehitellä sitä vielä lisää. Kisaamassa olivat seka-
joukkueet niin meiltä kuin Messilän kausipaikkaisiltakin.

Lauantaina ohjelmassa oli sitten vielä saunomista ja baa-
rissa istumista, jokaiselle mieltymystensä mukaisesti.

Sunnuntaina aamusta taas heti ulkoilemaan kun sitä var-
ten oltiin tultukin. Finlandia hiihdon vapaan tyylin hiihtäjät 
oli liikkeellä sunnuntaina ja mukana ihan tuttujakin, joita 
piti käydä kannustamassa.

Kun siinä sitten oli vielä aamukuulumiset vaihdettu ja 
mittareista ajokunto todettu tuli se perinteinen koukkukuu-
me ja porukat lähtivät kotiutumaan jo ennen puoltapäivää 
vaikka keli vain parani ja aurinko paistoi, mutta näin se 
aina vain tahtoo olla.

Oli taas kerran ihan mukava tapahtuma ja järjestelyt pe-
lasi hyvin. 

Tällainen tapahtuma tällä kertaa, kiitos mukana olleille.

Tapahtuneita kirjasi jäsen nro. 45185
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SF-CARAVAN  
Lahden seudun kutsu!

Lahden yhdistys kutsuu Kouvolan  
seudun jäseniä kahteen tapahtumaan. 
Vuorenmäen leirialueelle, Salmelantie 178, Artjärvi

HYVÄNTEKEVÄISYYSTREFFIT      
Lahden sairaalan lastenosaston hyväksi. 7. - 9.9.2012

AJOTAITO- JA TURVALLISUUSTREFFIT  
5. – 7.10.2012 (lisätietoa seuraavassa numerossa).
lisätietoja näistä treffeistä www.sfclahdenseutu.fi
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Elovalkeatreffit  
Orilammella
3. – 5. 8. 2012

Ohjelmassa saunomista, kilpailuja, arpajaiset ym. ym.

Soihtujen yö risteily klo 21 tai 22.30 15 €/hlö, 
sitova varaus n. 3 vko ennen,
suoraan Orilammen Majalta. (laskutetaan erikseen)

Ilotulitus.Tanssit Majalla.
Viikonlopun treffihinta 40 € pe-su ja 25 € la-su

Järjestäjä: SF-Caravan Kouvolan seutu ry



Talvi tuntui joissain kohdin sel-
laiselta, että näinköhän jäät 
lähtee aikaisin tänä keväänä. 

Mutta eivät lähteneet. Pilkkitreffit oli 
suunniteltu Haminaan Pitkille Hiekoil-
le maalis- ja huhtikuun vaihteessa ole-
valle viikonlopulle.

Hieno aurinkoinen sää hemmotteli 
perjantaina treffeille saapuvia jäseniä. 
Hyvä sää vallitsikin koko viikonlopun 
ajan.

Perjantai-iltana oli ohjelmassa sau-
nomista ja karaoketilaisuus ravintola-
teltassa. Rantasauna oli löylyhuoneen 
ja pesutilojen osalta uusittu aivan 
äskettäin ja se tuoksuikin uudelta, 
puhtaalta ja raikkaalta. Oli mukava 
saunoa raikkaassa saunassa raikkaan 
meren äärellä terassilla vilvoitellen. 
Saunojen jälkeen seurustelua ja illan-
viettoa alueen baarissa välillä omia 
kappalevalintoja laulaen. Karaokessa 
on se hyvä puoli, että variskin saa lau-
laa ihan omalla äänellään. Ilta hiljeni 

hyvissä ajoin ja unten mailla odoteltiin 
lauantain pilkkikilpailuja ja muuta kil-
pailullista ohjelmaa.

Aaamulla startattiin varsinaiseen 
treffiteeman mukaiseen ohjelmanu-
meroon eli pilkkikilpailuihin. Lähti-
jöinä oli saapuneita ja paikalla olevia 
karavaanareita sekä kyläläisiä.

Pilkkijät eivät kovin kauas rannas-
ta menneet, vaikka kestävää jäätä oli 
vielä aika pitkälle. Mitäs sitä turhaan 
merta edemmäs kalaan lähtee. Tai-
doistahan se on kiinni, miten saalista 
otetaan. Jäällä oli hyvä kävellä, kun 
ei ollut lunta eikä sohjoa jään päällä. 
Kaunis keväinen ilma helli niin pilk-
kijöitä kuin muuten vaan kävelijöitä.

Kun pilkkiaika lähestyi loppuaan, 
niin oli punnituksen aika. Saaliit 
olivat aika vaihtelevia ja yksi sieltä 
erottui ylitse muiden, se taitokalas-
taja. Tulokset tämän jutun lopussa. 
Punnituspaikalle oli isännät järjestä-
neet grillimakkaraa ja pullakahvit. 

Samalla ranta-alueella oli myöskin 
kolmiottelun kilpailupaikat. Tehtävi-
nä oli perinteinen tikanheitto, kahden 
kepin välisen metrimäärän arviointi (n. 
10m) sekä jäähän poraus. siinä piti po-
rata jäähän täsmälleen 30cm syvyinen 
reikä. Lähimmäs porannut sai eniten 
pisteitä. Nämä oli siinä mielessä hyviä 
osakilpailuja, että samoja tuloksia ei 
varmasti tule kahta.

Lauantai-ilta sujui taas vakiojuttujen 
parissa. Saunottiin ja vietettiin iltaa 
telttaravintolassa Karaoken parissa 
sekä kukin tahollaan vaunuilla joko 
itsekseen tai kavereiden kanssa.

Sunnuntaina pidettiin sitten alueen 
ympäri kiertävä Pillkkipolkukilpailu ja 
sitten palkintojen jako sekä arpajaiset.

Treffit sujuivat oikein mukavasti ja 
isännät olivat järjestäneet mukavasti 
ohjelmaa, kiitos heille.

  Tekstannut Ari SFC 27909
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meren rannalla
PILKKITREFFIT 



Pilkkikilpailujen tulokset 2012

Pilkkikilpailu Miehet:
1. Virtanen Ismo  978 g
2. Hemmilä Olavi  704 g
3. Hostikka Jyrki  614 g
4. Palander Erik  462 g
5. Mäkelä Matti  305 g
6. Ihalainen Markku 260 g
7. Ruonala Valtteri 150 g
8. Vainio Pentti      99 g

Pilkkikilpailu Naiset:
1. Rockas Sisko  1812 g  
    Suurin kala       93 g
2. Haapaniemi Sari   578 g
3. Ruonala Ritva      304 g
4. Toikka Jaana           51 g

Kolmiottelu
1. Hemmilä Olavi

Pilkkipolku
1. Vierula/Vainio
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Toukokuun lopussa jälleen 
kerran kasaantui karavaana-
rikansa Orilammen rannoille 

kulkupeleineen. Oli perjantai ja luvas-
sa viikonloppu hyvässä seurassa. Vau-
nuja ja autoja tuli paikalle yhteensä 
23 kappaletta nauttimaan Repoveden 
hienoista maisemista. Perjantaina oli 
illalla saunat ja näiden jälkeen infoti-
laisuus seuraavan päivän patikkapol-
kujen suunnista kera kahvin ja pullan. 
Jokainen sai sitten aikaa seuraavaan 
aamuun yhdeksään asti miettiä, kuin-
ka pitkän tai lyhyen lenkin halusi tal-
lailla hienosti hoidetuilla kansallispuis-
ton poluilla.

Lisähuvina illalla oli pullon heittoa, 
nuorisolle oli tarjolla iso pullo kolajuo-
maa ja aikuisille vähän toisenlainen 
neste. Voittajatkin löytyivät tiukan 
kisan jälkeen. Nuorten juoman voitti 
Eetu Lekander ja aikuisten kisan tar-
kimmaksi osoittautui Kirsi Tynys.

Jo perjantaina oli lupausta ilmassa 
sään suhteen ja lauantaiaamuna voi 
vain tyytyväisenä huokaista, kun au-
rinko paistoi kauniisti kevättaivaalta.  
Innokkaita samoilijoita kokoontui au-
tojen luokse aamupalan ja Kouvolan 
Sanomien lukemisen jälkeen. Muuta-

Elämän ääniä  
Repovedellä
25. – 27.5.2012

ma ei niin auton rattiin kelpoinen edel-
lisen illan juhlijakin sai kyytipaikan, 
niin että kaikki halukkaat pääsivät siir-
tymään autoilla Lapinsalmen sillalle.

Tällä kertaa oltiin niin ajoissa liiken-
teessä, että sillan ylitystä ei tarvinnut 
odotella. Tästä kiitos valveutuneille 
retken järjestäjille. Olivat isännät sel-
vitelleet muiden turistien aikatauluja 
ja ennakoineet ruuhkia. Loistava juttu! 
Viimeistään sillan jälkeen porukat oli-
vat jakautuneet kolmeen eri ryhmään 
ja kaikki kävelivät valitsemillaan rei-
teillä rauhallisesti samalla puheen pul-
putessa liki jokaisen suusta. Kyllä siinä 
linnut vähän kauemmaksi kaikkosivat, 
vaan eipä tuo seurueen kulkua hai-
tannut. Retkestä nauttivat niin ihmiset 
kuin koiratkin.

Viime vuosien tapaan iltapäivällä 
oli tarjolla äiti-ihmisten pelastus, kun 
pääsi pitkään pöytään soppaa suuhun-
sa lapikoimaan. Nälkä tosiaankin oli 
jo tuossa vaiheessa huolimatta met-
säreissulla syödyistä eväistä. Vatsan 
jonkin verran vajettua oli vuorossa yksi 
illan kohokohdista eli saunominen ja 
uiminen. Naiset ensin ja sen jälkeen 
oli miesten vuoro. Savusaunan löylyt 
ovat kautta aikain saaneet suuren suo-

sion ja niin oli nytkin. Illan kuluessa 
eteenpäin todella monet hiippailivat 
vielä Majalle tanssimaan ja laulamaan. 
Energiaa tähän puuhaan piisasi, vaik-
ka päivä oli kulunut liikunnallisissa 
merkeissä.

Sunnuntaina piti sitten nousta jo 
ajoissa luontopolulle.  Kysymykset 
olivat tänä vuonna niin vaikeita, ettei 
ihan tavallisella kaduntallaajalla ollut 
mitään mahdollisuuksia kärkisijoi-
tuksiin. Suurimmalla osalla osallistu-
jia oikeiden vastausten määrä olikin 
3 – 4 kpl kymmenestä kysymyksestä. 
Vaan oli joukossa muuan paremmin-
kin kouluja käynyt pariskunta, joka 
ylivoimaisesti voitti koko potin kuudel-
la pisteellä. Huotarit saivat suuret isot 
aplodit koko treffiporukalta.

Arpojakin olivat isännät ehtineet 
myymään ja moni sai taas tavara-
valikoimiinsa täydennystä voittojen 
muodossa. 

Tämä meidän porukan kenties tär-
keimmäksi oman yhdistyksen tapah-
tumaksi luokiteltu viikonloppu oli siis 
loistava. Lämpimät kiitokset isännille 
sekä omasta että muidenkin puoles-
ta. Toivottavasti tavataan taas vuoden 
päästä.

104395-1
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MAANRAKENNUS
KESÄNIEMI - KOUVOLA

0400 778 564
 

KEVÄTISSÄ
Juhannustapaaminen 21. - 24.6.2012
Tervetuloa viettämään Rapojärven  
rannalle leppoisaa juhannusta!

Kokko, tanssia, arvonta
Hinta 50 e (sis. aluemaksun, valosähkön, 
saunat ja ohjelman)

Sadonkorjuut 17. - 19.8.2012

Hinta (sis. valosähkön, saunat ja tarjoilun):
Pe - Su 40 euroa
La - Su 25 euroa
Perjantaina karaoke
Lauantaina tanssit
Järjestäjinä Raija ja Risto sekä kevättiläiset.

TERVETULOA!

Kevätintie 46, Toikkala - 45370 VALKEALA

Oletko myymässä  
- myymme puolestasi!

Otamme myyntitiliin käytettyjä  
matkailuautoja ja -vaunuja.

Seppolantie 11 - Kotka
(05) 260 8200

www.pepeuu.fi

Pulaa hyvistä käytetyistä,  
etenkin vaunuista!



-Uudet, upeat Adria ja Dethleffs-mallit !
-Useita rahoitusvaihtoehtoja
-Huolto
-Tarvikkeet ja varaosat

Timo Laine
0400 607955

Kristian Holmström, 
0400 613175

Martti Väisänen
0400 550650

Valmistus ja myynti

Puurakenteisella matkailuvaunun etuhuoneella on monia
etuja perinteiseen ”telttaversioon” verrattuna. Se on
kestävä   suojaa tuulelta ja lumelta   lämmin   siinä on lattiarakenne
  lukittavat ovet   avattavat ikkunat   huopakatto   toimitus puuvalmiina

Lisätietoja tuotteesta: Mikko Muurinen puh 040 553 8574
tai sähköpostitse mikko.muurinen@jalotakka.fi

Kangaskatu 1, 48600 Kotka
Puh. 010 2394 770

Viihtyisyyttä ulos ja pihapiiriin

JT-CARAVANJT-CARAVAN
Karavaanarin olohuone

Pihapiirin tunnelmaa.

Caravan ”Olohuone” nyt meiltä!
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Kevät on jo kääntymässä kesäksi. Sinivuokot ja Lesken-
lehdet kukkivat. Karavaanarielämä on ollut vilkasta. On 
vietetty laskiainen, kevätkokous, pääsiäisen, pilkkikil-
pailut, puutalkoot ja vielä on edessä liitokokous Rova-
niemellä. Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Ke-
vätkokoukseen olisin kyllä kaivannut hiukan enemmän 
osallistujia. Päätökset kyllä tehtiin yksimielisesti. Talous on 
kunnossa, eikä mitään suuria rahanmenoja ole tiedossa, 
niin silloinhan on helppo toimia. 

Toivoisin aktiivista porukkaa lisää kesän tapahtumiin. 
Onhan tulossa juhannus jolloin Kuus-Hukkala täynnä 
matkailijoita, joille olisi kiva tarjota hauskaa ohjelmaa ja 
pieniä kilpailuja.

Hyvää kesää kaikille karavaanareille  
toivoo Ville

SF-CARAVAN SAVONLINNAN SEUTU RY • JOHTOKUNTA 2012
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

HUVITOIMIKUNTA

VILJO LUOSTARINEN        
puheenjohtaja
Jalavakuja 3 c 3 
78210  Varkaus
p 0400 332 171
viljo.luostarinen@wippies.com

ANJA KOSONEN  
varapuheenjohtaja
Peltorinne 16 A 6 
57230 Savonlinna
p.044 382 0067
anja-k@welho.com

KAIJA MERTANEN      
taloudenhoitaja
Tervaslahdenkatu 8 
57230 Savonlinna
p. 050 3400 881
kaija.mertanen@expert.inet.fi

ANNE VÄISÄNEN
Tuukkalankatu 5
50160 Mikkeli
p. 044 591 3595
vaisanenanne@hotmail.com

ANJA KOSONEN  
Peltorinne 16 A 6 
57230 Savonlinna
p.044 382 0067
anja-k@welho.com

ARI-JUKKA VIRTA
Joukahaisenkatu 2
57200 Savonlinna
p. 050 500 2052
ari-j.virta@hotmail.com

KEIJO VÄISÄNEN
Tuukkalankatu 5
50160 Mikkeli
p. 0400 555 592
keijo.vaisanen@dunlophiflex.fi

MARIANNA VIRTA      
sihteeri
Joukahaisenkatu 2
57200 Savonlinna
p. 050 5759 056
mariannavirta@hotmail.com

AIMO TURTIAINEN
Rauanlahdentie 14
58900 Rantasalmi
p. 0400 923 375
aimo.turtiainen@maveplan.fi

HANNU ITKONEN  
Kuhankeittäjänkatu 1  
50190 Mikkeli
puh 050 592 7997
hannu.itkonen@gmail.com

MARIANNA VIRTA      
Joukahaisenkatu 2
57200 Savonlinna
p. 050 5759 056
mariannavirta@hotmail.com



Vähän ennen puoltapäivää lauantaina alkoi alue 
liikehtiä levottomasti. Vaunuissa ja autoissa ko-
koiltiin retkivarustusta reppuihin ja puettiin ulkoi-

lutamineita päälle. Mukaan otettiin myös pulkat, potkurit ja 
Stiga. Mihin sitä sitten oltiinkaan menossa? No laskiaismä-
keenpä tietysti. Mäki löytyy Markun sepelikasojen läheltä. 
Paikalla on myös muutaman vuoden ikäinen hirsinen laavu. 

Ville teki nuotion ja alkoi keitellä nokipannukahvia kahvi-
hampaan kolotuksen torjumiseksi. Samalla alkoivat paistua 
Rantasalmen S-market Lipposkan lahjoittamat makkarat. 

Varsinainen mäki oli aika hurja ainakin potkurilla las-
keneen Marin mielestä. Stigalla ja pulkalla laskijat pitivät 
mäkeä hyvänä. Pieni hyppyrikin oli mäkeen tullut, mutta 
pehmeytensä johdosta se vaan laskijoiden runsaudesta 
johtuen hupeni kummasti. 

Muutamilla karavaanareilla oli myös lumikenkiä mukana 
ja niitähän sit kokeiltiin. Eikun kengät jalkaan ja sepelikasa 
ympäri. Sepelikasan takana oli monttu, joka aiheutti lievää 
haastetta kulkijoille. Yhdellä kulkijalla oli koira mukana ja 
se seurasi isäntäänsä uskollisesti, mutta montun kohdalla 
hauveli veti liinat kiinni. Koira oli katsonut isäntäänsä äi-
mänä ja pyritellyt päätään. Seuraavaksi se käänsi käpälät 
tulosuuntaan ja palasi omia jälkiään takaisin. Kai se tuumi, 
että isäntä ei ole ihan täydellä älyllä varustettu, jos tuosta 
menee. 

Mäenlaskun alkaessa jo kyllästyttää ja makkaran syönnin 
tökkiessä kasattiin kamppeet ja palattiin caravan alueelle 
hyvässä järjestyksessä. 

Ritva 72251-1

Hukkalan laskiaislaskut 18.2.12

Pilkkikilpailut pidettiin lankalauantaina laavulla, tai 
siis oikeastaan vain lähtö tapahtui sieltä. 
Osanottajia yhdistyksestämme oli melko runsaasti 

ja mukaan uskaltautui myös yt- alueemme jäsenistöä Eriol 
Rockas vaimonsa Siskon kanssa. He olivat osallistuneet 
myös edellisenä päivänä pidettyyn LG-Pilkkiin kuten useat 
muutkin  karavaanari ja pärjäsivät siinäkin hienosti

Sää oli aurinkoinen ja leppeä. Nuotiossa paloi tuli, joka 
lämmittikin mukavasti. Kilpailun edetessä jäällä, me jot-
ka emme osallistuneet kilpailuun paistoimme yhdistyksen 
tarjoamaa makkaraa ja joimme oikein kunnon nokipannu 
kahvia, vedenkin oli Eki lumesta sulattanut. 

Ahkerat pilkkijät tulivat laavulle kilpailun päätyttyä heti 
klo 13 jälkeen. Jännitystä oli ilmassa, kun arvailimme kisan 
voittajaa. Makkaraa syöden ja kahvia juoden siinä sitten 
ihailtiin kalasaaliita ja nautittiin yhdessäolosta.

Lasten sarjassakin oli kolme innokasta kilpailijaa. Elina 
3v., Daniel 3v. ja  Aleksi, joka oli jo iso poika voittikin sarjan.

Pitihän se arvata että naisten sarjan voitti Rockaksen Sisko, 
joka taitaakin olla ihan konkari, saamalla 1,3 kiloa kaloja. 
Sisko kun taisi voittaa myös edellisenä päivänä LG- pilkin 
naisten sarjan. (Olisikohan ollut samoja voittokaloja pussin 
pohjalla). Eipä ollut vanhoja kaloja hänelläkään yhtään, 
kun olivat niin eläviä, etteivät meinanneet pussissa pysyä.

Päivän pikkuhiljaa muuttuessa illaksi, haki Pasi mönkijän-
sä perään ”Saitsii´ing”- peräkärryn, jonka kyytiin menimme 
melkein kaikki, että jaksaisimme palata takaisin alueelle 
saunaan ja uimaan. Muutama jaksoi vielä tulla potkurilla 
alueelle, vaikka kyllä se jäällä tarpominen ja makkaran 
syönti oli vienyt voimat meistä kaikista.

Pilkkikilpailut
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Olimme Kuus-Hukkalassa kolmas päivä maalis-
kuuta.Oli naisten ilta jossakin mökillä, mutta mie-
het olivat takkatuvalla oppimassa kalan käsitte-

lyä. Meitä opasti Mikkeliläinen kalakonsultti Aki Hirvonen. 
Hänellä oli kalan käsittely niin helppoa, ettei sitä äkkipoika 
tajunnut miten kala luopui ruodoista ja nahkastaan niin hel-
posti ja nopeasti. Kyllähän meistä joku yritti tehdä samoin, 

Veitsi vilahti  
ja kala menetti 
ruotonsa..

  TOMAATTINEN HAUKI

  Haukea fileoituna ruodottomaksi  
  ja nahattomaksi, kuutioituna

  Vehnäjauhoja
  Ruokaöljyä
  Suolaa 
  Tilliä 
  Pizzamaustetta 
  Sitruunapippuria
  Juustoraastetta 
  Ketsuppia/ tomaatti pyreetä

mutta eihän se meiltä onnistunut niin nopeasti kuin tältä 
meidän opettajalta.

Siinä käsittelyn lomassa valmistui loimulohta. Kuhaa use-
ammalla tavalla, ruodotonta haukea muikkuja ilman selkä-
ruotoa ja madetta kaltattuna sekä ilman nahkaa. Tässä ohje 
eräästä hauki ruuasta jonka Aki Hirvonen teki.

Ville

• Leivitä kalanpalaset vehnäjauhossa. Kuumenna korkea 
  reunainen paistinpannu kuumaksi, jossa on reilusti  
  ruokaöljyä.
• Lisää haukipalaset ja kypsennä lähes kypsäksi saakka 
  varovasti sekoittaen. Tee ruokaöljystä (n.1 dl ) sekä  
  n. saman verran ketsuppia/ tomaattipyreetä  
  “ kastike”, kaada se pannulle.
• Sekoita hyvin. Mausta suolalla, tilli ja sitruunapippurilla.
• Ripottele vielä päälle juustoraastetta sekä pizzamaustetta 
  ja anna hautua kannen alla reilu 5 minuuttia kunnes juusto  
  on sulanut pinnalle. ON HYVÄÄ! 

JUHANNUS 22.–24.6.2012 

PICNIC ”RIVIEERALLA” 11.08.2012
Kello 13.00, Omat pöydät ja tuolit +  
ruokailuvälineet ja tykötarpeet

SOIHTUSOUTU 1.9.2012
Rantakala 19.00, soutu alkaa noin kello 21.00

SYYSKOKOUS 13.10.2012
10.00 kokous ravintolalla (kokouskahvit 9.30)
14.00 ruokailu ravintolalla

PIKKUJOULUT 8.12.2012 
18.00 Ravintolalla
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Naisten päivä alkoi Kuus- 
Hukkalan ravintolan edestä 
iltapäivällä klo 13:00 yhtei-

sellä kävelylenkillä ”ysimökille”. Mari 
kuskasi autolla kaikkien reput ja ruo-
katarvikkeet mökille jo puoliltapäivin.

Oli ihana maaliskuun päivä ja mu-
kaan oli ilmoittautunut 16 naista, jot-
ka intoa puhkuen lähtivät viettämään 
naisten omaa päivää.

Perillä ysimökillä, tulimme lapsiksi 
jälleen ja ilmoitimme että tämä päivä 
askarreltaisiin keppihevosia. Monet 
osallistujat olivatkin ihmetelleet, että 
mihin tarvitaan vanhoja sukkia, tyy-
nyjä, nauhoja, nappeja ym. tilpehööriä.

Keppihevosten ”pohjat” oli Virran 
Ari tehnyt vanerista ja harjan varsis-
ta, olipa hän laittanut varsien päähän 
vielä vaneripyörätkin, että varmaan 
Äskötissä meno olisi hurjaa.

Mari laittoi ruoan uuniin Päivin avus-
tuksella sillä aikaa kun toiset asettui-
vat taloksi askartelun merkeissä. Kyllä 
kävikin melkoinen kuhina kun kuu-
sitoista naista etsi täytettä sukkaan 
ja nappeja silmiksi. Hevosten harjat 
olivat mitä hienoimpia villalangasta ja 
röyhelöistä tehtyjä.

Sauna laitettiin lämpiämään yhteis-
tuumin ja kolme naista kerrallaan sit-
ten menimme saunaan ja nautimme 
ihanista löylyistä ja mukavan raik-
kaasta vedestä, kun lämminvesi ei 

ihan ehtinyt samaan vauhtiin meidän 
saunojien kanssa. Ei se tahtia haitan-
nut, päinvastoin.

Sitä mukaa kun saunasta tuli puhtoi-
sia ”tyttöjä”, voitiin aloittaa ruokailu. 
Lämpimänä ruokana oli kinkkukiu-
saus, lisukkeena ihanaa kinkku-ma-
karooni salaattia, kurpitsapikkelssiä, 
kotitekoisia suolakurkkuja, vihreää sa-
laattia ja kaikkea muuta ihanaa, mitä 
kukin oli reppuunsa pakannut, niin ja 
tietysti virvokkeita nautimme ruokai-
lun ja askartelun lomassa. Kukapa sitä 
kuivin suin.

Nauru raikui ja juttu luisti, hepat 
saivat mitä ihmeellisimpiä nimiä, oli 
Jani-Petteri, Herppes, Hurmuri ym. 
jotka saivat naisellisen kosketuksen 
ennen todellista koitosta, jossa ”oi-
keat” jockeyt niitä sitten rääkkäävät 
Äskötti-laukkakilpailuissa. 

Niinpäniin kaikki hauskuus loppuu 
aikanaan, niin meidänkin naistenilta. 
Lähdimme hiljalleen klo 20 maissa 
kohti caravan- aluetta ja tansseja, joi-
hin Viljo niin ystävällisesti oli varan-
nut meille naisille ilmaisrannekkeet. 
Kuten tavallista, miehiä saimmekin 
sitten odottaa omasta illanvietostaan. 
miehille kun antaa vapauden niin tie-
täähän sen, että suustaan jäivät kiinni 
alueen saunalle .

Marianna 52946-1  

IKÄIHMISEN MUISTELO  

Teen jälleen matkan pohjoiseen,

kevättalvella sinne aina meen.

Keväthanget sinne mua kutsuvat,

sekä vaarat, tunturit kauneimmat!

Kun aurinko Pohjolan lämmittää,

lähden hiljalleen latuja hiihtämään.

Se ilo on ajassa vanhuuden,

on jäänyt jo meno kiireinen!

Miten lie, käy nousut nyt verkkaisaan, 

enkä rinnettä reippaasti laskekaan.

Vielä nousu ja näkyy jo lepopuu,

taas uusia voimia ilmaantuu!

Miten vapaaksi itsensä tunteekaan,

kun huipun korkeimman saavuttaa!

Näen tunturit, ylväitä huippujaan

vain korkea taivas kattonaan!

Tässä levähdän ja miettimään jään:

”Ensi keväänä vieläkö jälleen nään

nämä kasvot kuulakkaat Lapinmaan?”

Ne näen, jos luojalta voimaa saan!

 
Sirkka, 62600   
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Aamumme alkoi kovalla tohinalla ja viimehetken 
tehtävillä. Keppihevosillemme oli annettava apetta, 
joten Anne ja minä talutimme uljaat ratsut ulos 

ja annoimme niille paalillisen viimekesäistä heinää, joka 
taatusti oli luomuviljeltyä. Sen jälkeen laitoimme ratsumme 
kiinni Ari-Jukan tekemään hevospuomiin, etteivät keväi-
selle nurmelle päässeet Hepomme karkaisi.

Jätimme hepomme ”poikien” A-J:n, Keijon ja Harrin 
hellään huomaan ja lähdimme Annen kanssa vielä te-
kemään hevosille ”varusteita” ja myös kilpailua varten 
numerolappuja.

Herpes, Voima, Hermanni, Klamydia, Teukka, Raukkis, 
Jani-Petteri ja muut uljaat hepomme odottivat jo innokkaina 
lähtöä kepinpyörä nurmikkoa hieroen.

Paikalle alkoi tulla yleisöä kaikista asuntovaunuista. Kil-
pailijat olivat varustautuneet kunnollisiin ratsastusasustei-
siin. Ratsastajista (Keijo) oli pukeutunut kuten oikea jockey, 
tiukkoihin polvihousuihin, tuulta halkaisevaan trikoopai-
taan ja kunnollisiin kontio-kumisaappaisiin. 

Kisat alkoivat tasan klo 13 esittelykierroksella. Oikean 
ratapolkuauton puomien takana hevoset ratsastajineen 
liikkuivat uljaana rivistönä laukkaradan ympäri. Ensim-
mäinen lähtö kuulutettiin välittömästi hevosten saavuttua 
lähtöviivalle.

Kilpailu oli kiihkeän tasaväkinen kaikissa lähdöissä. 
Oman jännityksensä kilpailulle antoi vielä komissaario 
Hannu, joka puhallutti kilpailijat aivan loppumetreillä. 
Kaikki muut kilpailijat selvisivät vain huomautuksella lii-
an vähäisestä ”toupingin” käytöstä, paitsi kuuluttajamme, 
joka osallistui kisaan yleisön suureksi pahoinvoinniksi, sai 
puhalluksellaan pilsnerin kiehumaan.

Äsköttipilleemme huipentuivat illalla Äskötti-karaoke 
tansseihin, joissa uljaat ratsastajamme lauloivat yhteislau-
luna kappaleen Hummani Hei eli Juokse sinä humma.

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa….. toivoisin et voisit 
seuraavan kerran olla mukana.

Marianna, 542946-1

Äsköttipilleet Kuus-Hukkalassa 
26.5.2012
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Kuus-Hukkalan Juhannus 2012
JUHANNUSAATTO
Juhannuskoivujen jako klo 10.00
Saunominen (Savusaunasta erillishinta)
Lipunnosto ja hartaus 18.00
Juhannuskokko klo 22.00

Muuta 
Arpajaiset, kolikonheitto, muurikkalettuja ja hyvää yhdessäoloa.

JUHANNUSPÄIVÄ
Luontopolku
Saunominen



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

TOIMINTAAMME
KUULUVAT MM:

Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040 586 4189
AVOINNA: 8.00-17.00 (ma-pe)

Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.fi



KUUS-HUKKALAN TAPAHTUMAT 2012
La 19.5. Mareena Silander
La 26.5.  Hannelen karaoke
La 2.6.  Hannelen karaoke
La 9.6.  Kaukolasipartio, karaoke
La 16.6.  Halavatun papat, karaoke, rosvopaisti-ilta
To 21.6.  Karaoke
Pe 22.6.  Martti Metsäkedon tanssiorkesteri
La 23.6. Karaoke

Pe 29.6. Kanarian Mikki
La 30.6. Kanarian Mikki, karaoke
La 7.7. Wanted- suomipoppia ja rokkia
La 14.7. Juhani & Yötanssittajat, karaoke
La 21.7. Vesa Parantainen & Maestro, karaoke
Pe 27.7. Eila Pienimäki & Heikki Lukkarisen orkesteri
La 28.7. Duo Sisko & Sami, karaoke
La 4.8. Jussi Laakkonen, karaoke
La 11.8. Eija Koriseva & Dolores, loimulohi-ilta

Kuushukkalantie 254, 51940 Härkälä, Rantasalmi | Puh. 040 777 7000 | info@kuus-hukkala.com | www.kuus-hukkala.com

Oikeudet muutoksiin pidätetään!

kattavat mainostoimistopalvelut
KOUVOLASTA

www.sepeteus.fi 



Dethleffs Globe S puoli-integroitu 
vakiovarustein 48.860 - 52.250€ 

Uudesta Globe S-mallistosta löydät saksalaisen laadukkaan ja aidon 
Dethleffs-matkailuauton erityisen sopivaan hintaan! Erityisen helpok-
si Globe S -auton ajamisen tekee sen alle 7 metrin kokonaispituus ja 
korkeus 267cm. Mukaan matkaan mahtuu suurempikin perhe, sillä 
suunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitetty Globe S:n painoon. 
Puoli-integroidussakin on matkustajapaikat jopa 6 henkilölle B- ajo-
kortilla ajettaessa. Globe S on saatavissa Alde- vesikeskuslämityk-
sellä ja lämmönvaihtimella. Myymälässämme on nähtävänä kolme 
erilaista Globe S puoli-integroitua. Tervetuloa tutustumaan!

Omaa luokkaansa olevaa luksusta

Dethleffs Globetrotter XXLi on vaikuttava näky, 
joka erottuu massasta kokonsa ja ulkomuotoilunsa 
ansiosta. Sulavat linjat, jotka yhdistyvät Led-valoin 
varustettuun tyylikkääseen takaosaan tekevät täs-
tä ajoneuvosta erityisen näyttävän luksusluokan 
matkailuauton. 
Myös sisätilat täyttävät vaativankin matkailijan toi-
veet. Erinomaiset talviominaisuudet takaava kak-
soispohja ja paksu foam-eriste sekä luksus-tason 
vakiovarusteet pitävät huolta mukavuudestasi. 
Paripyörillä varustettu Iveco-alusta ja 170hv Com-
mon-Rail-moottori tekevät XXL-mallista erinomai-
sen matkailuauton kaikkina vuodenaikoina.

Dethleffs Globetrotter XXLi autoja on kaksi eri-
laista, jotka molemmat ovat nähtävänä liikkees-
sämme. Tervetuloa tutustumaan! 

Eteläkatu 3 Lappeenranta myynti p.010 281 2250 
huolto- ja varaosapalvelut p. 010 281 2255

Tervetuloa suureen matkailuauto- ja 
vaununäyttelyymme 23.-25.3.2012

www.citycaravan.fi Vaihdossa 
myös henkilö- ja pakettiautot



 Karavaanarin tiepalvelu on SF-Caravanin jäsenille tarkoitettu maksullinen lisäpalvelu, joka on valmiina 

 auttamaan 24 tuntia vuorokaudessa, jos matkasi yllättäen keskeytyy. Palvelu huolehtii sekä sinun 

 että samassa ajoneuvossa kanssasi matkustavien perille pääsystä. 

KARAVAANARIN TIEPALVELU
Yksi puhelinsoitto varmistaa perillepääsyn kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden.

Tiepalvelu
Polttoaineen tuominen
Hinaus

Renkaanvaihto
Sijaisauto
Muu korvaava kuljetus

Tarvittaessa majoitus
Auton nouto korjaamolta

Karavaanarin tiepalvelu sisältää: 

53€

Palvelu on henkilökohtainen, ei tiettyyn ajoneuvoon sidottu
Ulkomailla avustetaan alle 15-vuotiaita ajoneuvoja, kotimaassa ei ikärajaa
Toimii yhdellä puhelinsoitolla

Lisätietoja ja liittyminen osoitteessa 
www.autoliitto.fi 

tai soita 09-7258 4400

Ainostaan

vuodessa

Uusi painoraja 

3600 kg

Voimassa nyt 
myös Venäjällä. 


