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Keväinen tervehdys! 

Tässä ensimmäinen jäsenkirje, johon on koottu tiivistelmä yhdistyksen viime aikojen 

kuulumisista. Jäsenkirje julkaistaan tämän vuoden aikana toisen kerran 

syyskokouksen jälkeen. 

Syyskokouksen 2017 päätöksellä jäsenlehti Veivarin julkaisu lopetettiin. Tiedotus 

hoidetaan nykyisin pääasiassa yhdistyksemme kotisivujen kautta. Uudet asiat 

löytyvät aina tiedotteet sivulta.Lisäksi tehostetaan tiedotusta sähköpostitse. 

Veivarin lopettamiseen oli perustellut syyt 

• Korkeat kustannukset 

• Tiedottamisen hitaus 

• Aineiston toimitusongelmat 

• YT-alueen  lehden tekijöiden väheneminen, mikä olisi nostanut edelleen 

kustannuksia 

 

 Nyt toivomme, että tämä tapa tiedottaa jäsenistöä toimii nykyajan vaatimusten 

tasolla  ja kaikki tarvittava tieto löytyy kotisivuilta sekä sähköpostiviesteistä. Näin 

tavoitetaan nopeasti paljon jäsenistöä ja oikeaan aikaan, varsinkin jos ilmoitettavaa 

asiaa tulee tiukalla aikataululla. Onkin todella tärkeää, että jokainen on muistanut 

käydä ilmoittamassa oman sähköpostiosoitteensa liiton sivujen kautta 

jäsenrekisteriin. Sähköpostia käytetään vain ja ainoastaan jäsentiedotteiden ja – 

kirjeiden lähettämiseen. 

Tässä kirjeessä julkaistaan yksi viime syksyn treffijuttu. Samalla se on viimeinen 

julkaistu tarina. Tulevaisuudessa treffien ja tapaamisten tarinat ja porinat sekä niihin 

liittyvät kuvat julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Aineiston toimituksesta voi sopia 

joko puheenjohtajan tai tiedotusvastaavan kanssa. Jokainen treffien isäntä voi siis 

hoitaa asiat suoraan ja nopeasti netin kautta ja näin saadaan jatkuvasti uutta 

materiaalia kotisivuille ja toivottavasti myös aktiivisia lukijoita. 

Vanhat Veivarien numerot tulevat säilymään kotisivuilla vielä pitkään, vaikka uusia ei 

tulekaan. 



Halutessasi tästä kirjeestä paperiversion, voit hakea sen Palvaanjärven 

leirintäalueen toimistosta pyytämällä tulostusta ja esittämällä jäsenkorttisi.   

 Palautetta odottaen 

Kummitus (Taina Kummelus) 

 

 

 

                                   PUHEENJOHTAJAN LÖPINÄT 

 

Taas on mennyt tovi kun viimeksi puheenjohtajan löpinöitä olen kirjoittanut ja paljon 

on asioita tapahtunut. 

Aloitetaan viimevuoden lopusta. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta oli kyseessä ja 

odotin että olisi ollut innokkaita henkilöitä ottamaan puheenjohtajan nuijan minulta 

mutta kuinka ollaskaan. Tässä taas rustaillaan juttua nettilehteen. Hallitus 

kokoonpano muuttui taas uudeksi eli puolet vanhaa ja puolet uutta. Näillä mennään 

eteenpäin. 

Yhdistys täyttää tänä vuonna 35vuotta. 8.6.1983 perustettu yhdistys on tullut melkein 

keski ikään ja juhlistamme 9.6.2018 SFC-Palvaanjärvellä pieni muotoisen 

kahvitilaisuuden ja toivon että jäseniä saapuu runsain joukoin muistelemaan 

menneitä ja tietysti suunittelemaan tulevaa. 

Omalla alueella SFC-Palvaanjärvellä on myös tapahtunut uudistuksia ja saatu 

valmiiksi aloitettuja töitä. Nyt meillä on kaksi saunaa käytössä kun Heka sauna 

saatiin käyttöön. Maata ollaan myllätty vesi, viemäri ja sähkölinjoja on ollut 

uudistuksen kohteena. Vielä kun puheenjohtaja saa pehvansa ylös ja laittaa 

kaivinkoneen käyntiin niin saadaan uusi caravan alueen viimeistelyt tehtyyn tässä 

kevään aikana. Tänä kesänä ei tehdä isoja investointeja vaan rauhoitutaan 

nauttimaan kesästä. 

Ei minulla muuta kerrottavaa nyt ole. Toki saa ja on suotavaa tulla juttelemaan ja 

kyselemään asioista. 

 

Hyvää kesää toivottaa: 

Puheenjohtaja 

Jokke 

puheenjohtaja@sfckouvolanseutu.com 

 

        

mailto:puheenjohtaja@sfckouvolanseutu.com


 

     Palvaanjärven Loma Oy 3 vuotta 

  

Tosin Oy on vanhempi mutta 3 vuotta tuli täyteen SFC Kouvolan Seudun 

omistuksessa. 

Aika on rientänyt vauhdilla ja alue muuttanut muotoaan, suurten projektien myötä 

edukseen joka sektorilta.  Tulevalle kesälle riittää myös tekemistä; iso sauna terassin 

kunnostusta vaille valmis, sähköjohtojen vetoja ja loppujen mökkien maalaus  näin 

alkuunsa. 

Yhtenä propleemana näen ”tekevien käsien” vähäisyyttä, kun kysymyksessä on 

kuitenkin meidän yhteinen kärkihanke. Taitaa alkuinnostus hiipua! Heitänkin vähän 

kuin haasteena, että jos vielä tälle kesälle saataisiin talkoohenkeä saadaksemme 

paikat  mahdollisemman käyttökelpoiseen kuntoon, niin sitten voimme alkaa 

keskittymään toden teolla alueen pyörittämiseen ja nauttimaan kättemme jäljistä. 

     

 Antakaa hyvät ihmiset meille palautetta, kaikenlainen palaute / ideat / ehdotukset 

  otetaan huomioon oli sitten posi – tai negatiivistä kehityskeskustelua. 

 

 Tälle kesälle tulossa jälleen isojakin tapahtumia joista muutama esimerkiksi. 

o 18-20.5    Siivoustalkoot ja isäntäinfo 
o 21-24.6    Juhannus 
o 7.7        Heinämarkkinat 
o 3.8        Sikajuhla 

Lisäksi on yhdistyksen järjestämät Treffi, PappaTunaa, Koiraleiriä, Syntymäpäiviä.. 

 Vapusta alkaen ainakin 22 eri tapahtumaa jotka suurimalta osin sattuu kesäaikaan 

eli talvi hiljaisempaa sinne pitäisi saada ehdottomasti lisää aktiviteettiä. 

    Tunnuslukuja kävijämääristä. 2016 meillä oli 6321 majoitus vrk ja 2017 oli 6102 eli 

pientä     laskua mikä johtunee suomessa vallinneesta sääilmiöstä mikä ei ollut 

leirintämatkailulle     suotuisa, samaa sanovat muut alan yrittäjät. 

 Taloudellisesti vuosi oli parempi kuin 2016.  

    Palvaanjärven Loma Oy teki taloudellisesti jälleen voitollisen vuoden ja kaikki 

velvoitteet ja     vastuut on saatu hoidettua remonttejakin tehtyä, toki aina pitää olla 

valmis parantamaan     tulosta, me olemme siihen valmiit kun vielä sää suosisi tänä 

suvena. 

Ravintola Palvaan aukioloaikoja jouduttu supistamaan ja tehostamaan talvikauden 

ajaksi. Viikonloppuisin kuitenkin pidetty mahdollisuuksien mukaan ohjelmallisena 



vähintään karaokea. Kesäkautena ravintolan aukioloajat lisääntyvät ja palvelut sen 

myöten kuten oluen "ulos" myyntiä. 

  

 Hyvää hyvän kesän odotusta. 

Juha Raippo 

 Palvaanjärven Loma Oy 

Hallituksen pj 

 

 

 

Kevätkokouksen yhteenveto 

 

 

Lauantaina 21.4.2018 pidettiin SFC Kouvolan seudun kevätkokous Palvaanjärvellä. 

Kokoukseen osallistujia oli 32.  Aluksi käsiteltiin sääntöjen mukaisesti yhdistyksen 

asioita miten vuosi 2017 on kulunut sekä tilinpäätös.  

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle 

Kokouksessa otettiin esille jäseneltä tullut kirje, jossa esitettiin erotettavaksi 

hallituksesta yksi jäsen perusteena kunnianloukkausrikos ja siitä saama tuomio 

käräjäoikeudessa marraskuussa 2017.   

Puheenjohtaja  luki ensin kirjeen minkä jälkeen a.o jäsen piti puheenvuoron. Tämän 

jälkeen yhdistyksen jäsenet piti puheenvuoroja jonka jälkeen keskusteltiin tarvitseeko 

asiasta äänestää. Päädyttiin suljettuun lippuäänestykseen JAA ääni jos oli sitä mieltä 

että hallitus jäsen saa jatkaa hallituksessa ja EI ääni jos oli sitä mieltä että hallitus 

jäsen ei saa jatkaa hallituksessa.                                                                                                                 

Kokouksessa valitut ääntenlaskijat laskivat äänet jonka tuloksena oli 30 ääntä ja 2 EI 

ääntä. Tulos hallitus jäsen jatkaa hallituksessa. 

Kokous sujui hyvässä hengessä. 

 

Mukavaa kevättä ja kesänodotusta! 

 

Sihteeri 

                                  

 



                                                                 

KUUTAMOTREFFIT   25. - 27.8.2017 

  

Elokuun viimeinen viikonloppu keräsi 36 vaunukuntaa Palvaanjärvelle. 

 Perjantai meni saunomisen merkeissä ja illalla meitä viihdytti 

 ravintolassa monipuolista akustista settiä tarjonnut kolmehenkinen Duo 

 Maksimi. Lauantai alkoi alkusammutus- ja elvytysrastien merkeissä, minkä 

 jälkeen oli jauhelihasopan ja tietovisan vuoro. Lauantain ohjelmaan 

 kuuluivat lisäksi sauna, lasten sokkotunnistusleikki, aikuisten 

 kolopallokisa sekä kuutamokävely lammen ympäri. Illan kruunasi aina 

 suosittu karaoke ravintolassa. Sunnuntai aloitettiin luontopolulla, jonka 

 jälkeen oli palkintojen jako ja arpajaiset. Treffit sujuivat 

 erinomaisesti, vaikka ajankohdaksi valikoitui muutenkin tapahtumarikas 

 viikonloppu. 

  

Seppo K. 


