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SFC Saimaan Seutu ry
Pekka Järvinen
Lavantie 6
54800 Savitaipale
p. 050 576 5609
info@sfcsaimaanseutu.com

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. 044 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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YHTEISKALENTERI SYKSY-TALVI 2012

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

SF-CARAVAN -alueyhdistysten julkai-

sema jäsenlehti.

Ilmoitusmyynti
Yhdistysten yhteyshenkilöt.

Painopaikka
Scanweb Oy, Kouvola

Suunnittelu, taitto ja lisätiedot
Mainostoimisto Sepeteus Oy

Matti Vesala, puh. (05) 747 55 59

matti@sepeteus.fi

www.kaakkoiscaravan.fi

Jakelu
Jäsenille, ilmoittajille, SFC-yhdistyksille 

sekä eri sidosryhmille



YHTEISKALENTERI SYKSY-TALVI 2012

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

• 15.9.2012   NAISTENPÄIVÄ (SFC Sisä-Savo)

• 22.9.2012    SYYSTALKOOT LAAMALASSA (SFC Saimaan seutu)

• 28. - 30.9.2012  RANTAKALATREFFIT (SFC Kouvolan seutu)

• 28.9. - 30.9.2012  VALOTREFFIT (SFC Saimaan seutu)

• 29.9.2012    SYYSKOKOUS (SFC Saimaan seutu)

• 5. - 7.10.2012   AJOTAITO- JA ROSVOPAISTITREFFIT (SFC Kouvolan seutu)

• 5. - 7.10.2012  SYYSTALKOOT (SFC Kymenlaakso)

• 6. - 7.10.2012  SYYSTALKOOT (SFC Sisä-Savo)

• 7.10.2012   SYYSKOKOUS (SFC Sisä-Savo)

• 12. - 14.10.2012 VALOJUHLA (SFC Kymenlaakso)

• 13.10.2012    SYYSKOKOUS RAVINTOLALLA (SFC Savonlinnan seutu)

• 13.10.2012   SYYSKOKOUS (SFC Kymenlaakso)

• 19. - 21.10.2012  HIRVISOPPATREFFIT (SFC Kouvolan seutu)

• 20.10.2012    TUUNAUSPÄIVÄ (SFC Saimaan seutu)

• 2. - 4.11.2012  HALLOWEEN PARTYT (SFC Kymenlaakso)

• 8.11.2012    SYYSKOKOUS (SFC Kouvolan seutu)

• 30.11. - 2.12.2012 PIKKUJOULU (SFC Kouvolan seutu)

• 30.11. - 2.12.2012 PIKKUJOULUT (SFC Kymenlaakso)

• 8.12.2012   PIKKUJOULUJUHLA (SFC Sisä-Savo)

• 8.12.2012    PIKKUJOULUT (SFC Savonlinnan seutu)

• 8.12.2012    PIKKUJOULUT LAAMALANSAARESSA (SFC Saimaan seutu)

• 28.12.2012 - 1.1.2013 VUODEN VAIHDE (SFC Kymenlaakso)

• 31.12.2012    UUDEN VUODEN VASTAANOTTO (SFC Savonlinnan seutu)

• 31.12.2012 - 1.1.2013  UUSI VUOSI LAAMALANSAARESSA (SFC Saimaan seutu)
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-Uudet, upeat Adria ja Dethleffs-mallit !
-Useita rahoitusvaihtoehtoja
-Huolto
-Tarvikkeet ja varaosat

Timo Laine
0400 607955

Kristian Holmström, 
0400 613175

Martti Väisänen
0400 550650

• 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

Ratakatu 47, Lpr Antti Korhonen, p. 0400 656 602
Lappeentie 32, Imatra, p. 050 369 1199 Ilkka Pulliainen,

p. 050 303 3229 Jouko Savolainen

www.ivtcenterlappeenranta.fi
Lappeenrannan Lämpöpumput Oy

- MAALÄMPÖ-
 PUMPUT                                                                 
- ILMALÄMPÖ-
 PUMPUT
- ILMA-VESI-
 PUMPUT

359 001
Lämpöpumput
Lämmitysjärjestelmä

LAPPEENRANTA
KOUVOLA
IMATRA
KOTKA
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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

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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Syksyn tulon huomaa viimeistään silloin, kun rutusakkilai-
set alkavat varustella matkailuajoneuvojaan etelään lähtöä 
varten muuttolintujen lailla.

Sähköisessä - ja painetussa mediassa on paljon juttuja 
Suomen heikosta ja alati heikkenevästä taloussuhdan-
teesta. Päivittäin saa lukea massiivisista irtisanomisista, 
lomautuksista ja tuotantolaitosten lopettamisista. Huonot 
taloussuhdanteet eivät ole onneksi näkyneet kovin paljon 
karavaanareiden liikkumishalukkuudessa, ainakaan Sisä-
Savon alueella Etuniemessä. Elokuun puoliväliin mennessä 
Etuniemessä on vieraillut vain hieman vähemmän matkai-
luajoneuvoja kuin viime kesäkaudella. Huolimatta siitä, että 
juhannustreffit oli muutettu pelkäksi ”Juhannustapaami-
seksi” alue täyttyi juhannuksen viettäjistä. Aatonaattona 
jo jouduttiin Etuniementien päähän viemään kyltti ”Alue 
täynnä”. Vieraiden positiivinen palaute on vahva kannuste 
Etuniemen alueen edelleen kehittämiselle.

 Päästäksemme suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia 
asioita täytyy jo toteutettujen rakenteiden olla kunnossa. 
Tulevan syksyn suurin ja kallein toimenpide on huoltora-
kennuksen lämmityskattilan uusiminen. Vanhan, vuonna 
1991 asennetun kattilan tulipesän huono kunto indikoi 

käyttöiän loppumista. Erittäin suuri riski olisi lykätä katti-
laremonttia vielä vuodella. Hallitus on päättänyt, että läm-
mityskattila vaihdetaan viisivuotissuunnitelman mukaan 
alkaen 8.10.2012. Työ kestää arviolta yhdestä kahteen viik-
koa. Etuniemen palvelut ovat vaihtotyön aikana rajoitetut.  
Alueen palvelurajoituksista kerrotaan nettisivuillamme heti, 
kun kaikki yksityiskohdat ovat tiedossamme.

Muutaman vuoden voimassa ollut kausipaikkalaisten 
isäntävelvoite (2vrk/vaunukunta) on toiminut kohtuullisen 
hyvin. Tämän kesän kokemusten pohjalta kausipaikkalais-
ten määrä nostetaan muutamalla eli kahdeksaankymme-
neenviiteen. Hallitus päätti, että kaikkien kausipaikkalais-
ten on osallistuttava isäntätoimintaan, vaikka sitten toisena 
tai kolmantena vaunukuntana, pois lukien terveydelliset 
syyt. 

Puheenjohtajakauteni lähenee loppuaan, joten halu-
an kiittää kaikkia saamastani tuesta ja avusta työssäni 
Sisä-Savon yhdistyksen hyväksi. Samalla toivotan on-
nea ja menestystä uudelle, syyskokouksessa valittavalle 
puheenjohtajalle.

EKA 59184

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kiitos!
Jyrki ja Marita Salo kiittää yhdistystä, 
saamastaan Vuoden 2011 Karavaanarit, 
kunniamaininnasta.
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Kesästä on vain muisto jäljellä sen vaihtuessa jo syksyyn. 
Etuniemessä kesä oli vilkas, vaikka säät eivät aina meitä 
suosineetkaan, helteiset päivät jäivät hyvin vähäisiksi. 

Alue oli varsinkin heinäkuun aikana melkeinpä päivittäin lähes 
täynnä, isännillä oli puuhaa, kun päivässä saattoi tulla alueelle 
yli 30 matkailuajoneuvoa. 

Juhannus

Juhannuksena alueellamme ei ns. virallisia treffejä ollut, mut-
ta jo aatonaattona alkuillasta piti isännän viedä kyltti ALUE 
TÄYNNÄ, Hirvensalmentien ja Etuniementien risteykseen, joka 
taisi olla alueen historiassa toinen kerta. 

Rauhallisen juhannuksen viettoon kuului tietenkin aattona 
lipunnosto. Lipun nosti salkoon vuoden Karavaanari pariskunta 
Jyrki ja Marita Salo, saimme myös ihailla heidän sytyttämää 
kokkoa venerannassa sekä illan päätteeksi tanssittiin tuvalle 
Ari Kettusen soittamien levyjen tahdissa ja juhannuspäivänä 
illalla laulettiin karaokea, Arin toimiessa taas DJ:nä. Christer`s 
Tivoli viihdytti lapsia alueella. 

KULKURI 8

KESÄ 2012 Etuniemessä
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Turvallisuus iltapäivä 20.7.2012

Turvallisuus iltapäivässä oli alueella laaja kirjo pelastusväkeä.
Mikkelin poliisista Toni Reinikainen ja pelastuslaitokselta Erkki 
Lehtonen esittelivät heidän toimintaansa sekä pelastuslaitos 
mahdollisti kaikkien halukkaiden harjoitella alkusammutus-
ta, meripelastus kertoi toiminnastaan ja kuinka ”tavallisen 
tallaajan” on hyvä toimia, jos joku on joutunut vedenvaraan. Marjasato

Mustikkasato oli tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna hyvä 
ja Kantarellejakin löytyi hyvin jo heinäkuun puolella, nämä 
luonnonantimet saattoi havaita lähimetsässä ”pyllistelevistä 
karavaanareista” ja alueen keittiöllä valmistuneista herkuista. 
Harvinainen punalummekin nähtiin kukkivan kauniisti Kissa-
koskella heinäkuussa. 

Tätä tekstiä kirjoittaessani puolukat kypsyvät vielä metsässä ja 
Syyssopat lähenevät, jonne tietenkin toivomme runsain mitoin 
osallistujia ja lämmintä alkusyksyn säätä. 

14.–15.9.2012 Etuniemessä vietetään tämän lehden saapu-
misen kynnyksellä, Annukka Suorelan järjestämiä NAISTENPÄI-
VIÄ. Näistä tapahtumista saamme varmasti lukea seuraavassa 
Kulkurissa.   

MUKAVAA SYKSYÄ KAIKILLE KARAVAANAREILLE 
”BONGARI”
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Varaathan kalenteriisi viikonlopun. Pistetään alue porukalla talvikuntoon!

Tarkemmin aiheesta alueen ilmoitustaululla ja nettisivuilla SYYSKUUN kuluessa.

ETUNIEMITOIMIKUNTA JA HALLITUS

Etuniemessä Syystalkoot  
6.–7.10.2012

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sisä-Savo ry:n Sääntömääräinen syyskokous

Aika: Sunnuntai 7.10.2012 klo 12.00 

Paikka: Etuniemi, Hirvensalmi

Asiat: Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n määräämät syyskokousasiat

     Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Muista ottaa jäsenkortti mukaan! Kahvitarjoilu alkaen klo 11:30, jonka aikana  

Mikkelistä Häkkinen Juha puhuu vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ja sen toiminnasta.

TERVETULOA!

Hirvensalmella 3.8.2012

Hallitus
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Pikkujoulut Etuniemen Tuvalla 
La 8.12.2012

ILMOITTAUTUMISET: 

su 25.11.2012 mennessä sihteeri Tuija Räty

sihteeri@etuniemi.fi tai tekstiviestillä puh. 040 708 1225

Viestiin tieto erityisruokavaliosta

ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ 60 ENSIMMÄISTÄ MAHTUU MUKAAN 

- saat varmistuksen paluuviestinä

HUOM! 

maksu suoraan Etuniemen tilille: FI46 5054 0220 0150 63

viimeistään su 2.12.2012

Viestikenttään merkintä

PIKKUJOULURUOKAILU sekä aikuisten ja lasten lukumäärä

PIKKUJOULURUOKAILU 

Alkaa klo.18.00, jonka jälkeen luvassa JOULUPUKIN vierailu sekä arvomme  

kaikkien ruokailijoiden kesken joulukinkun

Muu ohjelma on vielä avoin, joten nyt on hyvää aikaa miettiä, mitä muuta  

ruokailun lisäksi voisi pikkujouluissamme tapahtua?! 

Tiernapojat, hauskoja tanssiesityksiä, seuraleikkejä, yhteislaulua ym.  

olemme tuvalla nähneet… porukalla rohkeasti ideoimaan ja toteuttamaan

                                                

PIKKUJOULULAHJA VAPAAEHTOINEN arvo alle 5€
                                                                                                                                                                                                                   

JOULUA ODOTELLESSA 

terveisin Hallitus ja Etuniemitoimikunta

HINTA: Aikuiset 25,00€ - Lapset 7-16v. 10,00€



BCkaakkois_koko.indd   1 29.8.2012   15.05
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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

Treffi- ja  
liikuntatoimikunta

puh. 044 774 9752

THEO LEINSON
tiedotustoimikunta,  
varapuheenjohtaja

Rättärintie 18 D
46910 Anjala
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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Purhossa vietettiin yhdistyksen ja 
alueen vuosijuhlia lauantaina 18.8. 
Keväällä aikaisin alettiin jo valmis-
telemaan vuoden suurtapahtumaa, 
yhdistyksen vuosijuhlia. Juhlatoimi-
kunta kokoontui miettimään juhlien 
ohjelmaa ja ruokailua ym. Juhlien on-
nistumisen kannalta oli tärkeää että 
talkooporukka oli hienosti jaksanut 
kunnostaa paikat siistiksi ja emännät 
ja isännät tehneet valmisteluja juhlia 
varten. Kädentaitajat olivat koristel-
leet juhlateltankin hienosti paperikuk-
kasin. Emännät vielä juhlien aikana 
tekivät ison työn ruokailun ja kahvi-
tuksen, eivätkä tainneet paljon ehtiä 
juhlia seuraamaan. Kiitokset vielä 
kaikille juhlien järjestelyyn osallistu-
neille. Onnittelut kaikille yhdistysmer-
kin saaneille ja palkituille jotka ovat 
tehneet hyvää työtä hallituksessa ja 
omissa toimikunnissa sekä olleet muu-
ten mukana alueemme viihtyisyyden 
parantamisessa. Perustaja jäsenistä 
läsnä olivat Ari Heiskanen vaimonsa 
Annen kanssa jäsennumero 1306-0, 
Jussi Taponen vaimonsa Leilan kanssa 
jäsennumero 1855-0  ja Jaakko Palm 

jäsennumero 1489-0. Marjaana ja Ari 
pitivät hienon historiikin menneistä 
vuosista ja kirjoittivat paikallislehteen 
jutun, joka ei siis ollut minun kirjoit-
tama vaikka lehden päätoimittaja oli 
sen niin muokannut. Matkailuautoi-
lijat muistivat yhdistystä pallotuijalla. 
Yhdistystä muistettiin myös useilla 
standardeilla. YT-alueemme yhdis-
tykset toivat meille alppiruusut, jotka 
toivottavasti muistuttavat meitä niitä 
katsellessa että yhteistyö ja talkoohen-
ki auttaa meitä eteenpäin alueidemme 
kehittämisessä. Yritetään kestää toi-
nen toistaan, kaikki me ollaan erilaisia, 
mutta kaikilla meillä on tärkeä tehtävä 
alueemme viihtyisyyteen ja markki-
nointiin. On mukava kuulla kun on 
matkalla muilla alueilla positiivista 
meidän alueesta. Negatiivistä palau-
tetta kyllä myös kuuluu, mikä ei tie-
tenkään tunnu hyvältä. Seuraava lehti 
ilmestyy vasta ensi vuoden maalis-
kuussa joten tähän väliin mahtuu vielä 
paljon tapahtumia, kuten Kulkurien 
tapahtuma Hartolassa Krouvin lavalla, 
muikkutreffit, syystalkoot, valojuhlat 
jonka yhteydessä syyskokous jossa kä-

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

sitellään yhdistyksen asioita ja valitaan 
erovuoroisten tilalle uusia hallituksen 
jäseniä. Onhan meillä sitten vielä pik-
kujoulut, siellä taas vuoden karavaa-
narit ja vuoden Purholaiset kukitetaan. 
Ensi vuosi aloitetaan perinteisesti tans-
sien, sekä paukuttelemalla uusi vuosi 
tervetulleeksi. Hyvää loppuvuotta ja 
turvallisia kilometrejä liikenteessä.  
 
                                       Terveisin, Timo
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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.

Taas on aika vierähtänyt ja uusi lehti ilmestyy postiluu-
kuistanne, mutta en ole silti saanut riittävästi juttuja. On 
aina samat ihmiset jotka kirjoittelee, kiitos vaan heille, 
mutta pikkaisen napautan nyt muita karavaanareita kun 
meitä on iso määrä eli noin 1200 kpl eikä silti tahdo jut-
tuja löytyä. Luulisi nyt että joltakin kävisi kynä käteen ja 
kirjottaisi vaikka kesäloma matkastaan mutta ei. Kirjoi-
tan tässä nyt viimeisen kerran. Lehden toimittaja pitäisi 
vaihtua ensi vuonna. Se on omasta mielestäni tarpeeksi.  
Olisin tosi iloinen jos joku ottaisi tämän tärkeän tehtävän 
vastaan yhdistyksessämme. Nämä neljä vuotta ovat olleet 
tosi mielenkiiltoisia. Silloin kun aloitin ei minullakaan ollut 
minkäänlaista tietoa lehden teosta mutta nyt on jotakin. 
Olemme esimerkiksi edistyneet niin paljon että meillä on 
YIT- lehti eli viis yhdistystä yhdessä jotka pohtivat Itä-
Suomen karavaaniasioita ja kertovat eri tapahtumista Itä 
-Suomessa. Ei muuta kuin rohkeasti lehteä tekemään ja 
oikein paljon onnea .

 Kyllä minulta voi kysyä neuvoja jos tarvitsee niin mie-
lelläni autan . 

THEON PALSTA

ALUEMAKSUT PURHOSSA 2012

TREFFILISTA VUODELLE 2012 - 2013

P.S Yhdistyksemme järjesti hienot 40 v juhlat kiitoksia 
kaikille jotka osallistuivat juhlan tekoon.

 
Terveisin, Theo 08843



SYYSTALKOOT 5.-7.10.2012

VALOJUHLAT 12.-14.10.2012
Valojuhlaviikonloppuna perjantaina lapset pää-
sevät leikkimään valopiiloa. Osallistujan varus-
teet, taskulamppu ja maastoon sopivat mielel-
lään tummat vaatteet.

SYYSKOKOUS 13.10.2012

HALLOWEEN PARTYT 2.-4.11.2012
Ohjelmassa kauhuteema pukeutumisineen!
Halloween partyt pidetään taas 3.11.2012 
Tulkaa isolla joukolla juhliin mukaan.

PIKKUJOULUT 30.11.-2.12.2012
Jouluruokailu,ohjelmaa,orkesteri. Hinta 15€
Ennakkoilmoittautuminen 16.11.2012
mennessä treffitoimikunnalle.
puh. 044 7749752 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VUODEN VAIHDE 28.12.2012-1.1.2013
Treffimaksu 10€, orkesteri ja ilotulitus.

LASKIAISRIEHA 9-11.2.2013

HIIHTOKILPAILUT 22.-24.2.13
Kilpailupäivä on lauantai. Sarjat muodostetaan 
kaikille ilmoittautuneille sopiviksi. Tervetuloa 
runsain joukoin iloiseen tapahtumaan!
 
PÄÄSIÄISTREFFIT 28.3-1.4.2013
Ohjelmassa on perinteistä askartelua ja munien 
maalausta. KEVÄTKOKOUS 30.3.13 KLO 11.00 
PUUHAPIRTILLÄ. Illalla tanssitaan orkesterin 
tahdissa. Treffimaksu on 10€

VAPPU TREFFIT  26.4-28.4.2013
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TREFFILISTA VUODELLE 2012 - 2013

Haluaisitko viettää Purhossa vapaa-aikaasi? Talvipaikan varaaminen kaudelle 15.10.2012 – 30.4.2013 on nyt ajankohtainen.  

Talvipaikan hinta kaudelta on 180,00 € sisältäen yleiset saunavuorot. Treffeillä peritään lisäksi treffilisämaksu ja sähköstä veloitetaan  

8,00 €/asuttu vuorokausi tai mittarilla 0,30€/kWh. Paikkavaruksia ottaa vastaan Armas Mikkonen puh. 0500 603228

No sehän on tietenkin Purhon Äijien Oma kutsumanimi Purhon 

Äijien päivän viettoon jonain vuoden 2013 myöhemmin sovitta-

vana ajankohtana, mikäli kiinnostusta riittää tapahtumaa koh-

taan.

Ajatuksia tapahtuman järjestämiseksi esim: mahdollinen PURHON 

ÄIJÄT numeroitu t-paita, jotta erottuisimme muusta rahvaasta 

eduksemme ja tietenkin kunnon RUOKATARJOILU olemmehan 

miehet yleensä hyviä kokkeja ja tietenkin nautimme VETTÄ!!!!!! 

ruokajuomaksi.

Talvipaikka Purhosta

PURHON ÄIJÄT ?!?!?! 
häh mitä toi nyt tarkoittaa?

Laittakaa ehdotuksia mahdollisesta ohjelmasta, mitä tehtäisiin 

yhdessä ilman Vaimojen, Tyttöystävien jne. KOMENTELUA, 

edes yhden päivän olemalla PURHON ÄIJIÄ. Alustavat ilmottau-

tumiset mukaantulosta allekirjoittaneelle (mahd. t-paidat ilmoita 

kokosi myös ilmottautuessasi), Ps. Pieni jäsenmaksu kuuluu tie-

tenkin hankintoja varten mukaan. 

Lisätietoja Kari Saarva 0400 788471 S-postiin ilmottautumiset 

ja tapahtuma ehdotukset. kari.saarva@kolumbus.fi
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Katsaus siihen miten maailmantilanne on vaikut-
tanut Kymenlaaksoon ja miten Kymenlaakso on 
vaikuttanut maailmanhistoriaan.

Vuosi 1972 oli moni tavoin hyvin merkittävä. Yhdysvaltain 
presidenttinä toimi silloin Richard Nixon, joka ei oikein 
hommiaan sitten kai osannutkaan. Siellähän rähinöitiin 
oikein kunnolla, maailmalle levisi tietoja ns. Watergate-
skandaalista.  Neuvostoliitossa vastaavaa tehtävää hoiti 
Leonid Breznev. Suomessa eduskunta hyväksyi valtiopäivä-
järjestykseen muutoksen, jolla äänioikeusikäraja laskettiin 
18 vuoteen. Kaikkea ei sitten taas hyväksyttykään. Hallitus 
torjui Aili Laitisen ehdotuksen valtion bordellien perusta-
misesta. Suomea vietiin maailmankartalle urheilussa, Lasse 
Viren juoksi itsensä vuoden parhaaksi urheilijaksi. Tampere 
päätti hakea vuoden 1976 talviolympialaisia. Jotkut asiat 
olivat kulkeneet tiensä päähän, kuten esim. Turussa vii-
meiset raitiovaunut lopettivat liikennöintinsä. Saamiemme 
tietojen mukaan täällä Kymenlaaksossakin oltiin huolissaan 
kaikesta tästä ja päätettiin tehdä asialle jotain. Niinpä vuo-
den 1972 joulukuussa perustettiin SF-Caravan Kymenlaak-
son kerho, jonka hallitsijaksi valittiin Pentti Stenroth. Muu 
Suomi jätettiin Urho Kekkosen isännöintiin.

Seuraavana vuonna naapurimaa reagoi Suomen muut-
tuneeseen hallitsijatilanteeseen. Leningradin kaupungin 
viranomaisten ilmoitettiin ryhtyneen koviin otteisiin päih-
tyneiden suomalaisturistien saamiseksi kuriin, sakkoran-
gaistukset korvattiin arestilla ja arestiin otetuilta ajettiin 
tukka pois. Yhdistyksemme historiikista emme löytäneet 
asiasta mainintaa, mutta saamiemme tietojen mukaan ei ole 
ollut tavatonta että varsinkin kesäaikana Purhon alueella 
on nähty kaljupäisiä miehiä. Samoihin aikoihin kuulemma 
tuli tavaksi sanoa naapurimaahan lähdettäessa, ”kun ei 
koskaan tiedä miten kauan siellä menee”.

Vuonna 1975 keväällä meillä valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi Raimo Torkkel. Yhdysvaltoja isännöi siihen 
aikaan Gerald Ford. Torkkelin aikana jäsenmäärämme ylitti 
jo 100, Apple perustettiin ja Kuvaputkitehdas Valcon yh-
tiösopimus allekirjoitettiin. Saamiemme tietojen mukaan 
Torkkel ja Kekkonen pitivät parhaana ettei Suomeen oteta 
tässä vaiheessa talviolympialaisia ja antoivat ne Itävallan 
Innsbrukille.

Vuonna 1977 maailma sai pari merkittävää hallitsija-
vaihdosta, Yhdysvalloissa virkaan astui Jimmy Carter ja 
Kymenlaaksossa Reino Aatsalo. Näistä vaihdoksista seu-
rauksena Karhulan kauppala ja Kymin kunta liitettiin 
Kotkan kaupunkiin. Tupakointia ei enää katsottu hyvällä, 

voimaan tuli tupakkalaki eli laki toimenpiteistä tupakoinnin 
vähentämiseksi. Saamiemme tietojen mukaan eräs himo-
polttaja oli tästä tuohtunut ja tehnyt Suomen ensimmäisen 
lentokonekaappauksen, matkustaja kaappasi Helsingis-
tä Ouluun matkalla olleen koneen. Saamiemme tietojen 
mukaan Kymenlaaksossa vihreä Nortti olisi menettänyt 
suosiota karavaanareiden piirissä. Maailmallakin oireiltiin, 
Charlie Chaplinin ruumis varastettiin hautausmaalta Sveit-
sistä, Charlie kuitenkin löydettiin 11 viikkoa myöhemmin 
hyvässä kunnossa. Sopuisiakin asioita tapahtui, Purhon 
alue vuokrattiin Vehkalahden kunnalta. Samana vuonna 
SF-Caravan kerhot muuttuivat yhdistyksiksi. Saamiemme 
tietojen mukaan yhdistysnumeroinnissa käytettiin koulu-
arvosanojen mukaista numerointia, ja niin ollen meidän 
SFC-Kymenlaakso sai numeron 10.

Vuonna 1979 koettiin oikein aatteen paloa jäsenistön 
suhteen, kevätkokouksen aikaan oli jäsenenä jo 290 vau-
nukuntaa. Muutakin paloa maassamme oli noihin aikoihin. 
Lieksan kirkko tuhoutui tulipalossa, Virtain vanhainkoti 
paloi ja Rautavaaran puukirkonkin tuhopolttaja tuikkasi 
tuleen.

Vuonna 1980 muut suurvallat pitivät entiset hallitsijansa, 
Kymenlaaksossa jäsenistö valitsi valtaan Kalevi Ullgre-
nin. Syyskokouksen aikaan jäsenvaunukuntia oli yli 400. 
Palo jatkui, Turun Linnan sisätilat paloivat, Kaavin vuonna 
1807 rakennettu hirsinen kirkko paloi. Urho Kekkonen 
täytti 80 vuotta. Saamiemme tietojen mukaan Kampinka-
tu Helsingissä aiottiin ensin nimetä Ullgrenintieksi, mutta 
nimettiinkin sitten Urho Kekkosen -kaduksi. Ehkäpä tästä 
tuohtuneena parikymmenta luonnonsuojelijaa rakensi pa-
don Koijärven laskuojaan, Forssan poliisi kuitenkin räjäytti 
padon.  Lotossa siirryttiin kuudesta voittonumerosta seit-
semään. Näistä kaikista tapahtumista meille alkoi kertoa 
Iltalehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi tuolloin.

Vuonna 1981 Urho Kekkonen oli toiminut presidenttinä 
25 vuotta. Eduskuntatalokin täytti 50 vuotta. Näitä juhlis-
taakseen SF-Caravan Kymenlaakso hyväksyi suunnitelmat 
alueensa sähköistämisestä. Valtakunnallisesti haluttiin tämä 
sähköistäminen muistaa jotenkin, ja saamiemme tietojen 
mukaan tämän tapahtuman kunniaksi otettiin Suomes-
sa kesäaika käyttöön. Ja jotta tämä olisi saatu kätevästi 
kerrottua koko maahan, aloitti MTV Kymmenen Uutiset. 
Voimakasta paloa koettiin joillakin paikkakunnilla edel-
leen, esim Haapavedellä missä lähes 200 vuotta vanha 
puukirkko paloi.

KYMPIN HISTORIIKKI 
yhdistyksen 40v. juhlissa
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Vuonna 1982 Neuvostoliittoa hallitsi Juri Andropov ja Yh-
dysvalloissa jatkoi edellisenä vuonna valittu Ronald Rea-
gan. Pää-Suomen johtoon astui Mauno Koivisto ja Kymen-
laaksossa jatkoi Kalevi Ullgren. Palo jatkui, Tyrvään kirkko 
Vammalassa vaurioitui tulipalossa. Ehkäpä tämän aatteen 
palon roihahtamista hieman pelättiin Purhossakin, niinpä 
alueelle porattiin kaivo. Muita maamme kuulumisia olivat 
harmaahylkeen eli hallin rauhoittaminen, Helsingin metro 
aloitti liikennöinnin, jo pari vuotta aiemmin alkaneitten 
lahjusoikeudenkäyntien jälkeen. Miljoonas väritelevisio-
lupa lunastettiin.

Vuonna 1983 oli myös monta merkittävää tapahtumaa. 
Taidekeskus Retretti avattiin Punkaharjulla, ensimmäiset 
yleisurheilun MM-kisat Helsingissä, rikesakkolaki astui 
voimaan ja Purhoon saatiin puhelinkioski, joka on edel-
leenkin kovasti käytössä.

Vuonna 1984 palo roihusi mm. Rantasalmella, jossa kirk-
ko tuhoutui salaman sytyttämässä tulipalossa, Seinäjoella 
pääkirkko Lakeuden Ristin tulipalossa, sekä Hämeenlin-
nassa rautatieaseman palossa. Purhossa ei mitään palanut, 
mutta kuumat oltavat alueellekin varmistettiin, uusi sauna 
valmistui. Yhdysvalloissa Reaganilla hieman lipsahti, hän 
vitsaili auki jääneeseen mikrofoniin ennen radiohaastatte-
lua säätäneensä Neuvostoliiton laittomaksi ja ”pommitusten 
alkavan viiden minuutin päästä”.

Vuonna 1985 alkoi Kymenlaaksossa jälleen Raimo Tork-
kelin hallintokausi, Neuvostoliitossa tehtäviin astui Mihail 
Gorbatsov. Torkkelin kaudelta muistamme ns. sokeripala-
rokotukset poliota vastaan. Tangomarkkinat järjestettiin 
ensimmäistä kertaa ja Matti Nykänen valittiin vuoden par-
haaksi urheilijaksi. Palovuorossa oli Pietarsaaren maaseu-
rakunnan kirkko.

Vuonna 1987 aloitti puheenjohtajana Juhani Saarikivi. 
Naapurimaassa ehkäpä tätä uutta puheenjohtajaa juhlittiin 
hiukka liikaa, jonka seurauksena ilmapuolustus hieman 
rakoili ja 19-vuotias Mathias Rust pääsi laskeutumaan pien-
koneella Moskovan Punaiselle torille. Merkittäviä syntymä-
päiviä tuolle vuodelle osuu esim, Arvo Ylppö 100 vuotta, 
Suomi 70 vuotta ja Lumikki 50 vuotta.

Vuonna 1989 saimme kaksi merkittävää vaihdosta hal-
litsijoihin. Kymenlaaksossa puheenjohtajana aloitti Erkki 
Elenij ja Yhdysvalloissa George Bush. Itärajalla saikin pu-
heenjohtajamme heti aikaiseksi, Nuijamaan kunta liitettiin 
Lappeenrannan kaupunkiin. Saamiemme tietojen mukaan 
myös tiede oli lähellä puheenjohtajan sydäntä, siitä osoituk-
sena avattiin Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilaan.

Vuonna 1990 syyskokous valitsi puheenjohtajaksi Jouko 
Klausin, ja hänen valtakaudellaan avattiin Moskovaan Neu-
vostoliiton ensimmäinen McDonalds. Myöskin ensimmäi-
nen tunnettu web-sivu kirjoitettiin Klausin hallituskaudella. 
Saamiemme tietojen mukaan hänellä ei ole minkäälaista 
osuutta tapahtumiin jonka seurauksena tavarajuna törmäsi 
Helsingin rautatieaseman seinään.

Vuonna 1991 oli suurten tapahtumien aikaa. Kymen-
laaksossa valta vaihtui Jorma Espolle, jonka seurauksena 
maailman ensimmäinen GSM-puhelu soitettiin Suomessa 
Radiolinjan verkossa ja Vanha Rauma hyväksyttiin YK:n 
maailmanperintöluetteloon. Naapurissa menikin silloin 
hiukkasen huonommin. Mihail Gorbatsovin Neuvostoliit-
to lakkasi kokonaan olemasta. Tilalla naapuriksi saatiin 
Venäjä, ja Venäjän federaation presidentiksi valittiin Boris 
Jeltsin. Espon hallitsijakaudella vuonna 1992 Euro Disneyn 
lomakeskus avattiin Pariisissa, meillä kuuluisuutta samaan 
aikaan niitti Ruokolahdella seikkaillut leijona. Maamme ta-
lous oli hieman hankaluuksissa, liekö vaikuttanut edellisen 
vuoden Puuhapirtin rakentaminen, Suomen markka pääs-
tettiin kellumaan ja sen arvo putosi 13%, vuoden aikana 
tehtiin yli 7000 konkurssia. PKL:n eli Purhon KaraokeLau-
lajien toiminta alkoi.

Vuonna 1993 johtoon astui jälleen Jouko Klaus, jonka 
johdosta maamme hätänumeroa uudistettiin. Yleinen hä-
tänumero 112 otettiin käyttöön, aiemman 000 tilalle. Yh-
dysvaltojen reaktiona sielläkin vaihtui valta, uudeksi pre-
sidentiksi valittiin Bill Clinton. Suomessa oli monta syytä 
juhlia, Naantalissa avattiin Muumimaailma, Mäntyniemeen 
valmistui tasavallan presidentin virka-asunto, Heinolassa 
vihittiin käyttöön maamme pisin maantiesilta, Mauno Koi-
visto täytti 70 vuotta. Ja ehkäpä tunnetuin suomalainen 
täytti 40 vuotta, Koskenkorvan viina! Vuotta myöhemmin 
Estonia upposi keulaportin petettyä.

Vuonna 1995 vuosi Martti Ahtisaaren virkaanastumisen 
jälkeen, otti Kymenlaaksossa hallitsijan tehtävät vastaan 
Lasse Baldan. Näiden kahden miehen yhteiseltä valta-
kaudelta muistamme hyvin Suomen jääkiekkojoukkueen 
ensimmäisen maailmanmestaruuden. Voitto tuli Ruotsissa, 
vastustajana Ruotsi joka voitettiin 4-1. Samana vuonna en-
simmäiset naiset aloittivat Suomessa varusmiespalveluk-
sensa, sekä tulitikkujen valmistus maassamme lopetettiin.

Saamiemme tietojen mukaan vuonna 1996 alkoi silloista 
puheenjohtajaa kyllästyttää ainainen vuokrien maksu, ja 
niin hän kaivoi markat taskustaan ja osti Purhon alueen 
Vehkalahden kunnalta. Nyt oli Purho omana, itsenäisenä 
alueena Suomi-valtion sisällä.

Vuonna 2002 suurten johtajien lista näytti seuraavalta. Yh-
dysvallat ja George Bush. Venäjä ja Vladimir Putin. Suomi ja 
Tarja Halonen. Kymenlaakso ja Pekka Mattila. Saamiemme 
tietojen mukaan on paljolti Pekan ansiota että sahti sekä 
kalakukko saivat EU:n nimisuojan elintarvikkeina. Kun 
jotain saa, niin jostain joutuu luopumaan. Suomen markka 
oli 28.2. viimeistä päivää käypää rahaa.

Vuonna 2006 ainoa johtajavaihdos tehtiin Kymenlaak-
sossa, puheenjohtajaksi astui Jorma Richter. Nykyään 
varmaankin käyttäisimme nimenä Magnitudia. Tälle pu-
heenjohtajalle saavat kaikki suomalaiset musiikinystävät 
olla kiitollisia, sillä Suomen Lordi voitti Kreikan Ateenassa 
pidetyt Eurovision laulukilpailut kaikkien aikojen ennä-
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tyspisteillä 292. Aatteen palo roihusi vielä joillain seuduil-
la, Porvoon tuomiokirkon katto sekä Kaivokselan kirkko 
Vantaalla paloivat.

Vuosi 2010 oli Pekka Horton, Dmitri Medvedevin, Barack 
Obaman ja Tarja Halosen valtakautta. Huolimatta tämän 
nelikon rauhaan tähtäävistä ponnisteluista, Linnanmäen 
huvipuisto jouduttiin yhtenä päivänä sulkemaan ennenai-
kaisesti kun noin 150 kurdi- ja somalinuorta järjestivät siellä 
joukkotappelun. Ikäviä uutisia kuului myös Torniosta, jossa 
Lapin Kullan valmistus lopetettiin. Saunakulttuuria johta-
jamme saivat vietyä eteenpäin kiitettävästi, Haaparannassa 
avattiin 150 hengen sauna. Saamiemme tietojen mukaan 
sieltä olisi lähetystö käynyt tutustumassa telttasaunaamme 
ja siitä kateellisina päättäneet rakentaa jotain suurempaa. 
Saman porukan hallitsijakaudella raportoitiin Yhdysvallois-
sa toimivan MUFON –järjestön mukaan kasvua ufohavain-
noissa 67% edellisvuodesta. Saamiemme tietojen mukaan 
Purhossa tämä ei ollut uutinen lainkaan koska havaintoja 
ufoista on tehty lähes säännöllisesti ainakin koko edellisen 
vuosikymmenen. Havainnot ovat useimmiten keskittyneet 

sunnuntai aamuihin ja edelliseen yöhön. Onpa raportoitu 
jopa lohikäärmeistä ja pienistä vihreistä ukoistakin. Miehet 
ovat tehneet näitä havaintoja huomattavasti naisia enem-
män. Yhtään havaintoa näistä ei ole kuitenkaan saatu ke-
hitettyä filmipaperille saakka.

Sitten vihdoin olemme päässeet tähän vuoteen 2012. Hal-
litsijoina Sauli Niinistö, Vladimir Putin, Timo Rusi, sekä jat-
kava Barack Obama. Urheiluun ja terveyteen on panostettu. 
Vladimir on naapurissa valmentanut jääkiekkojoukkueensa 
maailmanmestareiksi. Timo ja Sauli ovat kieltäneet tupak-
katuotteiden esilläpitämisen elintarvikemyymälöissä. Ja 
tottakai paloakin on ollut, Valamon luostarin vanha päära-
kennus Heinävedellä vaurioitui pahoin tulipalossa. Eloku-
vamarkkinoillakin kohistaan. Tummaihoinen Mannerheim 
on ihastuttanut yleisöä niin, että elokuvan tuottaja on saa-
miemme tietojen mukaan päättänyt tehdä elokuvan samalla 
formaatilla Nelson Mandelasta ja tätä näyttelisi Timo Rusi.

Ja lopuksi testi kuuntelijoille. Nyt kun olemme käyneet 
kovasti näitä vuosia läpi, niin mikä vuos kun Estonia upposi?

Keulaportti.
Toimittajina Marjaana ja Ari

Helteisen” kesän jälkeen kulkurit suuntasivat kohti 
Hartolaa ja Krouvin karavaanialuetta. Klugen 
Eija, Kari ja Cara ja Honkasalot, Päivi, Ari, Teemu 

ja Tero järjestivät hienon alueen ja olivat tilanneet myös 
auringon koko viikonlopuksi meille kulkureille. Myös Mat-
kailuautoilijat olivat tapahtumassa mukana. Perjantaina 
kulkureita virtasi tiuhaan tahtiin ja perinteiset kulkuriter-
veiset tehtiin. Vanha maalaismiljöö tekolampineen ja huol-
torakennuksineen viehätti kaikkia. Sauna viimeisen päälle 
ja lammen vesi helli meitä uimareita. Illalla Suvi Teräsniska 
viihdytti salin täyteistä yleisöä hienossa ravintolassa jonka 
yhteyteen on rakennettu tanssilava. Karaoket raikuivat 
myös samassa miljöössä. Lauantaiaamuna Niko näytteli 
kännykästään, kun oli päässyt Suvi Teräsniskan kanssa 
samaan kuvaan. Ne fanit. Aamutoimien jälkeen saunat 

olivat lämpiminä. Sen jälkeen alkoivat kilpailut, oli kän-
nykän heittoa ja tarkkuusammuntaa. Pöytä notkui hienoja 
palkintoja ja parhaat saivat omansa. Myös Teittisen Juha 
sai tilaisuudessa oman yhdistyksen myöntämän ansiomerk-
kinsä koska olivat juhlien aikana muualla päin matkalla. 
Ruokailu oli järjestetty halukkaille ja oli todella maittavaa. 
Matkailuautoilijoitten kanssa kilpailtiin köydenvedossa, 
jonka voittivat autoilijat.  (Olivat sen verran tukevia, että 
voimalla voittivat) Illalla taas karaoket raikuivat. Sunnuntai-
na herättiin lämpimään säähän ja kiireisimmät jo kiiruhtivat 
kohti kotia. Jokunen meistä oli ehtinyt markkinoille mat-
kan varrella, missä taas muisteltiin mukavaa viikonloppua. 
Kiitos järjestäjille ja kaikille mukana olleille kulkureille.

Eija, Timo ja Allikki 31136 

Kulkurit 24-26.8 2012
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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 v 2013 talousarviosta.

SF-CARAVAN KYMENLAKSON RY, HALLITUS

Kutsu syyskokoukseen!



Nyt saat vaihtoau
me olevaan 2012-mallin Adria-matkailuautoon

Olli Paajanen
Automyyjä
puh. 0500 674 274
olli.paajanen@
rintajouppi.fi

Lappeenranta  
Lentokentäntie 5

Sakari Lilleberg
Paikallispäällikkö
puh. 040 487 9271
sakari.lilleberg 
@rintajouppi.fi

Teemu Jaatinen 
Automyyjä
puh. 040 519 0611
teemu.jaatinen 
@rintajouppi.fi

Vantaa  
Kistolantie 3

Hannu Korhonen
Automyyjä
puh. 040 519 0610
hannu.korhonen 
@rintajouppi.fi

Esittelyautoista rajuja tarjouksia!

1SUOMEN 
EN

ITEN MYYTY 2011 

ADRIA

Pulaa vähänajetuista,

siisteistä matkailuautoista. 

Tervetuloa kaupoille!

Otamme mielellämme vaihdossa  

myös henkilö- ja pakettiautoja. 

”loistoristelijä” Adria Matrix Supreme Alde

Adria Polaris ”luksusta ympäri vuoden”

Adria Alpina  
”lämpöä ympäri vuoden”

tostasi huippuhyvityksen
vaihdossa uuteen, varastossam

J.RINTA-JOUPPI OY
rintajouppi.fiTutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa:Yli 300 kpl uusia ja käytettyjä matkailuautoja ja -vaunuja

Olemme mukana Lahden Caravan 2012 
messuilla Adrian osastolla 14.-16.9.2012

Syksyn suuri Adria-viikonloppunäyttely  
J. Rinta-Joupilla 21.-23.9.2012 
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Venäjän karavaaniklubi, Russian club of caravan-
ners järjesti yhteistyössä tapahtuman pääyhteis-
työkumppanin, SF-caravan ry:n kanssa White 

Nights tapahtuman Pietarin lähellä sijaitsevassa Shuva-
lovkassa 10-12.6.2012.

Tapahtumaan oli ilmoittautunut Suomesta lähes 60 yksik-
köä. Venäjältä, Valko-Venäjältä, Eestistä, Tsekeistä ja  Uk-
rainasta oli myös osallistujia. Yksi perhe oli myös Puolasta.

Santalahden leirintäalue Kotkassa toimi kokoontumis-
paikkana, ja niinpä sunnuntaina aamulla 10.6. sieltä lähti 
iso porukka ajamaan kohti Pietaria. Me asumme Kotkassa 
ja lähdimme kotoa käsin lauantai-aamuna jotta vältettäisiin 
isoja ruuhkia. Matkustimme yhdessä ystäviemme kanssa 
Naantalista ja Piikkiöstä sekä Villasen perheen kanssa. An-
neli, Heikki ja Hannu ottivatkin keulapaikan, sillä he ovat 
varsinaisia Venäjän asiantuntijoita. Saavuimme hyvissä 
ajoin lauantaina iltapäivällä Shuvalovkan leirintäalueel-
le. Oli mukava seurata kun karavaanareita saapui päivän 
mittaan alueelle.

Jokaiselle päivälle oli varattuna ohjelmaa; kaupunkikier-
toajelua, Pietarhovi, Konstantinin palatsi ym. Konstantinin 
palatsin yhteydessä sijaitsee 1.5.2012 avattu ensimmäinen 
Pietarin camping-alue. Siellä on 40 auto-vaunupaikkaa ja 
hyvät palvelut ihan vieressä sijaitsevassa hotellissa.

 Pietarissa on todella paljon nähtävää ja koettavaa. Eri-
tyisesti minua kiehtoi Jänissaaren linnoitus, Paavali-Pie-
tarin kirkko. Tästä paikasta Pietarin kaupunkia on alettu 
rakentaa.

Jokaiselle illalle oli ohjelmaa; musiikkiesityksiä, tanssia 
jne. Oli mukava tutustua uusiin karavaanareihin; sekä 
suomalaisiin että ulkomaalaisiin. Monelle Venäjä oli uusi 
kokemus matkailuauton kanssa. Siellä selviää ihan hyvin 
kun toimii ”maassa maan tavalla”, eli kärsivällisyyttä. Jo-
nottamisiin täytyy sopeutua, ja kielen kanssa saattaa tulla 
ongelmia, mutta ei muuta kuin kädet avuksi.

Ilmat suosivat pääsääntöisesti koko matkamme ajan. Vain 
yhtenä päivänä satoi.

Meillä oli vielä mahdollisuus jäädä Pietariin yhdek-
si vuorokaudeksi tapahtuman jälkeen, joten siirryimme 
Shuvalovkasta  Pietarin keskustan tuntumaan Villasten 
suosittelemaan Elizar- hotellin pihaparkkiin. Paikkaa voin 

todella suositella; hotelli on hyvin siisti; sähköä, suihkua 
ja saunaa saatavilla, ja lähimmälle metroasemalle on vain 
muutaman minuutin kävelymatka. Käväisimme Villasten 
kanssa viimeisenä iltana Dubai ravintolassa syömässä, ja 
tämä kruunasi todella matkan.

Reissusta jäi niin hyvä mieli että kesälomamme aikana on 
tarkoitus mennä Eestiin, mutta tällä kertaa ei mennäkään 
perinteisesti laivalla Tallinnaan, vaan Venäjän kautta.

Pari huomioitavaa asiaa mikäli matkustat Venäjällä: Pää-
tiet ovat hyvässä kunnossa, myös Pietarissa. Sen sijaan Vii-
purissa tiet ovat melko kuoppaisia.

Tulleissa kannattaa varata riittävästi aikaa. Paperit pitää 
olla oikein täytettynä, ja haastetta tuo lisää se että paperit 
ovat vain venäjän kielellä. Harvinaista ei ole myöskään se, 
että tullissa joudut auton kanssa röntgeniin.

Emme saaneet juurikaan palvelua englannin kielellä, 
mutta se ei menoa haitannut. Positiivinen asennoituminen 
on avainasia, ja pienet kommellukset tuovat vain lisäväriä 
matkailuun.

Eräs hauska tapahtuma oli saunan varausyritys.  Henkilö-
kunta ei osannut englantia, ja monien selvittelyjen lopputu-
loksena luulimme saavamme saunavuoron klo 22. Menim-
me sovittuun aikaan saunalle, mutta meidät käännytettiin 
takaisin. Kaikkeen pitää varautua mutta matkailu avartaa.

Camping-alueen yhteystiedot:
baltic.parking@mail.ru
www.konstantinpalace.ru
GPS-koordinaatit: N 59 51´ 35.36”, E 30 02´ 43.95”

Elizar-hotellin yhteystiedot:
info@elizar-hotel.ru
www.elizar-hotel.ru
GPS-koordinaatit: N 59 53´ 55.75”, E 30 25´ 40.22”
Ps. Huomioitavaa ajettaessa Elizan parkkialueelle. 
Pääkadulta ajetaan porttikongista sisäpihalle.

Hyvää loppukesää kaikille karavaanareille  
ja nautinnollisia matkoja ☺

Piko ja Eero Jämsä

WHITE NIGHTS  
CARAVAN 
Pietarissa 10-12.6.2012
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TUOREEN, PAIKALLA LEIVOTUN PULLAN 
JA KAHVIN KERA 

 
Mukaan leipomon leipiä ja leivonnaisia! Tilaa tarjoiltavat juhliisi! 

Urontie 1, LUUMÄKI, Puh.(05)4572771 
 

Leipomo - kahvila - konditoria  

TAUKOPAIKKA 
Kuutostien varrella 

 

Oletko myymässä  
- myymme puolestasi!

Otamme myyntitiliin käytettyjä  
matkailuautoja ja -vaunuja.

Seppolantie 11 - Kotka
(05) 260 8200

www.pepeuu.fi

Pulaa hyvistä käytetyistä,  
etenkin vaunuista!



VIELÄ MUUTAMIA ASUNTOVAUNUJEN 

KAUSIPAIKKOJA VAPAANA TALVEKSI!

SOITA HETI! 
    0400 498 361 / Päivi

www.campingmessila.fiwww.campingmessila.fi
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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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SF-CARAVAN KOUVOLAN SEUTU RY • HALLITUS 2012

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



Silleen elämä ihmistä heittelee, että tänä kesänä olen 
päässyt/ joutunut kokemaan kausipaikkalaisen kohtalon.  
Vaihtoehtona olisi ollut, että vaunu nököttäisi likimain koko 
kesän talon päädyssä naapurien kiusana kateutta aiheutta-
massa. Valinnanvaikeutta ei tarvinnut potea, kun päätöstä 
vaunun sijoituksesta tehtiin. Täällä Kaakkoisella tienoolla 
on yksi Suomenmaan kauneimmista paikoista, liekö tuo 
samalla myös lähellä kauheintakin, mene ja tiedä.

Kuten jo loppuun kaluttuna aiheena jokainen on saanut 
havaita lomasäiden olleen tällä kertaa arktisia ihmisiä suosi-
va. Tästä huolimatta meillä on saatu viimeisten kuukausien 
aikana kokea paikalleen kaivautumisen huippuhetket ja 
valitettavasti myös pohjamudat. Vaunulla on todellakin ku-
lutettu kesäpäiviä sekä porukalla että välillä ihan itsekseen.

Helppous ja hauskuus piilee siinä, että ei todellakaan 
tarvitse ajella sen ison laatikon kanssa teiden tukkona, vaan 
hurauttaa henkilöautolla reippaasti vaunupaikalle. Sitten 
vain eväät ja varusteet paikoilleen ja vapaa-aika voi alkaa. 
Saa käydä morjenstelemassa kaikkia paikalle valuneita ja 
valuvia tuttuja ja usein illan aikana tulee kehiteltyä jotain 
omaa kivaa ohjelmaa porukan kanssa, jos alueen omistajat/
isännät eivät ole sitä jo ystävällisesti tehneet valmiiksi. Nyt 
on tullut myös huomioitua ne liikkuvat kanssaihmiset ihan 
toisella tavalla, kuin jos itse saapuu paikalle viikonlopun 
viettoon.

Voihan Kausipaikka!
Yleensä jokainen hehkuttaa sitä omaa aluettaan, minne 
pihansa on perustanut kukkineen ja puskineen. Monesti 
näin on, varsinkin silloin, kun on kyse yhdistysten omista 
alueista. Tosin niistä silloin tällöin kuulee saunavuoroilla 
hurjiakin juttuja mm. talkootyön paljoudesta, mutta vas-
taanoton ystävällisyydessä ja palveluissa ei yleensä ole ollut 
moitteen sijaa. 

Tilanne kuitenkin voi olla aivan toisenlainen, kun aluet-
ta pitää pystyssä palkattu henkilö, jolla asenteessa saat-
taisi olla vähintäänkin pientä korjaamisen varaa. Meidän 
kaikkien viihtyvyys nyt vaan väkisinkin koostuu pienistä 
huomaavaisuuden pisaroista ja vapaa-ajalla tämä tietenkin 
korostuu.

Kun odotukset eivät täyty, seurauksena on paljon harmin-
tunteita. Joskus piittaamattomuus saa aikaan isonkin riidan 
ja suomalaiseen tyyliin kukaan ei anna periksi eikä myön-
nä olleensa väärässä tai vastaavasti mökötys saa jatkua 
hamaan maailmantappiin asti ja asiat ollakin rempallaan. 
Kärsiköön kaikki! Siinä heikkohermoisilta alkaakin olla 
loma pilalla. Tällaisissa tapauksissa on onni todeta, että 
JIPPII, vaunussa on pyörät!

Reipasta syksyä toivotellen
Reissuvaunusta haaveileva Kummitus

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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PÄÄKIRJOITUS

TOIMIHENKILÖT



Syksy saapuu vääjäämättä ja se on aina toiminnassa vilkas-
ta aikaa. Tapahtumia on syksyllä aina eniten, niin nytkin. 
Osallistukaa yhdistyksen tapahtumiin, niin järjestelyihin on 
aktiiveilla motivaatiota. Ja ainahan tarvitaan uusia treffi-
isäntiä toimintaan mukaan ja myöskin entisiä aktiiveja. 
Aktiiveille tarkoitettu toiminnan suunnitteluviikonloppu pi-
detään lokakuussa tarkoituksena arvioida kuluvan vuoden 
asioita ja suunnitella ensi vuotta. Ne suunnitelmat esitetään 
sitten syyskokouksessa jäsenistön päätettäväksi. Syysko-
kouksessa päätetään myös talousarviosta vuodelle 2013, 
miten tulot ja menot jälleen tasapainotetaan. Henkilövalin-
nat hallitukseen on aina syyskokouksessa ja erovuorossa 
on aina neljä henkilöä ja mahdolliset kaksi varajäsentä. 
Jatkaako erovuoroiset ja onko uusia halukkaita tulossa. 
Se nähdään silloin. Esityslistalla on myös keskustelu ja 
päätöskohta oman alueen hankinnan jatkamisesta, joka 
on yhdistykselle tärkeä asia. Siinä on tänäkin vuonna ollut 
erilaisia mahdollisuuksia, joita on käyty läpi heinäkuun 
tilaisuudessa Kouvola-talolla. Käydäänkin niitä uudelleen 
läpi syyskokouksessa ja katsotaan missä tilanteessa silloin 
ollaan ja toivottavasti päätetään jatkaa asiassa edelleen 
eteenpäin. Teen koko ajan työtä asian eteen. Kokouksessa 
siis päätetään monista yhdistykselle tärkeistä asioista. Osal-
listukaa päätöksen tekoon, se on jokaisen jäsenen oikeus 
ja velvollisuus.

Yksi tärkeä tapahtuma on yhdistyksellä ensi kesänä kun 
täytämme 30 vuotta. Miten merkkipäivää sitten vietetään, 
sitä aletaan miettimään ja suunnittelemaan heti nyt alku-

syksystä. Kymenlaakson yhdistys täytti elokuussa 40 vuotta. 
Yhdistyksemme edustaja oli huomionosoituskäynnillä ja 
onnittelut heille vielä kerran. Samoin onnittelut Saimaan 
seudulle kun saivat vihdoin ostettua Laamansaaren omak-
seen sekä Kaakkois-Hämeelle omasta paikastaan, jota 
rakentavat kovaa vauhtia käyttökuntoon. Mitenkähän se 
meidän oma alue tässä siunaantuisi?

Tämä yhteinen jäsenlehti on ollut vähän hakusessa, mutta 
alkaa taipumaan uomiinsa. Tämä on tämän vuoden vii-
meinen numero ja ensi vuonna ilmestyy kaksi lehteä, yksi 
keväällä ja yksi syksyllä. Se on toimituksen ja kustannusten 
suhteen ehkä se oikea ratkaisu.

Kesän aikana tuli seurattua tien päällä liikkuessani, että 
karavaanareita oli lomasesongin aikana kiitettävän run-
saasti liikkeellä. Oma loma ajoittui tällä kertaa elokuulle 
ja tätä tekstiä kirjoittelenkin Adrian meren rannalla Kro-
atiassa, jossa lämpöä ja aurinkoa on riittänyt liikaakin. Suo-
malaisia ei täällä ole näkynyt toistaiseksi kuin yksi vastaan 
tullut m-autoilija.

Olemmekin olleet kummastelun kohteena kun ollaan 
muka niin kaukaa jostain jääkarhujen maasta lähteneet niin 
kauas. Karavaanari kulkee joko kauas tai lähelle. Pääasia, 
että pyörät pyörii (tai sitten pysyy paikoillaan). Jokainen 
viettää lomansa omilla ehdoillaan ja rentoutuu ja lepää 
tavallaan. Syksy on sitten taas sitä toiminnan aikaa joten 
Show Must Go On.

Ari

141779 Ahlsten Sakari  Stockholm
141318 Aropelto Heikki  Koria
141929 Hukkanen Mika  Kausala
141362 Hämäläinen Juha  Kuusankoski
132299 Hämäläinen Veli-Pekka Heinola
128808 Jokinen Matti  Kuusankoski
141140 Karhumaa Kari  Kuusankoski
142849 Käkelä Timo  Valkeala

141576 Lantta Kalervo  Kouvola
141328 Myllylä Lasse  Inkeroinen
141973 Nurmilaukas Ismo  Kouvola
141491 Peräsaari Risto  Valkeala
141528 Rahikainen Markku  Kuusankoski
142763 Tilli Aija  Myllykoski
126176 Tommola Teemu  Kouvola
141813 Äijälä Ilpo  Voikkaa

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



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

28. – 30.9.2012 Rantakalatreffit, Hamina Camping

19. – 21.10.2012 Hirvisoppatreffit, Orilampi

8.11.2012 Syyskokous

30.11. – 2.12.2012 Pikkujoulu, Orilampi

24. - 26.2.2013 Laskettelu- ja hiihtotapaaminen, Messilä

Ohjelmassa rantakalakeittoa, kilpailuja, Kou-
volan yhdistyksen perinteinen Petanquen mes-
taruuskilpailu, saunomista, tanssia, arpajaiset 
ym. Perjantaina karaoke ja lauantaina orkes-
teritanssit. 

Treffihinta pe-su 50€ ja la-su 30€ 
ja ohjelmamaksu kausipaikkalaisille 10 €/hlö 

TERVETULOA!

Järjestäjänä 
SFC Kouvolan seutu ry.

Rantakalatreffit  
28. – 30.9.2012
Hamina Camping Vilniemi

Lahden seutu kutsuu Kouvolan seudun jäsenet 
treffeille. Ohjelmassa kaikenlaista mukavaa 
mm. rosvopaistia.

Ajotaitoa voi harjoitella tai suorittaa ajotai-
tomerkin joko vaunu-auto yhdistelmällä tai 
matkailuautolla. Kalusto varattu järjestäjän 
puolesta, joten omalla ei tarvi ajaa, jos ei 
halua. Mukana myös liiton ajotaitovastaava.
Treffihinta 50€ pe – su sisältäen rosvopaistin.

Tervetuloa joukolla mukaan. Osoite on: 
Vuorenmäen leirialue,  
Salmelantie 178, Artjärvi
www.sfclahdenseutu.com

Ajotaito- ja  
turvallisuustreffit 
5. – 7. 10.2012
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TAPAHTUMAKALENTERI
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Heinäkuun alkuun, keskelle parhainta kesäloma-
kautta oli järjestetty keskustelu- ja infotilaisuus 
koskien oman alueen hankintaa. Paikalle saapui 

reilu 30 osanottajaa, vaikka aika ei ollut paras mahdollinen. 
Asia oli kuitenkin tärkeä. 

Yhdistyksen puheenjohtaja alusti keskustelua selvittämäl-
lä, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Kevään aikana oli tullut 
vaihtoehtoisia paikkoja sopivasti tarjolle, joten niistä oli 
tässä vaiheessa syytä keskustella. Viime vuotinen Kesäranta 
oli tullut jälleen myyntiin, mutta korkeammalla hinnalla 
ja kaavaviranomaisten rajoitteilla. Kaksi uutta paikkaa oli 
myös tullut, toinen oli Orimattilassa ja toinen Iitin kunnan 
Lyöttilän kylässä. Orimattilan paikka oli reilun kokoinen ja 
maastoltaan tasainen, joka sisälsi 3 lampea. Vesi ja viemäri 
sekä sähkö oli tontin rajalla ja rakennuksia alueella ei ollut. 
Miinuksena tälle paikalle oli se, että se on ehkä turhan 
kaukana Kouvolasta ja rakentamaton sekä korkea hinta. 
Lyöttilän kohde oli liian pieni mutta saatavissa olisi ollut 
riittävästi lisämaata. Paikalle olisi pitänyt saada kaava, ja 
tuntien Iitin kunnan suhtautumisen karavaanareihin, sekin 
jätettiin vielä hautumaan ja on todennäköistä, että se jääkin 
pois. Selvittely Iitin kunnan rakennusvalvonnassa vahvisti 
asiaa. No sitten jäljellä oli vielä Saaramaa, joka huonokun-
toisuuden takia jäi pois. Kun se on kaupungin vuokramaalla 
ja kiinteistöillä ei ole kuin polttopuun arvo, niin ei kannata. 
Kouvolan Repovesi hankkeesta ei vieläkään ole kuulunut 
mitään, joten mahdollinen yhteistyö Orilammen kanssakin 
odottaa tulevaisuutta.

Paikalle saapunut jäsenistö kävi illan aikana vilkkaan ja 
rakentavan keskustelun vaihtoehdoista ja mahdollisuuk-
sista. tehtiin kysymyksiä ja esitettiin mielipiteitä. Loppu-
tuloksena voi tulkita niin, että jäsenistön halu on aloittaa 
uudelleen hanke Kesärannan saamiseksi yhdistyksemme 
omaksi alueeksi. Pohjatyöhän on jo tehty ja sitä pitää jon-
kin verran tarkentaa ja jalostaa eteenpäin. Sovittiin, että 
puheenjohtaja aloittaa uudelleen asian viemisen eteenpäin 
ja tekee jonkinlaisen alkutarjouksen myyjälle. Näin siis 
tulee tapahtumaan ja viime vuonna hankkeessa mukana 
olleille lähetetään sähköpostia (lähetetty tätä lukiessan-
ne), kuinka laajasti nyt ollaan mukana ja halutaanko yhtä 
vahvasti tätä paikkaa. Jos olet kiinnostunut hankkeesta, 
niin ota yhteyttä puheenjohtajaan, niin saat lisätietoa siitä, 
miten asiassa aiotaan mennä eteenpäin. Syyskokouksessa 
asia on esityslistalla ja hallitus toivoo runsasta osanottoa ja 
viisasta keskustelua sekä hyviä päätöksiä. 

A.T. 

Keskustelutilaisuus

Kalamiehen 

Kesäkuussa jalo vapaa-ajan harrastus sai täyttymyk-
sen upean kalansaaliin muodossa. 

Alpo Pajun sai narrattua vedestä 4,5 kg painavan 
kuhan ja vielä kaiken päälle puoli ämpärillistä muikkuja.

UNELMA
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Tervetuloa entisen ajan hirvisoppatreffeille.
Ohjelmaa kaikenikäisille.

Viikonlopun hinta 50€ sisältäen saunat, 
sähkön, ohjelmat ja runsaslihaisen hirvisopan.
la-su 35€, ohjelmamaksu 20€ €
Tanssit Orilammen Majalla.
Arpajaiset.

TERVETULOA!

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 7.11.2012 klo 18.30 
alkaen Kouvola-talon Honkasalissa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
syyskokoukselle määräämät asiat ja lisäksi 
keskustellaan ja päätetään yhdistyksen oman 
caravanalueen hankinnan jatkamisesta. 
Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu. 
Ota jäsenkortti mukaan!

TERVETULOA!

Hallitus

Hirvisoppatreffit  
Orilammella  
19. – 21.10.2012

Kutsu  
Syyskokoukseen!

Yhdistyksen  
Pikkujoulutreffit 
30.11. – 2.12. 2012 Orilammella

Laskettelu- ja  
hiihtotapaaminen
24. – 26. 2. 2013 Messilässä

Viikonlopun majoitus saunoineen ja sähköi-
neen ilmainen oman yhdistyksen jäsenille.
Muuten 30€ pe-su ja 20€ la-su

Pikkujoulujuhla lauantaina klo 19.30 Orilam-
men alakerran ravintolassa.
Pikkujoulupöytä 25€€/hlö – 5%

Ilmoittaudu ruokailuun 16.11. mennessä  
puheenjohtajalle 
puh. 0400 556 154 tai  
s-postilla ari.tynys@pp1.inet.fi

Seuraa nettisivuja.
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Ja niin koitti elokuun 3.päivä ja ensimmäiset yhdistyk-
sen järjestämät Elovalkea treffit. Se sai taas karavaa-
narit, nuo kaikkien kaverit laittamaan kamat kasaan 

ja ottamaan suunnan Orilammen kauniisiin maisemiin. 
Mukavastihan paikalle saapui vaunu- ja autokuntia. Sa-
vusauna oli lämmitetty ja saunojia sekä uimareita oli ihan 
mukavasti ja ihmekkös tuo kun oli lämmin päivä takana. 
Lammen vesimittarikin näytti aika lämpöisiä lukemia 25ºc. 
Ja totta kai illalla paistettiin sitten grillillä makkaraa. Mak-
karan paiston jälkeen osa meni majalle tanssahtelemaan.

Lauantai alkoikin sitten hieman sateisissa merkeissä, mut-
ta ei se karavaani kansaa haitannut vaan, lähtivät sankoin 
joukoin katsomaan minkälaisia pelejä ne isännät oli tällä 
kertaa keksineet meidän pään menoksi. Paikalle tulleet 
lapset pääsivät sitten golfaamaan, heittämään arpakuutioita 
ja kumilätkää, aikuisille oli muuten ihan samat mutta golfa-
us oli vaihdettu tikanheittoon ja kyseessähän oli 3-ottelut. 
Puolen päivän jälkeen alkoikin sitten taivas rakoilemaan 
sekä aurinko alkoi lämmittämään niin mukavasti. Sitten 
vietettiin vapaa aikaa kukin omalla tavallaan ja iltapäivästä 

Elovalkea Treffit      
Orilampi 03.-05.08.2012    

MIEHET
1. Eero Pöntinen
2. Juha Köhö
3. Tarmo Karjalainen

LUONTOPOLKU
Tuomalat

LAPSET
1. Santtu Voutilainen
2. Mira Huotari
3. Joonas Kesäniemi

NAISET
1. Sirpa Varjola
2. Arja Halonen
3. Taru Tuomala
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päästiin pulahtamaan taas Orilammen lämpöiseen veteen 
saunan kera totta kai. Illalla oli mahdollisuus mennä soih-
turisteilylle, jonka kukin oli saanut varata majalta etukä-
teen, allekirjoittanut tosin unohti koko risteilyn eikä siitä 
syystä mahtunut mukaan. Majan puolella järjestettiin myös 
mahtava ilotulitus, joka valaisi koko lähi tienoon. Rakettien 
jälkeen kansa suuntasi sitten majalle hieman kokeilemaan 
tanssilattiaa ja hyvinhän siellä tanssitti.

Sunnuntaiaamu alkoi reippaalla luontopolulla lammen 
ympäri auringon paistaessa ja lintujen laulaessa. Kysymyk-
set vaikuttivat olevan hieman vaikeita, vaikka liittyivät-
kin Kouvolan alueeseen ja yhdistykseen, mutta kyllähän 
sieltä yksi täydet 10 oikein tulosta löytyi. Seuraavaksi oli 
palkintojen jako ja sarjoina oli lapset, naiset ja miehet. 
Treffien päätteeksi oli totta kai arpajaiset ja palkinnot oli 
mahtavia. Pääpalkintona oli tällä kertaa sähköllä toimiva 
kylmä-/lämpölaukku.

Lopuksi isännät jakoivat kaikille lapsille karkkipussukat, 
kiittivät osallistujia ja toivottivat turvallista kotimatkaa.

Kirjoittanut
133739

Orilampi 03.-05.08.2012    

LÄMPÖSULKU OY
Teollisuuseristykset

Industrial Insulations

Suurniitynkatu 4, 48600 KOTKA FINLAND
Email: info@lamposulku.com,  

TEL +358 (0) 5 747 6600, FAX +358 (0) 5 213 036
www.lamposulku.com
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MAANRAKENNUS
KESÄNIEMI - KOUVOLA

0400 778 564
 



Matkailuajoneuvojen huolto ja asennus palvelut
  - Kaasulaitteiden huolto ja asnnus palvelu
  - Vahinkokorjaukset
  - Lisävaruste asennuspalvelu

T:mi S.Venäläinen

puh. 040 - 5080416
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Kuus-Hukkalan kesä 2012

Kesä on mennyt ja syksy saapuu. Ke-
sästä jäi varmaan kaikille mieleen sa-
teet, mutta olihan siellä iloisiakin het-
kiä. Juhannus alkoi Kuus-Hukkalassa 
juhannuskoivujen hakemisella alueel-
le ja asukkaille jakamisella. Illalla oli 
perinteinen lipunnosto ja suvivirren 
laulu sekä kirkkoherran lyhyt juhan-
nus tervehdys. Toivottavasti syksy oli-
si vähempi sateinen, jotta pohjavedet 
kestäisi siedettävällä tasolla.

Itse kävin kesäloma reissun lapissa 
pelkällä henkilöautolla, joka oli vaih-
teeksi ihan mukavaa, olihan siirtymi-  toivoo Ville

SF-CARAVAN SAVONLINNAN SEUTU RY • JOHTOKUNTA 2012

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

nen nopeampaa eikä pohjoisempana 
lapissa ole caravan alueitakaan, jota 
olenkin jo monena vuotena ihmetellyt. 

Pohjoisimmat SFC- alueet ovat Mel-
lajärvi ja Ryynäsenniemi ja nekin ovat 
Rovanniemen eteläpuolella. Hyviä 
paikkoja ovatkin. Lapissa ihmetellään 
miksi vaunuja yöpyy tienvarrella le-
vähdys paikoilla, eikä niillä harvoilla 
leirintäalueilla joita siellä on.  Moni 
leirintäalue onkin ahdas ja huonokun-
toinen ainakin isommille vaunuille. 
Laskettelukeskuksissa on kyllä hyviä 
ja tasokkaita alueita.

Hyvää loppusyksyä kaikille kara-
vaanareille ja ollaanhan kilttejä jos 
vaikka joulupukki muistaisi. 



Vastahan tuo kesä alkoi muutama viikko sitten kun 
Kuus-Hukkalassa pidettiin Äskötti pilleet, joissa 
ravattiin oikein reippaasti keppihevosilla ja nau-

titiin kuohujuomaa suuren maailman tyyliin. Ohjastajia 
häiritsi hivenen tuo ”polliisin” mukanaolo mutta eipä tuo 
juuri vauhtiin ja lystinpitoon puuttunut. Tanssit päätti hyvin 
onnistuneen tapahtuman.

Seuraavaksi olikin jo Juhannusjuhlan aika. Juhannuksena 
Kuus-Hukkalan alue oli lähes täynnä vaunuja ja autoja. 
Tällä kertaa Markanheiton palkinto tuli oikeaan osoittee-
seen kun Mimma voitti palkinnon, tosin arvonnan jälkeen. 
Kokolla oli sitten mukana myös suuri joukko kyläläisiä ja 
näin pidettiin porukalla lystiä.

Kesän meillä päätti soihtusoutu ja hienostihan sekin meni 
vaikka kuten yleensä tuuli teki soihtujen polttamisesta mel-

ko haastellista. Kolkonjärven laineille saatiin kuitenkin 
kahdeksan veneen jono jossa lyhdyt ja soihdut valaisivat 
komeasti tummaa iltaa.  Ravintolalla meitä viihdytti Mikko 
Alatalo hienolla musiikillaan.

Kokonaisuudessa kesä 2012 oli ehkä tavallista sateisempi 
tai näin sen ainakin muistaa mutta sateista huolimatta siitä 
jäi hienoja muistoja uusien ja vanhojen karavaanari ystävi-
en kanssa.  Polkuautot oli taas kovassa menossa ja taisi niille 
tulla kilometrejä enemmän kuin monen henkilöautolle. 

Tulevista tapahtumista voisin, tiedottaa nopeammin ja 
paremmin jos saisin lisää sähköpostiosoitteita. Niitä voi 
lähettää minulla osoitteeseen harri.hirvonen@asikkala.fi

 Pirteän syksyn terveisin Harri 

PIKKUJOULUT 8.12.2012 klo 18.00 
Jouluruoka 15e aikuinen ja lapset alle 12 vuotta 7 e
Sitovat ilmoittautumiset Villelle  0400 332 171 
Pikku paketti noin 5e mukaan.
Saunat  Naiset 14.00 – 15.30 
  Miehet 15.30 – 17.00
Ilmoittautumiset 26.11 mennessä Villelle.

UUDEN VUODEN VASTAANOTTO PERINTEISESTI
Vuoden vaihtuessa 31.12 klo 24.00

TAPAHTUMAKALENTERI 2012

SYYSKOKOUS 13.10.2012.  
KLO 10.00 RAVINTOLALLA 
Kahvit ennen kokousta klo 9.30. Ruokailu klo 14. 
Hinta 5 euroa. Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat mm erovuoroiset johtokunnan jäsenet ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
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               Ensiesittelyssä Dethleffs · Lmc · Tec · 2013 uutuudet

Korkeasta laadustaan tunnettu saksalainen LMC/TEC valmistaa ympärivuotiseen käyttöön sopivia matkailuajo-
neuvoja kuten samaan konserniin kuuluva Dethleffskin. Uusien LMC-ajoneuvojen varustetaso on markkinoi-
den ylellisimpiä luokassaan ja hintataso kilpailukykyinen. TEC-matkailuajoneuvot asettuvat vielä edullisempaan 
hintaluokkaan. Erityisesti arvostamme saksalaisten jälkipalvelujen korkeaa tasoa, käytössä kun on meille Deth-
leffsin tutut tietokoneohjelmat ja ammattitaitoiset henkilöt valmistajan kotimaanorganisaatiossa. LMC ja TEC 
valmistavat tiettyihin segmentteihin ajoneuvoja, jotka täydentävät Dethleffsin tarjontaa Suomen markkinoilla. 
Nyt voimme tarjota laajemman ja monipuolisemman valikoiman henkilöauton ajokortilla ja 100 km/h ajettavia 
puoli-integroituja ja integroituja matkailuautoja. Tervetuloa tutustumaan!

Eteläkatu 3 Lappeenranta p. 010 281 22 50 
0500-759123 Tapio Hirvonen www.citycaravan.fi

Premium-luokan Caravanpalvelua

Lmc- ja Tec- 2013 matkailuauto-
jen uusi, patentoitu erittäin 
kestävä Long Life Tecnologie- 
korirakenne antaa optimaalisen 
suojan korroosiota ja kosteutta 
vastaan, minkä ansiosta Lmc- ja 
Tec- matkailuautoissa on peräti 
12 vuoden tiiviysturva.

Aloitimme Lmc- ja Tec-matkailuajoneuvojen maahantuonnin 
ja jälleenmyynnin jälkipalveluineen Lappeenrannassa

Dethleffsillä kattavat varusteet jo perushinnassa mukana!*

•	 Mukavuusvarusteet kuten Heki-     
kattoikkuna, matot ja päiväpeitot

•	 Ohjaamon automaatti-ilmastointi, 
sähkötoimiset lasit- ja -peilit, vakio-
nopeudensäädin

•	 Turvallisuusvarusteet,esim. ESP 
ja etumatkustajien  turvatyynyt                                              
(*Koskee rajoitetusti Globe S-
mallistoa)

Koko Advantage-mallistoon on saatavana nestekiertoinen lämmitys ja -lattialämmitys

Uuden sukupolven Dethleffs-
matkailuvaunut Lahden Caravan 
Messuilla 14.-16.9.2012

Lmc-matkailuvaunuissa myös Alde-nestekiertoinen 
keskuslämmitys ja -lattialämmitys

Tavataan Lahden 
Caravan Messuilla 

14.-16.9.
Dethleffs,- Lmc- ja 

Tec-osastoilla
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TERVETULOA UUDELLE
kotimaiselle katsastusasemalle

Katso myös edulliset 
nettiaikamme: 

www.nytkatsastamaan.fi 

Paalukatu 8
53500 Lappeenranta 
Puh. 05 544 3600

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

Kahvi ja 
pullatarjoilu!

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

Lavantie 6
54800 Savitaipale
p. 050 576 5609
info@sfcsaimaanseutu.com

PAAVO JUUTI

Myrskykuja 19 B 5
55120 Imatra
p. 040 569 2419 tai
    050 340 8529

MATTI SIPILÄINEN
varapuheenjohtaja

Kariniementie 3 – 5 A 1
53920 Lappeenranta
p. 040 564 8223
matti.sipilainen@pp.inet.fi

KALEVI KOPONEN

Linnuntie 10 D
45610 Koria
p. 045 116 6014
kalevi.koponen@netti.fi

AARNE HAAVANLAMMI

Kisakatu 18 A 6
53200 Lappeenranta
p. 0400 534 426
aarne.haavanlammi@gmail.com

EEVA KOSKIMIES
sihteeri ja jäsenkirjuri

Kasarminkatu 27 A 13
53900 Lappeenranta
p. 040 729 4515
sihteeri@sfcsaimaanseutu.com

KARI HEIKKONEN
rahastonhoitaja

Sammonkatu 22 A
45100 Kouvola
p. 050 377 7731
kari.heikkonen@trendiwell.com

OLAVI PENNANEN

Karistimentie 2 A 1
00920 Helsinki
p. 040 582 2272
olapenna@pp.inet.fi

TUIJA PEIPONEN

Huhtiniemenkatu 25 B 13
53810 Lappeenranta
p. 040 773 9026
tk.peiponen@gmail.com

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY • HALLITUS 2012
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Edellinen Norppa lehti ilmestyi vain netti versiona, joten 
palaan vähän kevään lehden asioihin. Olemme siis tehneet 
kaupat Suomenniemen kunnan kanssa Laamalansaaren 
Caravan alueesta. Alue siirtyi omistukseemme kesäkuun 
puolenvälin tietämissä. Yhdistyksemme kannalta tieten-
kin tärkein asia kaupassa on, että epätietoisuus alueen 
tulevaisuudesta on saatu ratkaistua. Ensimmäinen kesä 
omalla alueella on ollut tietenkin mieluista aikaa.  Alueen 
kehittämistä on suunniteltu ahkerasti. On kuitenkin lai-
tettava jäitä hattuun suurempien investointien osalta sillä 
ensin on kunnostettava nykyiset rakennukset, kun kunta 
vuokranantajana ei niihin viime vuosina juuri panostanut. 
Myös turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistävät parannukset 
mielestäni laitettava etusijalle. Ideat ovat aina tervetulleita 
ja niistä joku voi aina toteutuakin. Tulevan syksyn ja tal-
ven aikana hallitus pohtii tulevia investointeja. Pystyt myös 
jäsenenä vaikuttamaan, sillä Syyskokous on tuota pikaa 
tulossa. Jos olet kiinnostunut vuosipaikasta alueellamme ota 

reilusti yhteyttä, sillä vapaita paikkoja on tarjolla. Kulunut 
kesä oli parin hellekesän jälkeen perinteinen suomalainen 
kesä. Alueemme kävijämäärään ei ilmoilla ollut vaikutusta, 
päin vastoin kehitys on ollut positiivinen ja mikä mukavinta 
ovat vieraamme viipyneet odotettua pidempään viihtyisällä 
Laamalasaaren Caravan alueella. Isäntä päivystys sujui 
tietämäni mukaan erinomaisesti, josta suuri kiitos kesäi-
sännille. Omat lomamatkat suuntautuivat tällä kertaa Sa-
takuntaan ja Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen. Syy oli 
yksinkertainen halusimme viettää lomaa poutasäässä ja 
siinä onnistuimmekin hyvin. Kiersimme yhteensä seitse-
mällä jäsen alueella, joista osa uusia tuttavuuksia, tulihan 
taas keskusteluihin näköpohjaa kun käymme oman alueen 
kehittämisen kimppuun. Norppa osiossa myös kaupallisia 
tiedotteita, käykää tutustumassa mainostajien tuotteisiin 
paikan päällä. Lopuksi käykääpä kotisivuillamme 
www.sfcsaimaanseutu.com.

Terveisin
 Pekka Järvinen

VALOTREFFIT 28.9. - 30.9.2012
Kisailua prikan- ja reinon heitoissa, aikuiset ja lapset omissa 
sarjoissaan. Luontopolku. Vaunujen valaistusta, parhaat 
palkitaan. Yhteinen illanvietto. TERVETULOA!

SYYSTALKOOT LAAMALASSA 22.9.2012 
klo 8.00 TERVETULOA!

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 29.9.2012
SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n  sääntömääräinen Syysko-
kous pidetään 29.9.2012 klo. 12.00 Laamalansaaressa os. 
Koulukuja 55 Suomenniemi. Käsitellään sääntöjen Syysko-
koukselle määräämät asiat.TERVETULOA!

TUUNAUSPÄIVÄ 20.10.2012
Tuunataan munakennoista, pahvilaatikoista, kahvipaketeista 
yms. uusia käyttötavaroita ja koristeita. TERVETULOA!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

TAPAHTUMAKALENTERI

PIKKUJOULUT LAAMALANSAARESSA 8.12.2012  
klo 18.00. Tarjolla Rosetin Joulupöytä. Hinta: aikui-
set 25 €, lapset alle 12 v 12 €, alle 4 v ilmaiseksi. 
Joulupukki vierailee. Tuo mukanasi nimetön pikku-
paketti pukinkonttiin.
Ilmoittautumiset Tuijalle puh 040 773 9026

UUSI VUOSI LAAMALANSAARESSA
31.12.2012 – 1.1.2013
Iltapäivällä saunotaan, illalla paistetaan makkaraa ja 
ammutaan yhdessä uudenvuoden raketit.
TERVETULOA!

LASKIAISLIUKUJA LAAMALANSAARESSA
8.-10.2.2013
Laskiaisliukuja pulkilla&kelkoilla, potkureilla, suksilla 
(säävarauksin) ja yhdessäoloa ulkoillen.
TERVETULOA!
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Kaukainen matka karsi runsaasti Euroopan kara-
vaanareita tämän kesän 78. FICC-tapahtumasta, 
joka pidettiin Kanadassa Montmagnyn pienessä 

kaupungissa lähellä Quebeciä. Montmagny on pieni ja 
sievä  ja leiripaikka oli sijoitettu, voi sanoa, keskelle kau-
punkia urheiluhallin ympäristöön. Itsestään selväähän on, 
etteivät kaikki tapahtumaan osallistuneet voi olla tapah-
tumien keskipisteessä, mutta kuljetukset olivat järjestetty 
hyvin traktoriperäkärreillä joka päivä nonstoppina aina 
myöhäiseen iltaan saakka.

Suomalaisia leirille osallistui kahdeksan vaunukuntaa, 
joista seitsemän teki mennessä yhteistä matkaa. Lensimme 
Helsingistä New Yorkiin, nukuimme siellä hotellissa yön, 
koska ajoneuvoa ei anneta vuokralle heti lennon jälkeen 
ja vuokrasimme El Monte RV:stä jokaiselle oman matkai-
luauton. Autot eivät olleet kovin uutta mallia ja sen saimme 
kokea matkan aikana pieninä remppoina ja joskus jopa 
suurempina huolina. Meidän autossa tuli vettä ensimmäisen 
yön sateella isännän tyynylle noronaan ja jatkossa kaapissa 
pidettiin pyyhkeitä. Oven puoleinen seinä alkoi irrota ja 
tiskipöytä keikkui koko ajan niin, että hella-uunisysteemi 
alkoi pettää. Yhdessä autossa se sitten pettikin niin, että 
aina ajon ajaksi koko hella purettiin lattialle. Saman auton 
ilmastointi vuoti ämpäri tolkulla vettä lattialle ja ilmastoin-
tiahan oli pakko pitää jatkuvasti toiminnassa, koska lämpöä 
oli päivittäin yli 30 astetta. Yhdestä autosta tippui alta pelti, 
joka oli pakoputken ja kaasusäiliön välissä ja tietenkin aihe-
utti sydämen tykytyksiä, ettei koko laitos poksahda ilmaan. 
Yhden auton lämminvesijärjestelmää ei voinut käyttää, 
koska se alkoi vuotaa vaunuun sisälle ja ajaessa kuului 
kaiken kaikkiaan niin kova räminä kaikissa ajoneuvoissa, 
että seurustelu oli joskus kiusallista. Onnellisesti kuitenkin 
selvisimme kaikista hämmingeistä ja saimme kokea, miten 

FICC Ralli Canadassa
näppärästi tulee renkaan paikkaaja leirintäalueelle ja tekee 
työnsä alle puolen tunnin reilusti.

Suomalaisten onni oli saada leiripaikka aivan urheiluhallin 
edestä ja meillä oli näköyhteys suurelle griinille, jolta voim-
me seurata iltaohjelmaa sekä olympialaisia, jos mieli teki. 
Iltaohjelmat olivat hyvin tasokkaita. Maankuulu humoristi 
esiintyi ensimmäisenä ja seuraavina iltoina oli tasokkaita 
musiikkiesityksiä pääosin 60- ja 70-luvun rockiin kaikki-
ne Elviksineen suunniteltu. Kantri-ilta hämmensi meitä 
vieraita melkoisesti, koska tämä alue on ranskan kielistä 
Kanadassa ja siellä on vieläkin melko vahva, vanha kieliriita 
vaikuttamassa. Kantriahan lauletaan englannin kielellä ja 
kaikki kanadalaiset poistuivat yleisöstä, kun esiintyjät lau-
loivat englanniksi. Kun sitten kieli kohteliaasti muutettiin 
ranskaksi, poistuivat englantia puhuvat yleisöstä ja lopulta 
siellä sitten oli ainoastaan leirin muista kansallisuuksista 
olevat läsnä. Hämmentävää. Meidän pakkoruotsi onkin 
ihana pieni väriläiskä kulttuurissamme. Kaiken kaikkiaan 
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FICC Ralli Canadassa

Juhannus 
Laamalansaaressa

tällä alueella ei kovinkaan paljon kaupoissa ja kaupungilla 
puhuttu englantia muiden kuin nuorison taholla.

Ohjelmaa oli mukavasti myös päivällä. Leiriteltassa hallin 
vieressä oli rivitanssiopetusta monena päivänä, paikalliset 
tulivat myymään tuotteitaan yhtenä päivänä ja joka päivä 
oli iltapäivästä lähtien lauluesiintyjä teltassa. Olympialaisia 
voi seurata griiniltä ja kaupungille oli järjestetty eräänlainen 
paikkojen bongailu. Se oli tosin ainoastaan ranskankielinen 
ja sulki pois monia osallistujia. Traktorin peräkärreillä oli 
mukava tutustua muihin leirikortteleihin ja joka päivä oli 
jonkinlaisia leikkimielisiä kilpailuja halukkaille. Meille eu-
rooppalaisille oli tietysti elämys päästä tutustumaan niihin 
valtavan suuriin matkailuvälineisiin, joita siellä oli käytössä. 
Mehän täällä monesti ajelemme mopoilla verrattuna niihin. 
Jokaisella matkailuautoilijalla oli mukana takatallissa tai 
perässä toinen auto, jolla pääsi ajelemaan ympäristöön ja 
se oli meille vähän kiusallista myöhemmin leirintäalueilla, 
jotka eivät olleet lähellä kaupunkia, koska campingiin ei 
välttämättä aina ollut minkäänlaista yleistä kulkuneuvo-
yhteyttä. Ei auttanut muu kuin irrottaa yksi auto vesi ja 
viemäriletkuista ja pakkautua kaikki siihen.

 FICC-leiriltä pääsi tietysti erilaisille retkille, mutta myös 
omatoimisesti oli mahdollisuus tehdä retkiä. Quebeckin 
kaupungissa oli tosi kaunis, vähän eurooppalaistyylinen 
vanhan kaupungin osuus ja suuret muurit kiersivät linna-
aluetta. Omassa rauhassa oli mukava kävellä siellä ja itse 
valita ruoka- ja virkistäytymispaikkansa päivän mittaan. 

SF-Caravan voitti kauniin palkinnon kaikista suurimpien 
yhdistysten sarjassa eli meillä oli suurin osallistujamäärä. 
Seuraavan kesänä sitten Suomesta lähdetään suurem-
malla joukolla Puolan Slavaan ja sen tarjoamia palvelui-
ta tulee meille Turun messuille puolalaiset tammikuussa 
esittelemään.

Teksti ja kuvat Pirjo Hämäläinen
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Vaikka pääsimme lähtemään kotoa aurinkoisessa 
säässä Pohjoismaisille päiville Norjan Barduun, 
ei Forecan sääennuste luvannut kovinkaan heh-

keitä kelejä tulevan kymmenen päivän ajaksi  ja jo heti 
Sumiaisten ensimmäiseen pihaleirintään saavuttuamme 
kohtasimme kunnon ukkoskuuron.  Saimme Sumiaisista 
vahvistusta joukkoomme ja sadekuurojen saattelemana 
ajelimme kohti Oulua, jossa seuraamme liittyi seuraavat 
matkakumppanit.

Ylitimme rajan Ruotsiin Torniossa vesisadekuurojen saat-
telemana ja seuraava yöpyminen oli Töressä, jossa ilta tar-
josi meille kauniin auringonlaskun. Ruotsi on tarkka omien 
leirintäkorttiensa suhteen, mutta tällä kertaa kukaan ei ollut 
kiinnostunut niistä. Matkustusjoukkomme alkoikin olla jo 
koossa, kun saimme vielä lisävahvistusta aina ulkomailta 
saakka. Koiralenkki seuraavana aamuna osoitti, että lähellä 

PM-päivät Norjassa

oleva kylän keskusta oli viehättävä pohjoinen paikka ja olisi 
tarjonnut matkailijalle kauppoineen kaiken tarvittavan, jos 
olisimme viipyneet pidempään.

Björkliden, paikka, jossa on pohjoisin golfkenttä, oli jo 
jylhissä maisemissa ja aivan leirintäalueen vieressä virtasi 
kuohuva joki suoraan Torniojärveen eli ruotsalaisittain Tor-
neträskiin. Tuntureilla on monia mukavia vaelluspolkuja ja 
retkeilijät käyttävät niitä innolla kesällä hyväkseen. Talvella 
paikka on kuuluisa laskettelukeskus ja hotellille mentävän 
tien varressa on suuri huskytarha, jonka koirat meidän pieni 
Nelson sai railakkaasti haukkumaan ohilenkillään.

Viimeinen ajo Barduun ja leirin pystytystä melko suo-
tuisassa säässä. Mukava rauhoittua pitkien ajorupeamien 
jälkeen paikalleen ja pystyttää leiri rauhassa. Pieni tiedus-
telu leirissä osoitti, että kaikki ”korttelit” eivät ole aivan 
tapahtumien keskipisteessä, jotkut joutuvat sisäänajon 
tapahduttua hyvinkin kauas ns. keskuspaikasta.

Vesisade alkoi yöllä ja se tuli ajoittain melko rankkana 
jatkuen koko seuraavan päivän. Kaikille kortteli-isännille 
oli järjestetty retki paikalliselle leirintäalueelle ja bussi-
kuljettajat  jo menomatkalla epäilivät siltojen kestävyyttä. 
Ajan kuluessa tilanne oli mennyt niin huonoksi, että yksi 
silta oli lähtenyt virran mukaan ja meidän kortteli-isännät 
joutuivat jäämään mottiin. Heitä kuljetettiin sitten pienillä 
veneillä illan mittaan mantereen puolelle ja tilanne saatiin 
onnellisesti laukeamaan. Vettä oli niin paljon, että koiran 
kuravaatteita voi pestä auton takana olevassa suuressa lätä-
kössä ja tiskivettä sai kätevästi koko ajan katoksen reunalta 
valuvasta norosta.

Sade alkoi hellittää seuraavaan päivään mennessä, mutta 
E-alue, joka oli raivattu metsästä vasta hiljattain hukkui 
veteen ja sai monen suomalaisen vihaiselle mielelle, kos-
ka sinne olisi pitänyt alkaa majoittua. Järjestäjät tekivät 
asian eteen parhaansa sijoittaen leiriläisiä läheisen kau-
pan pihaan, läheisen koulun pihaan ja tuoden lisää maata 
E-alueelle.

Avajaismarssi tepsuteltiin pienessä tihkusateessa ja juh-
lallisuudet olivat ulkona hallien edessä olevalla kentällä. 
Päiväohjelmana oli järjestetty maksullisia retkiä lähiympä-
ristöön ja vähän kauemmaksikin mm. laivaretki valaita kat-
somaan ja me kävimme tutustumassa koko päivän retkellä 
Senja-saaren maisemiin. Senjasta sanotaan, että se on Norja 
pienoiskoossa, koska maisemat saarella vaihtuvat tasaisem-
masta maastosta jylhiin tuntureihin ja vuoriin. Taas kerran 
kävi ilmi se, miten tärkeä tehtävä on jokaisen korttelin isän-



nällä leiriläisten viihtyvyyden kannalta. Joissain kortteleissa 
isännän tehtävä oli ollut todella onnistunut. Melkein koko 
päiväksi oli järjestetty jonkinlaista toimintaa; leikkejä, pe-
lejä, toisiin tutustumista, pitkää pöytää. Silloin vieras tuntee 
olevansa tervetullut ja viihtyvyys on taattu. Illalla suuressa 
hallissa oli aina kynttilän valossa tunnelmallista istuskella 
ja kohokohta oli jokailtaiset arpajaiset. Aamuisin ilmaisten 
sämpylöiden kanssa tuli arpalippu jokaista vaunukuntaa 
kohden ja illalla saatiin väki kokoontumaan salille odot-
tamaan voittoa. Pääpalkinnot olivatkin ihan mittavia mm. 
agrekaatti, lepolasseja, SF-Caravanin lahjoittama ilmainen 
oleskelu seuraavana kesänä Turun PM-päiville.

Suomalaisten turvaksi liitto oli tänä kesänä valjastanut 
Sune Anderssonin kuten edellisenä kesänä Tanskassakin 
ja Sune piti suomalaisista leiriläisistä hyvää huolta sukkuloi-
den päivittäin eri kortteleissa ja tarjoten tietojaan Bardusta, 
lähiympäristöstä sekä auttaen kieliongelmissa.

Caramba-kilpailussa tällä kertaa Suomen sijoitus oli toi-
nen, kolmas ja neljäs. Voitto meni vaihteeksi Ruotsiin. Le-
polan Erkki piti vapaakesän kilpailuista. Nuorten sarjassa 
tuli voitto Erkin serkun ajamana.

PM-päivät ovat aina mielenkiintoinen ja mukava tapah-
tuma ja ensi vuonna toivottavasti Turkuun rynnistää suuri 
joukko kaikista Pohjoismaista tapaamaan toisiaan ja naut-
timaan päivien antimista. Norjassa meitä oli suuri joukko: 
suomalaisia 130, tanskalaisia 20, ruotsalaisia 160, norjalaisia 
400. Turkuun yritetään suuremmalla joukolla.

Teksti ja kuvat Pirjo Hämäläinen

Lisätietoa netistä: www.hakarinteet.fi
ja Jukalta puh 0400 740 123 tai jukka@hakarinteet.fiTarjous on voimassa 30.9.2011 saakka.

Varaa nyt HÄKÄN kausipaikat edullisemmin ennakkohintaan! 

 Alue on karavaanareiden itsensä suunnittelema, ja käytössäsi on mm. 200 m2:n
 caravan-rakennus, monipuoliset huoltotilat sekä langaton laajakaista.  

Ja aktiviteettejä löytyy joka lähtöön laskettelurinteestä ravintolapalveluihin!

SF Caravan ry:n 
monesti palkitsema 

suositusalue

NYT ENNAKKOALENNUS JOPA 100 €

PARAS PAIKKA 
KARAVAANAREILLE!

Jyväskylä 
40 km

Mikkeli 
95 km

Häkä

Tarjous on voimassa 30.9.2012 saakka.
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 29.9.2012
SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n  
sääntömääräinen Syyskokous pidetään 
29.9.2012 klo. 12.00 Laamalansaaressa  
os. Koulukuja 55 Suomenniemi. 

Käsitellään sääntöjen Syyskokoukselle 
määräämät asiat.

TERVETULOA!

SYYSKOKOUS
29.9.2012
 
 

Huvitoimikunta on kokoontunut kolme kertaa ensimmäisen 
toimintavuoden kuluessa.  Ideoita ja ajatuksia erilaisiin tapah-
tumiin pulppuaa kaiken aikaa. Kiitämme kaikkia osallistumi-
sesta tapahtumiin ja saamastamme avusta niiden toteutta-
misessa. Mieluusti otamme vastaan toiveita, mitä tehtäis? 
Huvitoimikunnan tehtävänä on toimia koordinaattorina ja 
mahdollistajana  erilaisissa tilaisuuksissa. Järjestämme arpa-
jaisia ym. saadaksemme edellytykset toiminnalle ja toiveiden 
toteuttamiselle. Tavoitteena on ollut tuoda eloa ja tekemisen 
meininkiä alueellemme. Yhteisöllisyyden ja toisiimme tutus-
tumisen avulla pyrimme viihtyvyyteen ja yhdessä tekemiseen, 
etenkin nyt yhdistyksen saatua alueen omistukseensa.   
 

Toimintaideoita odotellen Tuija ja Malla

NORPPA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJAN 
PAIKKA AVOINNA!

SF-Caravan Saimaan Seutu ry etsii Norppa-lehdel-
le talkoohenkistä päätoimittajaa. Lisätietoja antaa 
puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh 050 576 5609

YHDISTYKSEN TILINUMERON  
MUUTOS!

SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n pankkitilin tili-
numero on muuttunut. Uusi pankkiyhteys on 
Savitaipaleen Osuuspankki, 
FI62 5415 0020 0435 17. 

Huomioithan tilinumeromuutoksen maksaessasi 
yhdistyksen tilille suorituksia. Tarkista esim. verk-
kopankkisi maksupohjat.

HUVITOIMIKUNTA

ILMOITUKSIA

ONKITAPAHTUMA  
18.8.2012 Laamalansaarella

MIEHET
Kari Oikkonen        1470 g
Sauli Söderling          518 g
Matti Moilanen            97 g
Taisto Holopainen            63 g
Hannu Penttinen            26 g
Kari Peiponen            14 g

NAISET
Riitta Oikkonen          736 g
Pirkko Nevalainen          191 g
Malla Mäkinen-Ruippo   160 g

NUORET, kaikki osallistujat saivat suuret määrät 
kalastuskokemusta ilman saalista:

Eveliina Penttinen
Aino Koskivirta
Kiia Laine
Eetu Penttinen
Aatu Peiponen

Onginta suoritettiin Takaniemenlahdella, jonne siirryttiin kimp-
pakyydein. Aurinkoinen tuuleton sää suosi onkijoita. Kiitos 
kaikille tapahtumaan osallistuneille.

Hoitotoimikunta & huvitoimikunta
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Hartolan Koskenniemeen 
kokoontui 9.-12.8 noin 300 
vaunukuntaa juhlimaan 30 

vuotista taivaltaan. Rutusakki jota 
etelän talvehtijoiksi kutsutaan on SF-
Caravanin kerho jossa tällä hetkellä 
on jäseniä noin 800 perhettä.

Kerhon jäseneksi voi liittyä Hartolan 
tapahtumissa tai ottamalla yhteyttä SF-
Caravanin toimistoon joko puhelimitse 
tai netin kautta.

Neljän päivän ajaksi oli varattu 
runsaasti ohjelmaa. Luentoja oli mm. 

matkareiteistä Välimeren rannoille,  
Portugaliin sekä Saharan laidalle Ma-
rokkoon. Talvisin Välimeren rannoilla 
liikkuu useita satoja suomalaisia.

Juhlakokous pidettiin lauantaina 
Hartolan Linna Hotellissa. Kokouk-
sessa palkittiin ’Hyvä-rutu’ –henkilöitä 
huomion osoituksin sekä jaettiin rutu-
merkit uusille talvimatkan tehneille. 
Uusia merkin saajia oli 33 vaunukun-
taa. Kokouksen jälkeen pidettiin juhla-
tilaisuus arvokkaine ohjelmineen. Lo-
puksi kokousväelle tarjoiltiin juhlalou-

nas. Kokit tarjosivat herkullista Paellaa 
650 hengelle. Koskenniemessa tarjot-
tiin vielä kakkukahvit. Kahtena iltana 
tanssittiin  orkesterin säestyksellä.

Suuresta vierasmäärästä huolimatta 
juhlatreffit onnistuivat loistavasti. 

Rutu-terveisin
Sarri ja Rami Taskula

Rutusakki 30 vuotta
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