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Haavemaassa?
Jos joutuisin elämään pelkkää raakaa arkea, niin miten kävisi pollani? 

Pystyykö ihmislapsi elämään ja hengittämään vain tavallista päivästä toiseen 

samanlaisena jatkuvaa rutiinia ilman, että joku osa pääkopan sisäpuolella 

alkaa kilisemään? Tottakai pystyy. Tosin yhteiskunnan määrittelemä terve-

päisyys olisi menetettyä.

Tosiasia on, että meillä jokaisella on haaveita ja unelmia. Toisten haaveet 

ja tulevaisuudentoiveet ovat pikkuisia hitusia pikkuisen paremmasta/ haus-

kemmasta / helpommasta tulevaisuudesta. Joillakin on jo likimain kaikkea, 

mitä on halunnut, mutta silti ihmisluonto on luotu sellaiseksi, että aina tarttis 

jotakin saada. 

Tämä tulevien hyvien aikojen haaveilu on olennainen osa itse kunkin 

luonnetta, halusipa sitä tai ei. Kun yksi tavoite on saavutettu, tulee joksikin 

aikaa suorastaan euforinen (luetaan onnesta huumaantunut) olotila. Kun tuo 

onnentunne sitten alkaa pikkuisen helpottaa, löytyy tilalle seuraava tavoite.

Karavaanarilla nuo toiveet ja unelmat ovat vähän toisenmoisia kuin ilman 

koppia liikkuvilla. Toisenmoinen uudempi/ toimivampi/ upeampi vaunu/auto, 

matka pitkin maailman teitä vailla huolen häivää, hyvät leirintäalueet jne. 

Selkeänä haaveena on pidettävä myös yhdistyksemme aktiivien use-

an vuoden touhuamista oman alueen saamiseksi. Tässä on aivan päivän-

selvästi kyse muutamien sisukkaiden kanssaihmisten yhteisen toiveen 

toteuttamisesta. 

Vierestä kun tuota asiaa pähkäilee, niin helppo nakki. Eihän siinä muuta, 

kuin menee ja ostaa yhden sopivaksi katsomansa maa-alueen jonkinsortin 

lätäkön rannasta ja rakentaa sinne huoltotilat ja saunan sekä sähköistää alu-

een, että vaunukansa saa koppinsa toimimaan. Ja jos vesireunaisia pusikoita 

ei ole tarjolla, niin kuivalle maalle vaan, lätäkön voi tehdä sitte jälkikäteen 

ihan itte.

Joo, siinä sitä on utopiaa kerrakseen. Nyt vaan näyttää sille, että yhdis-

tyksen edes vihjaistessaan haluavansa omaa aluetta, ympärillä oleilevat 

otukset torppaavat likimain rikollisen leiman vaunun persiiseen ja toteavat 

tuommoisen haavekansan tuhoavan maat ja mannut. Noilla vastarannan 

nakuttajilla on uskomattomia käsityksiä siitä, kuinka karavaanarit kommuu-

nisena yksikkönä tuhoavat sotkemalla ja metelöimällä kaiken noin kymme-

nen neliökilometrin kokoiselta alueelta leirintäalueensa ulkopuolelta. Näiden 

eläjien leirintäalueiden lähellä asustavien ihmisten kaikki toiveet ja haaveet 

huolettomasta huomisesta tuhoutuvat karavaanikansan asettuessa naapuriin. 

Tarjoaisimmeko kuitenkin hienon tavan rentoutua yhdessä ja silti omassa 

rauhassa? Uskaltaisiko kukaan kertoa näille, että tämä ei ole suljettu joukko. 

Mukaan pääsee hinaamalla oman vaunun alueelle ja osallistumalla paikan 

talkoisiin ja muuhun yhteiseen puuhasteluun ja tietysti maksamalla sen 

jäsenmaksun!

Tässä sitä haavemaata kerrakseen.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

  

RAHASTONHOITAJA 
Jouni Härkänen 040 592 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 Tynys 0400 556154, Jouni 

Härkänen ja Teuvo Hämäläinen

TEKNINEN ASIAMIES 
Henrik Kurki 0400 650 780

Jouko Kesäniemi 0400 778 564

TIEDOTUS / PR 
Ari Tynys 0400 556 154  

TOIMITUS SF-Caravan Kouvolan 
seutu ry, Kylväjäntie 15, 45610 Koria

PÄÄTOIMITTAJA Taina Kummelus, 
Liisankatu 1, 45160 Kouvola  
p. 040 5066319

TOIMITUS JA ILMOITUSMYYNTI 
Veivarin toimituskunta Ari Tynys ja 
Valtteri Ruonala

KANNEN KUVA Mikko Tuomala

ILMESTYMISAIKATAULU 2014
N:o Aineisto ilm.pv.
1 24.2.2014 vko 12
2           25.8.2014 vko 37

AINEISTON TOIMITUS: 
tkummitus@gmail.com

ILMOITUSHINNAT
(vuosisopimus ale -10%)
Aukeama 400 € 
1/1 sivu 280 € 
1/2 sivu 160 € 
1/4 sivu  100 € 
1/8 sivu  60 € 

PAINOPAIKKA ScanWeb
SUUNNITTELU, TAITTO
JA KUVANKÄSITTELY
Mainostoimisto Sepeteus Oy
www.sepeteus.fi
PAINOSMÄÄRÄ 900 kpl
JAKELU Jäsenille, ilmoittajille, SFC-
yhdistyksille sekä eri sidosryhmille

TOIMIHENKILÖT

Loppuvuoden 2013 tapahtumat menivät melkein suunnitelmien 

mukaan vaikka Hirvisoppatreffit jäivätkin pitämättä alueen pienen 

kömmähdyksen takia. Oliko se sitten pieni, niin on hieman makuasia. 

Edellisvuonna tapahtuma sai kohtuullisen osallistujamäärän ja onhan 

se aina ikävää jos aiemmin sovitut asiat ei aina pidäkään kutiaan. 

Tämä alkanut vuosi on jo hyvässä käynnissä ja tapahtumia 

on ollut messumatkan ja teatterin sekä laskettelu- ja hiihto-

tapaamisen merkeissä. Messumatkaa emme olleet pariin 

vuoteen järjestäneetkään ja nyt mukana oli taas mukavas-

ti porukkaa. Ehkä ensi vuonna tehdään matka uudelleen. 

Tänä vuonna on liitolla kaksi suurtapahtumaa. Toukokuun lo-

pulla on liiton 50-vuotis juhlaliittokokoustreffit Hämeenlinnas-

sa ja suuri koitos F.I.C.C. ralli 24.7.-1.8. Porin Kirjurinluodolla. 

Sinne odotetaan n. 1000 yksikön osanottajamäärää eri puolilta 

maailmaa. Toivottavasti Kouvolan yhdistyksen väkeäkin saa-

daan paikalle runsaasti. Kannattaa kokea tämän vuoden suu-

rin caravantapahtuma. Lisätietoja löytyy liiton nettisivuilta. 

Yhdistys on neuvotellut oman alueen saamisesta Kouvolan kau-

pungin kanssa nyt jo puolitoista vuotta ja asiat ovat edenneet koko 

ajan eteenpäin, mutta tuskastuttavan hitaasti. Kuten paikallislehtien 

palstoilta olemme lukeneet, niin vastustusta on ilmennyt lähinnä 

Siikavan kyläläisten taholta, ei niinkään Jaalan suunnalta. Kau-

pungin virkamiesten kanssa neuvottelu on ollut hyvää ja asiallista 

ja olemme pyrkineet löytämään parhaita mahdollisia vaihtoehtoja 

hyvän lopputuloksen saamiselle. Kyläläisille on pidetty infotilaisuus 

ja siellä ei myötämielisyyttä paljon tullut. Muutama henkilö kuitenkin 

oli asian puolesta. Asiaa on käsitelty jopa kolmeen kertaan teknisen 

lautakunnan kokouksissa, joissa me selvitimme omalta näkökul-

malta hanketta ja sen tarpeellisuutta ja mitä hyvää se toisi Jaalaan. 

Vastustajat olivat seuraavalla kerralla kuultavina ja he esittivätkin, 

että Jaalan kotiseutusäätiö voisi tehdä alueelle jotain omaa virkis-

tysaluetta, mutta eivät kuitenkaan osanneet sanoa mitä eivätkä olisi 

halunneet sitä myöskään rahoittaa, mutta hieman olisivat tukeneet. 

Muutaman yksittäisen ihmisen vahva vastustus ja muiden manipu-

lointi tekee joskus näköjään hyvienkin asioiden eteenpäin viemisen 

hankalaksi. Eihän tässä ole sen suuremmasta asiasta kyse, kuin 

vanhan Ruhmasleirinnän tilalle aloitetaan rakentamaan uusi. Olihan 

se aikanaan suosittu paikka eikä se aiheuttanut kenellekään silloin 

haittaa. Nyt vedotaan siihen, että se tuo melua ja häiriötä lähialueille 

jossa ei kuitenkaan asutusta ole kuin pari taloa ja muutama mökki. 

Toistaiseksi lopullinen teknisen lautakunnan päätöskäsittely on maa-

liskuun alussa. Mikäli Tela puoltaa hankkeen eteenpäin viemistä, 

jatketaan neuvottelua vuokrasopimuksesta ja aloitusajankohdasta. 

Vuokrasopimuksenkin suhteen on hieman vääntöä kun alkupe-

räiseen hintaan tulikin ensimmäisen esityksen jälkeen 50% lisää. 

Että ei se kaupunkikaan oikein reilulla ja asiallisella asenteella ole. 

Alueen suunnittelua on tehty siten, että virallinen asemapiirros on 



UUDET JÄSENET

140586 Tuomo Frosti Verla
146838 Terho Happonen Elimäki
147146 Hans Karsten Kuusankoski
146489 Marja Koskinen Elimäki
127574 Janne Lindeman Myllykoski
146835 Timo Mattila Kouvola
085853 Reino Mattinen Kouvola
078982 Ari Niemelä Pukaro
146821 Pertti Nikkilä Kouvola
123038 Jukka Paappanen Kouvola
041198 Lasse Rantala Valkeala
147164 Maria Takki Kouvola
147138 Harri Turunen Kouvola
138558 Jorma Virtanen Koria

Tervetuloa!

tehty ja se on kaupungilla hyväksytty. Mikäli hanke 

toteutuu, niin ensin tehdään vanhan leirintäalueen 

pohjalle osa vaunupaikoista, sauna ja vastaanot-

torakennus. Alueella on voimassa oleva kaava k.o. 

tarkoitusta varten ja loppualuetta varten kaupunki 

tekee kaavamuutoksen, jonka jälkeen voidaan tehdä 

loppualue. Paikkoja tulisi n. 170 yksikön verran. Tätä 

lukiessanne päätös on todennäköisesti tehty ja päivi-

tämme tietoja nettisivuillemme, josta kannattaa niitä 

katsoa. Toivottavasti pääsemme alkuun ja saataisi 

hyvä ja toimiva caravanalue, josta olisi hyötyä niin 

meille kuin matkaaville karavaanareillekin. Haastetta 

riittää jos se toteutuu ja tarvetta sille kyllä on.

Hyvää alkanutta matkailuvuotta

Ari
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ARI TYNYS 
puheenjohtaja

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

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

TEUVO HÄMÄLÄINEN
sihteeri

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

KIRSI TYNYS
varajäsen

Kylväjäntie 15
45610 Koria
p. 040 5050354

JOUNI HÄRKÄNEN

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

ERIOL ROCKAS

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

VALTTERI RUONALA

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

MIKKO TUOMALA

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

JOUKO KESÄNIEMI
varapuheenjohtaja

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

ERKKI PERÄKYLÄ

Kylväjäntie 26 
45610 Koria 
p. 0400 870 198

JANNE VUORENMAA
varajäsen

Havumetsäntie 8
45200 Kouvola
040 4406542
rockpaddington@gmail.com



Syyskokous 2013

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 12.11.2013. 

Kouvolassa, Kouvola-talon Honka- salissa. Paikalle 

oli saapunut 27 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen 

puheenjohtaja Ari Tynys toivotti kaikki tervetulleeksi 

ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo 

Vesala ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Teuvo 

Hämäläinen. 

Syyskokouksen kiinnostavimmat asiat ovat yleen-

sä henkilövalinnat kuten varmaan tälläkin kertaa.

Ensimmäisenä henkilövalinnoista oli yhdistyksen 

puheenjohtajan valinta. Kun nykyinen puheenjoh-

tajamme Ari Tynys ilmoitti olevansa käytettävissä 

ja kun muita ehdotuksia ei tullut valittiin Ari Tynys 

yksimielisesti edelleen kaudelle 2014-2015

Erovuorossa hallituksesta olivat Mikko Tuomala, 

Eriol Rockas, Jouko Kesäniemi ja Teuvo Hämäläinen.

Hallituksen esitys uusiksi hallituksen jäseniksi kau-

delle 2014–2015  oli  Mikko Tuomala, Eriol Rockas, 

Jouko Kesäniemi ja Teuvo Hämäläinen. Lisäksi yh-

distyksen hallitus esitti, että nykyinen hallituksen va-

rajäsen Erkki Peräkylä siirretään Magnus Latvalan 

tilalle varsinaiseksi jäseneksi 1.vuotiskaudeksi ja 

uutena hallituksen varajäsenenä aloittaa 2-vuotis-

kaudella Janne Vuorenmaa.

Magnus Latvala oli pyytänyt vapautusta hallitus-

työskentelystä omiin kiireisiinsä vedoten. Muita esi-

tyksiä hallituksen jäseniksi ei tullut. Kokous hyväksyi 

yksimielisesti hallituksen esityksen

Toimintasuunnitelma noudatteli pääosin entisiä 

suuntaviivoja. Pääosa toimintaamme ovat edelleen 

treffit, tapaamiset ja mahdolliset retket alan messuille 

ja muihin tapahtumiin esim. teatteriin. Niistä pyritään 

tekemään laadukkaita ja kiinnostavia. Yhdistyksen 

toiminnantarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Hannu 

Hytti  ja hänelle varamieheksi Harri Huotari

 Veivari lehti ilmestyy 2014  kahtena numerona ja 

on yhdistyksen virallinen tiedotuskanava. Yhdistyk-

sellä on myös omat  www.sivut, joiden avulla pyrim-

me tiedottamaan ajankohtaisia asioita jäsenkunnalle 

kuten esim. tulevien treffien ohjelman. www-osoite 

on www.sfckouvolanseutu.com sekä myös facebook 

sivut jotka löytyvät  yhdistyksen nimellä.

Jäsenmaksut yhdistykselle säilyvät ennallaan ja 

ovat varsinaiselta jäseneltä 15 €  ja perhejäseneltä 

3 €. Kutsut yhdistyksen kokouksiin julkaistaan edel-

leen jäsenlehdessämme Veivarissa. Asiakohta muut 

hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Oman alueen tilanteen selvitys. Ari Tynys esitteli 

oman karavaanialueen hankintaan liittyvät asiat ja 

missä vaiheessa ne nyt ovat. Käytiin vilkas keskus-

telu asiasta. Ei vielä mitään päätettävää. Asioiden 

etenemistä voi seurata www-sivujemme kautta, koh-

dasta yhdistys.

Tässä lyhyesti  syyskokouksen anti. 

Terveisin yhdistyksen sihteeri.

SYYSKOKOUS  |  Yhdistyksen sihteeri 7



Rantakalat syyskuussa 2013
Haminassa

Kuului kutsu kaikkialle

viesti villinä levisi.

Alueella monen vaunun

Haminan hietikolla

Tapahtuma kulkijalle

rantamaisemassa kalasoppaa

viihdykkeenä kisoja 

lisänä petankkipeliä.

Tuli yksi, tuli toinen

kohta kolmas samanmoinen.

Täyttyi hiekkatanner vaunuista

toinen puoli aluetta autoista.

Tuttujen turina tavatessa

se oli paikalla kuultavissa.

Illan aikana lauteilla saunan

puhdistui kroppa ukon ja akan.

Joku karaokea jaksoi vielä laulella

toiset laulun tahdissa tanssahdella.

Lauantainen aamu herätti varhain

alkoi petankkipeli parien kesken parhain.

Ravintolan luona löytyi paikka toinen

missä kolmiottelu käytiin moinen.
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Leikkimieltä kisa tuo vaati

eikä voittajaa valinnut raati.

Oli paikalle perustettu myyntitori

siellä täyttyi monen ostoskori.

Tuosta kaikesta touhusta tuli melkein hiki,

onneksi oli saunavuorot liki.

Sieltä kun puhtaana pois tuli

herkullinen lohisoppa suussa suli.

Jos meinasit laiskistua, 

saitkin ravintolalla istua.

Kaikki kansa sen istuessaan näki,

kun tahdissa tanssahteli kantriväki.

Tässä vaiheessa oli tauko suotu

hiukan juhlailmettä luotu.

Seurasi orkesterin tahdissa humpat

oli siis melkein kuntojumpat.

Yö kun saapui näille tienoille

siirtyi treffiväki unten maille.

Sunnuntaina joukon suunta oli luontopolku

sinne johti kaikkien virkkujen kulku.

Viikonloppu arpajaisiin loppu

ja sitten tulikin kotiin hoppu.

Kuvasatoa 
       kilpailujen 
                 voittajista

RANTAKALAT  |  KUMMITUS 9



Hollolan Messilään oli jälleen järjestetty jo perin-

teeksi muodostunut liikunnallinen tapaaminen. Tä-

män talven lumitilanne ei ole täällä etelä-Suomessa 

ollut kovinkaan hääppöinen ja monen mielessä var-

maan oli, ettei suksien raahaaminen mukaan ole ihan 

järkevää. Mutta pääasia, että lähdetään järjestettyyn 

tapaamiseen oli keli mikä hyvänsä. Pienessä siistis-

sä pakkaskelissä meno sujuikin oikein mukavasti ja 

paikalle oli kokoontunut edellisvuosien tapaan vaki-

omäärä karavaanareita viikonlopun viettoon. Hiihto-

latuja ei tarvinnut kenenkään käydä kokeilemassa, 

mutta Messilän laskettelurinteet olivat oikein hyvässä 

kunnossa talven huomioon ottaen.

Perjantai-ilta kului mukavasti saunoen ja meille oli 

Campingin kota varattu makkaranpaistoa ja seuruste-

lua varten. Porukkaa kävi kodalla vaihtelevasti pitkin 

iltaa. Yhteistä aikaa häiritsi meneillään olevat olym-

pialaiset, joita jotkut joutuivat seuraamaan enemmän 

tai vähemmän aktiivisesti.

Lauantaina aamupäivällä seurattiin Finlandiahiih-

tojen perinteisen hiihtotavan kilpailua Messilän huol-

topisteen vierellä ja kannustettiin kilpailijoita. Perjan-

Laskettelu- ja 
      hiihtotapaaminen

Messilässä 21.-23.2.2014

tainen pikkupakkanen oli kääntynyt kolmen asteen 

läpötilaksi ja ajoittain sateli hiljalleen vettäkin. Vii-

konlopun hintaan kuului myös lounas Messilä-Cam-

pingin ravintolassa, jossa oli maukasta lohikeittoa 

ja pannaria.

Iltapäivällä oli järven jäällä Alppicurling kilpailut joi-

hin oli ilmoittautunut nelihenkisiä joukkueita runsaas-

ti. Jään pinnalla ollut lievä vesikerros teki kilpailun 

hankalaksi ja curling keilojen liu’uttamisen yllätykselli-

seksi. Voittajajoukkue selvisi pudotuspelien jälkeen ja 

ykköstilan nappasikin Kouvolan yhdistyksen joukkue, 

jossa pelasi Ruonalat ja Peltolat, onnittelut heille. 

Pronssi ja hopea menivät kausipaikkalaisille. 

Lauantai kuluikin sitten olympialais-

ten, saunomisen ja karaoken merkeissä. 

Joku käv i  ky l lä  lauanta ipä ivä-

nä myös rinteessä laskettelemassa. 

Sunnuntaina sitten hieman Finlandiahiihto-

jen vapaan tyylin kilpailun seuraamista ja rau-

haisaa kotiin siirtymistä vesikelin vallitessa. 

Nähdään ehkä ensi vuonna samoissa merkeissä.

TEKSTITTI JA KUVASI  |  ARI10



Laskettelu- ja 
      hiihtotapaaminen
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Pikkujoulut 22.-24.11.13
Orilammella
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Pikkujouluja vietettiin perinteiseen tapaan Orilam-

mella. Sää oli jälleen melko kostea ja vaunupaikkoja 

valittiin hartaasti, suurempia vesilammikoita välttäen. 

Myös meidän vaunun paikkaa mietittiin tovi, jottei koiri-

en pesua tarvitsisi suorittaa joka ulkoilukerran jälkeen. 

Jokaiselle se vaunupaikka kuitenkin löytyi. Vaunu-

kuntia saapui paikalle 23. Perjantai iltana vaihdet-

tiin kuulumisia huoltorakennuksen oleskelutilassa. 

Jonka jälkeen lähdettiin Majalle karaoketansseihin. 

 

Lauantai alkoi tonttupolulla, joka ei tällä kertaa sää-

olosuhteiden takia kiertänytkään lampea, vaan vau-

nualueen. Tonttupolun jälkeen huoltorakennuksella 

oli periteinen glögitarjoilu kera torttujen. Kaneussa-

lonki Lumous oli myös paikalla. Annilta sai ostaa kau-

neustuotteita pukin konttiin. Iltapäivällä oli aika siirtyä 

saunan lämpöön. Osa jopa uskaltautui pulahtamaan 

lammessa. Saunan jälkeen alkoi laittautuminen  illan 

pikkujoulujuhlaa varten. Jouluruokailu tapahtui majan 

alakerrassa, jossa oli hieman ahdasta, johtuen useis-

ta pikkujoulu ryhmistä. Jäsenistöä oli ruokailemassa 

44 henkeä.

Vuoden Veivariksi kukitettiin Sisko Rockas 

ja Eriol, veivari laulun saattelemana. Muiden 

pikkujoulu juhlijoiden tilaama esiintyjä viih-

dytti myös meitä imitaatioillaan. Ruokaa su-

lateltiin tanssin ja hyvän seuran merkeissä. 

Sunnuntai aamuna oli arpajaiset. Tonttupolun voittaja 

jouduttiin arpomaan ja voittajaksi tulivat Hytit. Toimi-

henkilö matkalahjakortti arvottiin myös sunnuntaina. 

Lahjakortin voitti  Teuvo ja Satu Hämäläinen. Hyvän 

joulun toivotusten jälkeen kotimatka voi alkaa.



PIKKUJOULUT  |  Taru ja Mikko 103374
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Tapahtumakalenteri 2014

PILKKI-treffit 
28.–30.3.2014, Orilammella

Pilkkikisat lauantaina

Kepeää ulkoilua ja talvisia kilpailuja, saunomista ja tanssia 
sekä arpajaiset.

Treffihinnat pe-su 50 eur, la-su 30 eur ja ohjelmamaksu 20 eur

TERVETULOA  !

28. – 30.3.2014  PILKKITREFFIT  [  Treffit  ]

28. – 30.3.2014  PILKKITREFFIT, Orilampi

7.5.2014 Kevätkokous, Kouvola-talon Honkasali

23.-25.5.2014 Repovesitreffit, Orilampi

24.7.-1.8.2014 F.I.C.C. Ralli, Porin Kirjurinluoto

1.-3.8.2014 Elovalkeatreffit, Orilampi

16.-18.5.2014 Liiton 50-vuotistreffit, Hämeenlinna
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REPOVESITREFFIT
23.–25.5.2014, Orilammella, Valkealassa

Matkaamme lauantaina autoilla Lapinsalmen parkkipaikalle ja teemme 
patikkaretken Repoveden hienoissa maisemissa. Reitti esitellään 
perjantaina illalla ja tarkoitus on mennä viime vuoden tapaan ainakin 
”Ketunlenkki”. Reitin pituus n.5-6 km. Myös muita vaihtoehtoja.

Hinta 55 €/viikonloppu tai 35 €/1 vrk, kausipaikkaisen ohjelmamaksu 
20 €. Sis. Ohjatun Repovesiretken ja keittoruokaa lauantaina omasta 
”soppatykistä”, aluemaksun, savusaunan  perjantaina ja lauantaina 
sekä valosähköä rajoitetusti. Ohjelman muutokset mahdollisia sään ja 
osallistujien määrän mukaan.

Tervetuloa perinteisille Repovesitreffeille.

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
7.5.2014, Kouvola-talon Honkasali

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät asiat. 

Lisäksi infoa oman alueen hankinnan tilanne.

Kokouskahvit ennen kokousta aulatilassa. 
Ota jäsenkortti mukaan.

TERVETULOA !

7.5. KEVÄTKOKOUS [  Kokous  ]

24.7.-1.8.2014 F.I.C.C. Ralli, Porin Kirjurinluoto

1.-3.8.2014 Elovalkeatreffit, Orilampi
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23.-25.5. REPOVESITREFFIT [  Treffit  ]



Kaikkiin merkkeihin huollot ja korjaukset
TTK:n hyväksymä nestekaasulaitteiden asennus ja huoltoliike

Varaosamyynti

Polar
VALTUUTETTU HUOLTO:

HAMINA-TRAILER
Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, puh. 0400-676427, Avoinna ma-pe 7.00–16.00

MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN
HUOLTO- JA KOLARIKORJAAMO

MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN
HUOLTO- JA KOLARIKORJAAMO

MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN
HUOLTO- JA KOLARIKORJAAMO

MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN
HUOLTO- JA KOLARIKORJAAMO

matkaajaKafi CABBY

1.-3.8. ELOVALKEATREFFIT [  Tapaaminen  ]

ELOVALKEATREFFIT
Orilampi  
1.-3.8.2014

Ohjelmaa monipuolisesti mm. savusaunat perjantaina ja lauantaina 
sekä tanssia molempina iltoina.

Orilammen Maja järjestää jälleen Soihtujen Yö risteilyt ja ilotulituksen 
lauantaina. Risteilylle ilmoittautumiset suoraan Orilammen Majan 
kautta puh.05 389881

Vaunualueella kilpailuja viikonlopun aikana. Sopparuoka sisältyy 
myös.

Treffihinnat: pe-su 55 € / la-su 35 € ja ohjelmamaksu 20 €

TERVETULOA !
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1.-3.8. ELOVALKEATREFFIT [  Tapaaminen  ]

50-vuotisjuhlatreffit 
16.-18.5.2014 Hämeenlinnassa

klo 10-15  Näyttely Verkatehtaan aulassa 
 ja pihamaalla
klo 10-13  Juhlaliittokokous, Vanaja-sali
klo 13  Juhlaliittokokouslounas 20 €
 (vain ennakkoon varanneille)
klo 15-16.30  Juhlavastaanotto kutsuvieraille
klo 18-20  “Toiset on liikkeellä luonnostaan -  
 SF-Caravan 50v” -sävelparaati
 Riku Niemi Orchestra, Johanna  
 Iivanainen ja Pepe Willberg,  
 Vanaja-sali

Lipunmyynti: 
Lippupalvelu alk. 20.3. 
Lipun hinta 30 € (+toimituskulut)

www.lippupalvelu.fi

SF-Caravan ry
Viipurintie 58
13210 HÄMEENLINNA

03 615 311
sf-caravan@karavaanarit.fi
www.karavaanarit.fi

Finnish Federation of Caravanning      -      Finnischer Caravan Verband      -      Fédération Finlandaise de Caravaning

pERJAntAi 16.05. * *
Aulangon Kievari ja Aulanko Camping
Klo 10.00  Portit aukeaa
Klo 11.30-14.00  Lounas Aulangon Kievarissa
Klo 12.00-18.00 Ajotaitomerkkien suoritusta
Klo 14.00-15.30 Opastettu kävelykierros 
 Aulangon puistometsässä
Klo 16.00-18.00  Päivällinen Aulangon Kievarissa
Klo 16.00-20.00  Saunat käytössä
Klo 20.00  Ladossa tanssiorkesteri Härkätie

LAuAntAi 17.05. * *
Aulangon Kievari ja Aulanko Camping
Klo 7.00-10.00  Aamusauna
Klo 8.00-10.00  Aamiainen Aulangon Kievarin salissa
Klo 12.00-14.00  Lounas Aulangon Kievarissa
Klo 16.00-20.00  Saunat käytössä
Klo 20.00  Karaoketanssit Ladossa

LAuAntAi 17.05.
Verkatehdas

SunnuntAi 18.05. * *
Aulangon Kievari ja Aulanko Camping
Klo 9.00-11.00  Aamusauna
Klo 8.00-10.00  Aamiainen Aulangon Kievarin salissa
Klo 12.00  Tilaisuus päättyy

tREFFiHintA pE-Su 60 €
SF-Caravanin jäsenkortilla. Paikkoihin pakollinen 

ennakkovaraus 16.4. mennessä. 
Sis. matkailuajoneuvopaikan, henkilömaksut 

(1-4 hlöä), sähkön, iltaohjelman Ladossa sekä
Hämeen Matkailu Oy:n palvelumaksun.

Varaukset 5.3.-16.4. Hämeen matkailu Oy: 
www.karavaanarit.fi/varaukset, puh. 010 617 2300,
info@hameenmatkailu.fi

treffijärjestelyt: 
SF-Caravan Kanta-Häme ry / Jyrki Nikkanen
puh. 050 527 7009

* * Lisämaksusta Aulangon Kievarilla: 
Aamiainen  8 € /hlö/vrk
Päivän lounas  13,50 € /hlö/vrk
Päivällinen  13,50 € /hlö
Sauna 5 € /hlö/kerta
Aulangon kävelykierros 5 € /hlö



Hyvinvointia koko kropalle
AKTIIVIKUNTOUTUS
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Tällä kertaa oli rahojen keräys ensin ja vasta sitten 

saatiin liput tassuihin pienen säätämisen jälkeen. 

Jokainen oli paikallaan näytelmän alkaessa ja se 

oli sentään perimmäinen tarkoitus. Meillä on täällä 

Kouvolassa todella osaavat näyttelijät ja tämä kävi 

hyvin selväksi musikaalia seuratessa. Eipä ihmetytä, 

että Katri-Helenaa on kehuttu kaikkialla ja esitykset 

ovat olleet likimain loppuunmyytyjä. Kyllä kannattaa 

olla ylpeä Kouvolan teatterista ja mainostaa sitä rinta 

rottingilla muualla päin maata.

Kulttuurillisesti virkistäytynyt porukka kaikkosi ku-

kin omille teilleen joko yksin tai porukoissa melkein 

heti esityksen jälkeen.

Kiva, kun taas tavattiin kesäisen vaunukauden 

ulkopuolella.

Helmikuun ensimmäinen päivä oli lauantai. Sil-

loin oli Kouvolan teatterissa vuorossa musikaali 

Katri-Helena. 

Paljon oli syksyllä kyselty, järjestääkö yhdistys 

teatteri-iltaa. Tietenkin järjestetään, jos tulijoita riittää, 

oli vastaus. Lieneekö musikaalin hinta vai ajankohta 

muuten aiheuttanut sen, että osallistujia ei saatu ihan 

20 kasaan. Vaan ei se meitä haitannut. Teatterilla oli 

käynyt jokin hämminki lipputilauksessa ja saimme 

ryhmäalennuksen kaikesta huolimatta. Muutama 

jälki-ilmoittautunut tosin joutui hieman eri paikkaan 

kuin muu sakki, mutta ei se esityksen katsomista 

haitannut ollenkaan.

MUSIKAALIN 
         LUMOISSA



www.sfckouvolanseutu.com
siellä se yhdistyksen nettisivusto on
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Oletko jo tutustunut yhdistyksen uusittuihin net-

tisivuihin? Ne ovat olleet toiminnassa nyt vajaan 

vuoden ja kehitämme niiden sisältöä aina tarpeen 

mukaan. Sivustolla on välilehtiä aihealueittain, joita 

voi selailla tarpeen mukaan. Koska jäsenlehti Veivari 

ilmestyy vain kaksi kertaa vuodessa, on nettisivut 

erittäin tärkeä tiedotuskanava nopeaan informaati-

oon, kun sellaisen tarve ilmenee. Siksi sivuilla kan-

nattaa käydä silloin tällöin vierailulla. Jos jäsenillä 

on tarvetta palautteen antoon, niin sitä varten on 

oma välilehti. Käytä sitä hyväksesi, niin palautteesi 

tulee perille. Jos sinulla on tapahtumista kuvama-

teriaalia, jota haluat julkaista Kuvagalleriassa, niin 

otamme niitä mielellään käyttöön. Ilmoita siitäkin 

vaikka palaute-sivun kautta, niin noudamme kuvat. 

Yhdisty-välilehdellä on tällä hetkellä viimeisin tieto 

oman caravanalueen hankinnasta ja jos se nytkähtää 

eteenpäin, niin luomme hankkeelle oman välilehden.

Tutustu yhdistyksen nettisivuihin ja seuraa niitä 

aktiivisesti. Olemme myös facebookissa joten käyhän 

tykkäämässä.



Tapahtumakalenteri 2014

28. – 30.3.2014  PILKKITREFFIT, Orilampi

7.5.2014 Kevätkokous, Kouvola-talon Honkasali

23.-25.5.2014 Repovesitreffit, Orilampi

24.7.-1.8.2014 F.I.C.C. ralli, Porin Kirjurinluoto

1.-3.8.2014 Elovalkeatreffit, Orilampi

16.-18.5.2014 Liiton 50-vuotistreffit, Hämeenlinna


