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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Aikaa viime lehden ilmestymisestä
onkin jo taas puoli vuotta kulunut,
ja paljon on sen jälkeen tapahtunut.
Olemme siirtyneet takaisin KymiSaimaan YT alueen yhteislehteen ja
tämä vaihtoehto on varmasti paras
kun ajatellaan kokonaisuutta ja kustannuksia. Toivottavasti tämä tyydyttää Kouvolan seudun jäseniä ja YT
alueen muidenkin yhdistysten jäseniä.
Näemmehän tästä kaikkien alueen
yhdistysten toimintaa ja tapahtumia.
Naapuriyhdistysten tapahtumissa on
ihan hyvä silloin tällöin vierailla.
Kaikkein tärkein asia, mikä viimeisen puolen vuoden aikana on tapahtunut, on se, että olemme päässeet
pitkään haaveissa olleen oman
alueen hankinnan kanssa maalisuoralle ja tätä lukiessanne jo
saaneetkin sen.
Palvaanjärven Loma on
siirtynyt maaliskuun alussa
tehdyllä kaupalla yhdistyksemme omistukseen.
Palvaan
hankinnasta
käytiin
keskusteluja
ja neuvotteluja pitkin
syksyä.
Kävimme
viettämässä
parikin
viikonloppua alueeseen
tutustumassa ja katselemassa paikkoja. Neuvottelut ja keskustelut etenivät vuoden vaihteeseen
mennessä siihen pisteeseen, että asia
alkoi olla valmis päätettäväksi ja niin
se sitten päätettiin.
Tällaisen hankkeen eteenpäin vieminen ja päätökseen saattaminen vaati
aika monenlaisia yhteenottoja sinne
tänne ja byrokratian rattaisiinkin sai
tutustua oikein toden teolla. Vaikka
tätä oman alueen hankintaa on tehty
jo kohta kymmenen vuotta, niin aina
niitä uusiakin asioita eteen tuli ja tulee vielä jatkossakin. Tässä vuosien
varrella on ollut erilaisia vaihtoehtoja
aina pystymetsästä liki valmiisiin
vaihtoehtoihin, mutta tämä Palvaan
kohdalle osuminen tuntuu kyllä kaikista vaihtoehdoista parhaalle. Onko
se sitten sitä, niin sen me tiedämme
vuosien kuluessa. Ainakin tässä päästään heti liikkeelle ja lähialueen asukkaat ja kunta ovat toivottaneet meidät
lämpimästi tervetulleiksi. Toisin oli
edellisen yrityksen kanssa, jossa tunsi
jopa vihamielistä suhtautumista karavaanareihin. Palvaa onkin muuten
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juuri sopivasti Kouvolan rajan toisella puolella. Luumäen kunta järjesti
kunnantalolla matkailun edistämiseen
tähtäävän ensimmäisen palaverin,
johon meidätkin heti kutsuttiin. Siellä
kaikki muut yrittäjät ja kunnan ”isät”
toivottivat meidät sydämellisesti
tervetulleiksi Luumäelle. Kävimme
hyvää ja rakentavaa keskustelua matkailuasioista ja seuraava kokous on
maaliskuun loppupuolella. Näin kunnan pitää toimiakin ja pyrkiä tekemään
yhteistyötä
matkailuyrittäjien

kanssa,
jos matkailua halutaan kehittää
ja euroja kuntaan tuoda. Tästä on
hyvä aloittaa.
Palvaanjärvihän ei ole pelkkä caravanalue, vaan lomakylä, jossa on
myös muuta majoituskapasiteettia
kuten lomamökkejä. Monipuolisuus
voi siis olla myös rikkaus toiminnalle
kun alueella on erilaisia matkailijoita.
Toisaalla lehdessä on tarkemmin
meille uuden alueen tekstiä ja kuvia.
Vaikka onhan Palvaa yhdistyksellemme jo vanhastaan tuttu paikka, kun

olemme siellä treffejäkin pitäneet,
mutta useita vuosia takaperin.
Tämän alkaneen vuoden tapahtumat
ovat jo alkaneet ja kohtuullisen hyvällä menestykselläkin. Bussimatka
Matka- ja Caravanmessuille Helsinkiin oli positiivinen yllätys kun
osallistujia oli 42 eli melkein täysi
bussilastillinen. Kiitos osallistujille,
on kiva järjestää juttuja kun niihin
osallistutaan. Omasta mielestäni messujen tarjonta oli taas niukempi kuin
edellisvuonna. Kuinkahan kauan näitä
messuja vielä järjestetään, vai vaikuttaako yleinen lamahöpötys tähän
tämän vuotiseen tarjontaan. Toinen
tapahtuma oli viikko messujen jälkeen
eli teatteri-ilta Kouvolan Teatterissa
ja siitä on erillinen jutunpätkä
toisaalla lehdessä. Siitä sitten
jatkettiin Laskettelu- ja hiintotapaamisella Messilässä,
joka tätä kirjoitettaessa on
edessäpäin ja tätä lukiessanne jo takanapäin. Mutta
pilkkitreffit ovat aivan kohta ja
ne on omalla SFC Palvaanjärvellä.
Tulkaahan isolla joukolla meidän
oman alueen ensimmäisille treffeille,
ne on historialliset.
Tapahtumakalenterin löydätte yhteiseltä kaikkien yhdistysten tapahtumasivulta. Meidän tapahtumat ja treffit
ovat nyt siis tietenkin SFC Palvaanjärvellä, jonne toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi joko olemaan tai
käymään.
Hyvää alkanutta karavaanarivuotta
ja TERVETULOA PALVAALLE !
Ari
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05-3119077 VERSTASKATU 3
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OMA ALUE, SFC PALVAANJÄRVI, VIHDOINKIN
Palvaanjärvi

Caravanalue ja –paikat

Palvaanjärven Loma on pitkään
toiminut lomakylä Luumäen kunnan
Taavetissa. Yhdistys on pitänyt aiemmin treffejä alueella, viimeksi varmaan
90-luvulla. Lomakylä pitää sisällään
vaunupaikkoja n. 100, joista 40 sähköpaikkaa. Alueella on talvikäyttöönkin
soveltuvia 4 hengen lomamökkejä 12
kpl ja yksi 7 hengen mökki hieman
paremmalla varustuksella kuin pienet
mökit. Majoitustilaa löytyy myös rivitalosta, jossa on neljä kahden hengen
hotellihuonetta. Saman rakennuksen
päädyssä on WC:t ja suihkut miehille
ja naisille sekä pieni tiskauspaikka. Ravintolarakennuksessa on 90 hengen ravintolasali ja sadan hengen ulkoterassi
kesäkäyttöön sekä toimisto ja muuta tilaa. Rivitalon toisella puolella on myös
asuinkäyttöön tarkoitettu saunallinen
kaksio. Rannassa on kaksi erillistä
saunarakennusta ja vanha savusauna,
joka ei ole enää käyttökuntoinen.
Lasten leikkipaikka, pieni grillikota
ja kesäkeittiörakennus kuuluvat myös
alueeseen. Alueen pinta-alaksi tulee n.
11 ha lohkomisen jälkeen.

Nykyiset
sähköpaikat pidetään
sellaisenaan käytössä aluksi, mutta
parannellaan nykymääräysten mukaisiksi myöhemmin. Tyhjälle nurmikentälle rakennetaan heti keväällä
väliaikainen caravanalue ja samaan aikaan aloitetaan rakentamaan entisten
lohilammikoiden ympäri nykymääräysten mukaiset paikat, joita tulee n.
60-70. Lampien alueelle tulee myös
huoltorakennus vessoineen ja suihkuineen sekä oleskelutilaa. Alueen
rakentaminen vaatii puiden kaatoa ja
maansiirtotöitä. Rannan läheisyyteen
tehdään jonkin verran vieraspaikkoja.
Nämä pyritään saamaan lomakauden
alkuun mennessä valmiiksi. Näin
ollen sähköistettyjä paikkoja olisi n.
150 kun mukaan lasketaan se väliaikainen sähköistetty alue, johon tulee
seuraavana kesänä normaalit kiinteät
sähköistykset.
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Mökit

Kaikki mökit on tarkoitus maalata
tämän vuoden aikana niin sisältä kuin
ulkoa. Varustetaso niissä pyritään piVihdoinkin oma alue ! | Ari Tynys

tämään saman tasoisena kuin ne ovat
olleet tähänkin asti. Mökithän ovat
talvikäyttöön soveltuvia eristettyjä ja
lämmitettyjä neljän hengen mökkejä.
Yksi isompi mökki tarkastellaan sitten
ensi vuonna, mitä sille tarvitsee tehdä.
Tuleva kysyntä ja käyttöaste määrittelee sitten niiden tulevaisuuden.
Hotellihuoneet ovat käytössä ainakin
tämän vuoden ja niiden muuta käyttöä
mietitään.

Saunat

Pienempi rantasauna on kunnostettu
muutama vuosi sitten ja on sisältä
hyvässä käyttökunnossa. Ulkopuolinen maalaus suoritetaan heti sään ja
ulkolämpötilan salliessa. Sauna on
puulämmitteinen ja suihkut tietysti on.
Isompi sauna on tarkoitus remontoida
löyly- ja pesuhuoneen osalta heti.
Sauna on nyt puulämmitteinen, mutta
muutetaan sähkölämmitteiseksi ja varustetaan riittävän kokoisella lämminvesivaraajalla. Vanha savusauna jää
joksikin aikaa paikoilleen käyttämättömänä ja joskus sen paikalle tehdään
uusi. Kahden käytössä olevan saunan

suihkuja on tarkoitus käyttää aamuisin
lisäsuihkuina mikäli tarve vaatii.

Ravintola- ja rivitalorakennus

Ravintola on n.90 paikkainen talvikäytössä ja kesällä lisätilana on
100 paikkainen terassialue.Ravintola
toimii myös vastaanottona. Ravintolassa tulee olemaan A oikeudet kuten
ennenkin ja mahdollisuus on myös

saada pientä purtavaa. Rakennuksessa
on myös muita tiloja kuten toimisto ja
tiloja joiden käyttöä mietitään myöhemmin.
Rivitalorakennuksessa on majoitushuoneita, asuinhuoneisto ja WC:t sekä
suihkut ja tiskauspaikka.
Kevään ja alkukesän aikana siis aloitellaan toimintaa ja laitetaan paikkoja
kuntoon. Valmista tulee sitten vuosien

saatossa. Tekemisessä otetaan huomioon asiakkaiden toiveita ja mielipiteitä, jolloin paikasta saadaan mahdollisimman hyvä alue, jossa karavaanari
tuntee olonsa kotoisaksi.
Yhdistys toivottaa kaikki karavaanarit sydämellisesti tervetulleiksi SFC
Palvaanjärvelle !
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RANTAKALA TREFFIT

Myrskyä treffeillä
Perjantaina 26.9.14 Pitkien hiekkojen alueelle saapui melkoinen joukko
nauttimaan yhdistyksen järjestämistä
Rantakalatreffeistä.
Aamupäivällä
reippaana alkanut tuuli siivitti porukan leiriytymistä. Tilaa olisi varmaankin ollut teltoille ja katoksille, mutta
moni jätti tuossa vaiheessa katoksen
laittamatta. Perjantain vakioon ohjelmistoon kuului tietysti saunat ja
rohkeimmat painelivat aaltojen sekaan
virkistäytymään. Uimisesta ei kuitenkaan voinut puhua. Illan viihteenä
oli karaokea ja pientä purtavaakin
oli järjestetty, että jaksettiin laulaa ja
tanssia sekä nauttia virvokkeita komean myrskytuulen keskellä.
Lauantaina aamulla tarkasteltiin
tuulivauriot ja sen jälkeen aloitettiin
kisailut. Petankkiväki alkoi kuulien
heittelyn yhdistyksen mestaruuden
selvittämiseksi ja jos tämä ei kiinnostanut, niin sitten sai osallistua
kolmiotteluun. Lajeina oli tikanheitto
korttitauluun, ilmakivääriammunta ja
tavaroiden heitto ämpäriin. Lapsille
oli omat kisalajinsa. Osallistujia olikin
mukavasti. Kisailujen lomassa sai
oikein luvan kanssa osallistua lamantappotalkoisiin ostamalla paikalle tulleilta myyjiltä sekä ruokaa että muuta
mukavaa.
Lisänä päivän ohjelmistossa oli
Kymenlaakson yhdistykseltä tullut
haastekisa. Narunvedosta oli kyse ja
isäntäväki ei tässä tapauksessa antanut
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armoa, vaan voitti molemmat vetokerrat.
Tuosta touhusta selvittyään oli aika
painella saunan lauteille. Siellä se iltapäivä kului leppoisasti.
Arvaahan tuon, kun saunasta pääsi,
että nälkä alkoi jo vaivata kaikkia.
Maistuva lohisoppa oli tarjolla sopivaan aikaan heti saunojen jälkeen.
Kun oli vatsa täynnä ruokaa, saatiin
vielä nauttia vauhdikkaasta kantritanssiesityksestä.
Tämän jälkeen piti pikaisesti valmistautua vielä iltaa varten. Paikalle
saapui orkesteri huolehtimaan karavaanareitten liikunnan sujumisesta.
Liekö edellisen illan myrskyjännitys
ja päivän tiivis ohjelma vaikuttanut,
kun tanssijoita oli aika vähän. Tämä ei
tosin tunnelmaa mitenkään latistanut.
Laatu korvasi määrän.
Sunnuntaina oli vielä luontopolku.
Tällä kertaa polku kiersi alueella rantaa pitkin ja muutaman rastin löytäminen osoittautui hiukan haasteelliseksi.
Jokainen osallistuja loppujen lopuksi
kuitenkin löysi kaikki alueelle jemmatut kysymykset.
Palkinnot lauantain kisoista jaettiin
asiaankuuluvin seremonioin. Lisäksi
köydenvedon hävinneet palkittiin.
Arpoja oli myyty reilusti ja palkintoja
oli paljon. Moni tyytyväinen voittaja
sai lähteä kotiin lepäämään vilkkaan
viikonlopun jälkeen.

Rantakalatreffit | Taina Kummelus

KILPAILUTULOKSET
KOLMIOTTELU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LAPSET:
Oliver Iskanius
Joonas Kesäniemi
Janita Kesäniemi
Lotta Niemelä
Emma
Joni
Maija Väyrynen
Veera Iskanius
AIKUISET:

Naiset:
1. Mia Helenius
2. Anne Voutilainen
3. Jaana Toikka ja Terttu Mononen
Miehet:
1. Kimmo Toikka
2. Hannu Hytti
3. Mikko Tuomala
1.
2.
3.
4.

PETANQUE
Pirjo ja Harri Huotari
Raija ja Kari Mäkinen
Pirjo Vierula ja Pentti Vainio
Sirpa ja Jussi Varjola

LUONTOPOLKU
Hämäläinen 21386
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Pikkujoulu treffit Haminassa
Menneen vuoden pikkujoulutreffit pidettiin tällä kertaa
Hamina Campingillä. Suunnitelmissa oli, että olisimme päässeet uuteen ravintolarakennukseen viettämään
pikkujoulujuhlaa kun sen luvattiin olevan silloin valmis
käyttöön. Varasuunnitelma kuitenkin tehtiin ja paikkana
oli Vilniemen kylätalo, joka on parin kolmen kilometrin
päässä leirintäalueesta. Niinhän siinä kävikin, että varasuunnitelma tuli käyttöön.
Treffiläisiä oli kokoontunut paikalle ihan mukavasti.
Perjantaina ja lauantaina saunottiin ja vietettiin mukavaa
yhdessäoloa alueella.
Treffien päätapahtuma oli siis Vilniemen kylätalolla lauantaina, jonne kuljetuskin oli järjestetty. Pikkujoulujuhla
aloitettiin pienellä alkupuheenvuorolla, jonka jälkeen
arvottiin vuoden aikana toimihenkilötehtävissä olleiden
kesken matkalahjakortti, jonka tällä kertaa voitti Henri
Kurki. Sitten laulettiin Vuoden Veivari laulu ja julistettiin
ansioituneet yhdistyksen jäsenet, eli yksi vaunukunta joka
oli vuoden aikana osoittanut aktiivisuutta ja tehnyt pyyteetöntä työtä yhdistyksen hyväksi. Tämän kunniamaininnan
sai itseoikeutetusti Pirjo Vierula ja Pentti Vainio. He ovat
aina olleet valmiita tekemään hommia kun niitä on tarvittu
tehdä. Näitä vuoden veivareita on aina kiva julkistaa ja
huomioida.
Virallisen osuuden jälkeen ruokailtiin runsas ja maittava
jouluateria ja sen jälkeen olikin tanssien vuoro. Kylätalolta oli tanssien jälkeen kuljetus leirintäalueelle. Pikkujoulutreffit sujuivat kaikin puolin mukavasti ja kansa oli
tyytyväistä. Seuraavat pikkujoulutreffit pidetäänkin sitten
omalla alueella, Palvaanjärvellä.

Oikealla Vuoden Veivarit Pirjo Vierula ja Pentti Vainio

Kiitos kaikille menneestä vuodesta.

Teatteria Kouvolassa
Ovista ja ikkunoista
Tammikuun leutona lauantaina kokoontui ryhmä vaunukansaa Kouvolan
teatteriin. Tällä kertaa oli valittu päivänäytös, jossa esitettiin nykyaikainen farssi/komedia nimeltä Ovista ja ikkunoista. Muutamien peruutusten
takia porukan kasaaminen vaati hiukan puhetyötä, mutta yhtä kaikki, tarpeellinen määrä osallistujia siis saatiin kasaan. Näytelmä oli jo syksyllä
puhuttanut teatterissa kävijöitä sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä ja meille kävi samoin: osaa sakista näytelmä nauratti todella paljon
ja toinen osa poppoota ei nauranut lainkaan, vaan piti esitystä lähinnä
tylsänä. Hyvä seura sentään korvasi jotain. Koska olimme liikenteessä
päivällä, oli näytöksen jälkeen varattu pöydät Ravintola Nevilleen, minne
melkein koko seurue sitten kävelikin. Vatsat täynnä ruokaa tiet erosivat,
kun alkuilta koitti. Osa meni tyytyväisenä koteihin ja muutamat jatkoivat
iltaa kaupungilla.
Ruokailu teatterin jälkeen
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SYYSKOKOUS 2014
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 6.11.2014 klo 18.00
Kouvolassa, Kouvola-talon Honkasalissa. Paikalle oli
saapunut 32 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokouksen alkamista katsottiin SF Caravan ry.n tuottama videoesitys
harrastuksemme 50-v alkutaipaleilta ja kehittymisestä
Esityksen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Ari Tynys
toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen ja samalla
todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtava Ari Tynys ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri
Teuvo Hämäläinen. Pöytäkirjan tarkistajina toimivat Seija
ja Hannu Hytti Henkilövalinnoista oli vuorossa yhdistyksen
hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosille
2015–2016. Erovuorossa hallituksen varsinaisista jäsenistä
olivat Henrik Kurki, Jouni Härkänen, Valtteri Ruonala ja
Erkki Peräkylä ja varajäsen Kirsi Tynys. Hallituksen esitys
erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi olivat samat
Henrik Kurki, Jouni Härkänen, Valtteri Ruonala ja Erkki
Peräkylä ja varajäseneksi Kirsi Tynys. Muita esityksiä 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. Merkittävin muutos toimintasuunnitelmaan
tulee oman caravan -alueen hankinnan etenemisestä joka
käytännössä tarkoittaa, että toiminnan painopiste siirtyy
sinne.
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin Hannu Hytti ja hänelle varamieheksi Harri Huotari
Veivari lehti ilmestyy 2015 kahtena numerona Yt-alueen
lehden yhtenä osana ja on yhdistyksen virallinen tiedotuskanava. Yhdistyksellä on myös omat www.sivut, joiden
avulla pyrimme tiedottamaan ajankohtaisia asioita jäsenkunnalle kuten esim. tulevien treffien ohjelman. wwwosoite 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 edelleen 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 keskustelu
asiasta. Asioiden etenemistä voi seurata www-sivujemme
kautta, kohdasta SFC Palvaanjärvi.
Tässä lyhyesti syyskokouksen anti. Terveisin yhdistyksen sihteeri.

KEVÄTKOKOUSKUTSU
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN
TIISTAINA 21.4.2015 KLO 18.00 KOUVOLA TALON
HONKA SALISSA.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN
KEVÄTKOKOUKSELLE MÄÄRÄÄMÄT ASIAT.
Kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua alkaen klo 17.30
Ota jäsenkortti mukaan.
TERVETULOA !

27

TREFFIT

PILKKITREFFIT
SFC Palvaanjärvellä 20.-22.3.2015
Ohjelmassa pilkkikisat, saunomista, karaokea ja
muuta mukavaa.
Treffihinta pe-su 50 €/la-su 30 € sis. aluemaksun,
valosähkön, saunat.
TERVETULOA !

PÄÄSIÄISTAPAAMINEN
SFC Palvaanjärvellä 2.-6.4.2015
Tapaamisessa ei erityistä ohjelmaa.
Normaalit vuorokausihinnat + sähkö hinnaston
mukaan. Sauna yleisillä vuoroilla sis. hintaan.
TERVETULOA !

JUHANNUSTAPAAMINEN
SFC Palvaanjärvellä 18.-21.6.2015
Juhannustanssit aattona ja karaokea juhannuspäivänä.
Normaalit vuorokausimaksut + ohjelmamaksu
30 €/yksikkö.
Saunat yleisillä vuoroilla sis. hintoihin.
TERVETULOA JUSSIN VIETTOON PALVAALLE !

KUUTAMOTREFFIT
SFC Palvaanjärvellä 28.-30.8.2015
Täyden kuun treffeillä yllätyksellistä ohjelmaa.
Kilpailuja, soppatykkiruokaa, arpajaiset, tanssit ym.
Viikonlopun treffihinta 50 €/yksikkö sis. aluemaksun,
valosähkön, saunat ja ohjelman.
TERVETULOA !

VAPPUKARKELOT

RANTAKALATREFFIT

SFC Palvaanjärvellä 30.4. – 3.5. 2015

SFC Palvaanjärvellä 25.-27.9.2015

Ohjelmassa vapputanssit perjantaina ja karaokea
lauantaina + muuta ohjelmaa.
Normaalit vuorokausimaksut + ohjelmamaksu
20 €/yksikkö.
Saunat yleisillä vuoroilla sisältyy hintoihin.

Ohjelmassa yhdistyksen Petankkimestaruus kisat,
tanssit, arpajaiset, kilpailuja, saunomista ja tietysti
lohisoppaa suoraan soppatykistä.
Treffihinta pe-su 50 €/yksikkö la-su 30 €/yksikkö
sis. aluemaksun, valosähkön, ohjelmat ja lohisopan
lauantaina.

TERVETULOA VAPUNVIETTOON !
TERVETULOA !
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