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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys hyvät
karavaanarit
Aikaa viime lehden ilmestymisestä
onkin vierähtänyt jo puolisen vuotta ja
paljon on tapahtunut.
Keväällä Palvaanjärven Loma koki
uudistusta kun pitkäaikainen puheenjohtaja ja Palvaa Oy:n puheenjohtaja
Ari lopetti toiminnan omasta tahdosta ja jouduimme tekemään uudistuksia johtoportaassa. Saimme nyt hyvän
tiimin vetämään bisnestä uudessa kokoonpanossa ja uskon että selviämme
uusista haasteista kunnialla.
Mitään isoja investointeja emme
tänä kesänä tehneet vaan toivon mukaan ensi kevääksi saisimme uusia ca-

ravan paikkoja ja kuuluisan ison
saunan remontin loppuun saatetuksi. Siinähän sitä puuha on talkooporukalle.
Tapahtumia ja treffejä meillä on ollut jo mukavasti ja väkeä on ollut kivasti eli iso kiitos
kaikille jotka ovat osallistuneet.
Tosin monta hyvää tapahtumaa on vielä syksyksi tulossa ja niihin odotetaan
osallistujia runsaasti.
Syksy alkaa tehdä tuloaan ja toivottavasti monien pyörät pyörivät vielä pitkälle talveen. Siinnä sitä onkin
mukava muistella mennyttä kesää ja

suunnitella vaikka uusia reissuja ensi
kesäksi. Mukavaa alkusyksyä ja pidetään pyörät pyörimässä tai pysähdytään Palvaalle.
Jokke

SFC PALVAANJÄRVEN HINNASTO 2016

Caravanpaikka
SFC jäsen 15 €/vrk, ei jäsen 25 €/vrk
Kausipaikat (isäntävelvoite)
Vuosipaikka
500 €
1.5. – 30.9
350 €
1.10 – 30.4
250 €
1 kuukausi
200 €
viikko
90 €
Sähkö mittarin mukaan 0,30 €/kwh, minimi 2 €
Sähkö ilman mittari kesällä
4€
Sähkö ilman mittari talvella
8€
Kesäsäilytys ei sähköä
5 €/vko
Talvisäilytys ei sähköä
20 €/kk
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Sauna yleisillä vuoroilla sisältyy caravan hintoihin
Tilaussauna caravanareille 12 €/50 min
Tilaussauna muut 20 €/50 min
Pyykinpesukone 3 €/krt
Pieni mökki 1 – 4 henkilöä 40 €/vrk, 200 €/viikko
Iso mökki max. 7 henkilöä 70 €/vrk, 350 €/viikko
Hotellihuone 60 €/vrk
Kolmio 120 €/vrk
Lakanasetti 5 €/setti
Telttapaikka 20 €/vrk, max 4 henkilöä

TAPAHTUMAT

PILKKITREFFIT/
TALVIPÄIVÄT
18. – 20.3.2016
Treffit järjestettiin tänä vuonna yhdessä Lahden yhdistyksen kanssa. Viikonlopuksi sattuikin oikein mukava
aurinkoinen ilma.
Perjantaina kalustoa valui heti aamusta pitkälle iltaan, tasaiseen tahtiin.
Ilta kului kuulumisia vaihtaen, saunoen ja tietysti tanssien karaoken tahdissa.
Lauantai alkoi pilkkikisojen merkeissä, mutta Ahti ei ollut kaikille antelias. Vähäisestä saalista huolimatta
molempien yhdistysten pokaalit saatiin jaettua. Kisojen jälkeen treffikansa sai mahat täyteen maistuvasta jauhelihakeitosta. Illalla sitten saunottiin
ja jotkut rohkeat uskaltautuivat myös
avantoon. Ravintolassa tanssittiin vielä orkesterin tahdissa aina pilkkuun
asti.
Sunnuntai aamuna ei ollut ohjelmassa kuin arpajaiset, jonka jälkeen treffikansa alkoi rauhalliseen tahtiin lähtemään kotia kohti. Osallistujia oli noin
70 vaunu-/autokuntaa kausipaikkalaiset mukaan lukien.
Kiitokset SFC Lahden seudulle mukavista yhteistreffeistä. -103374-
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TAPAHTUMAT

KOKO PERHEEN PELITREFFIT
20. – 22.5.2016

Ensimmäistä kertaa Palvaanjärvellä vietetyt pelitreffit
käynnistyivät perjantaina mukavassa kelissä. Caravaanareita saapui paikalle 45 auto- ja vaunukunnan verran ja
kun majoittuminen oli valmista, pääsi perheen pienimmät testaamaan taitojaan pomppulinnassa. Ohjelmassa oli perinteiset saunat, joidenka jälkeen illan kruunasi
Wanha Kulkuri Tero Tapola.
Lauantaipäivä alkoi kevyellä kevätsateella, joka päätti
virkistää treffiläisiä koko päivän. Tämä ei onneksi näyttänyt ollenkaan haittaavan päivän kivaa tunnelmaa. Nyt
ei kilpailtu voitosta vaan kaikilla oli mahdollista päästä
kokeilemaan erilaisia pelejä. Teuvo ja Satu olivat valmistaneet treffiläisille makoisan nakkikeiton, jota pääsi nauttimaan voileipien ja mehun kera pelaamisen lomassa.
Paikalla oli Kouvolan Vaunun myyntinäyttely, jossa oli
mahdollista tutustua uusiin vaunumalleihin. Kaasulaitteiden koeponnistusta sai myös tarjoushintaan. Lisäksi treffiläiset pääsivät halutessaan tarkistuttamaan sammuttimiensa kunnon. Saunomisen jälkeen oli vuorossa karaokea.
Sunnuntain peliaiheisessa luontopolussa pääsi testaamaan tietämystään eri peleistä. Treffien teema ”voitto ei ole tärkein” näkyi myös luontopolun voittajan palkitsemisessa, kun isännät päättivät arpoa voittajan luontopolun osallistujien
kesken. Ei siis haitannut, vaikkei kaikkeen tiennytkään oikeita vastauksia. Tärkeintä oli osallistuminen. Kokonaisuudessaan treffit olivat todella onnistuneet. Kiitos kuuluu kaikille treffeihin osallistuneille, isännille ja yhteistyökumppaneille.
Näemmehän jälleen ensi vuonna.
Pirjo ja Ulla
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PALVAANJÄRVEN
JUHANNUS

Palvaanjärven juhannus vuonna
2016 alkoi torstaina, jolloin saapuivat
ensimmäiset juhannuksen viettäjät,
jatkuen perjantain ja lauantain kautta
sunnuntaihin. Sää suosi kaikessa komeudessaan eli ”palvaalla palvattavana olevaa karavaanarikanssaa”.
Juhannusaattona ensimmäiset saunojat olivat saunan löylyssä, ja uimaveden lämmössä jo iltapäivällä kellon käydessä viittätoista nolla nollaa.
Saunominen jatkui iltamyöhään, niin
varsinaisessa rantasaunassa kuin juhannukseksi pystytetyn telttasaunan
lempeässä hyväilyssä. Kello 18.00
suoritettiin lipun nosto yöttömään yöhön. Juhannuskokko saatiin lopulta

syttymään noin kello 22.00 ”naisen logiikalla”. Kokkotulen roihutessa kuultiin suomalaiseen juhannukseen perinteisesti kuuluvat haitarin kaihoisat
luoksensa kutsuvat sävelet Eino Kekäläisen taidokkaana sormityöskentelynä. Rohkeimmat parit suorittivat
sujuvasti nurmikkotangon tai valssin.
Juhannusaaton tanssimusiikista ravintolassa vastasi Seppo Olavi yhtyeineen, ja tanssintaitajia oli erittäin kiitettävästi.
Juhannuspäivä alkoi aurinkoisena
karaanareitten yllä. Aamutoimien valmistuttua, alkoi grillikodalle kokoontua innokkaita kaviouran harrastajia.
Paikalle oli saatu Suomen hevonen

Koli Koli kärryineen kyyditsemään,
niin pienempiä, kuin suurempia kyytiläisiä. Kello 14.00 alkoivat ravintolan terassilla iltapäivätanssit. Juhannuspäivän saunat saunottiin aattoillan
tyyliin, ja klo 21.00 ravintolassa sai
kuulla taidokkaita karaoke-esiintyjiä.
Sunnuntaina olikin kotiin lähdönaika
niillä kellä ei loma jatkunut vaan, arjen työt kutsuivat Suomen taloutta ylläpitämään. Kaikkiaan sfc Kouvolan
seutu ry:n toinen juhannus omalla alueella meni hyvien ilmojen, mukavien
ihmisten ja ahkerien isäntien toimesta
loiustavasti.
Pentti-Ilmari

UUDET JÄSENET
139801
154729
156294
145016
141497
156739
131602
100141
037566
155986
154783
156579
156689
155652
155629
111021
154670
154684
154701
156335

Aronen Alpo
Ekman Jarmo
Heikkilä Kimmo
Heinonen Timo
Henttonen Pirjo
Holappa Sammy
Kaihovaara Ismo
Karppinen Jouko
Kokkonen Matti
Kujanpää Tero
Laasonen Petri
Laivo Minna
Leino Teemu
Leskinen Panu
Liimatainen Tuomas
Linna Seppo
Lohi Kai
Makkonen Vesa
Mäkelä Tarjamaarit
Mäkelä Virva

Voikkaa
Kouvola
Myllykoski
Lemi
Imatra
Inkeroinen
Kerimäki
Tavastila
Lappeenranta
Ummeljoki
Imatra
Inkeroinen
Paimio
Voikkaa
Vekaranjärvi
Kouvola
Lappeenranta
Kuusankoski
Voikoski
Inkeroinen

156711
056276
069289
018142
156701
044333
056753-1
061310
089326-1
156156
154697
018142-1
145641
156461
154594
123063
154967
154852
156318
156318-1

TERVETULOA YHDISTYKSEEN JA
PALVAANJÄRVELLE !

Paakkanen Anne
Pekkala Kirsti
Peltola Jussi
Pulkkinen Jukka
Punkkinen Veini
Puumalainen Raimo
Raippo Riitta
Ruutuoksa Tapio
Sallinen Ilari
Setälä Erno
Strengell Jari
Tatarinov Eva
Tikkanen Jari
Toivakka Pekka
Tuomala Taru
Tuviala Harri
Viren Pekka
Ylimäki Kalle
Yrjönen Elina
Yrjönen Toni

Oravala
Lappeenranta
Taavetti
Siltakylä
Taavetti
Kotka
Kaipiainen
Lappeenranta
Lappeenranta
Valkeala
Kouvola
Siltakylä
Pyhtää
Lappeenranta
Koria
Valkeala
Elimäki
Kuusankoski
Inkeroinen
Inkeroinen
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TREFFIT/TAPAHTUMAT

RANTAKALATREFFIT
PALVAALLA 23 – 25.9.2016

Ohjelmassa petanque, onkikilpailut (omat onget), tanssia,
karaokea, saunomista, lohisoppa ja muuta mukavaa.
Treffihinta 60 € pe - su ja 30 € la – su. Käteismaksu.

PALVAAN SYYSTALKOOT
30.9 – 2.10.2016

Alueen talvikuntoon laittaminen. Karaokea. Normaalit
vuorokausihinnat + sähkö.

SYYSKOKOUS PALVAALLA
22.10.2016 KLO 12.00
HIRVISOPPATREFFIT
PALVAALLA 28 – 30.10.2016

Ohjelmallinen viikonloppu hirvikeiton ja erilaisten kilpailujen ja tanssien merkeissä. Treffihinta 60 € pe – su ja 30 €
la – su. Käteismaksu.

PIKKUJOULUTREFFIT
PALVAALLA 25 – 27.11.2016

Pikkujouluruokailun hinta 25 €. Yhdistyksen jäsenille treffimaksua ei ole. Ulkopuolisille 40 € + ruokailu. Ohjelmassa
glögitarjoilua, tanssia arpajaiset ym. Ilmoittautumiset
ruokailuun 18.11.2016 mennessä puheenjohtajalle,
puh 0400 778 564.

UUSI VUOSI 30.12.2016 –
1.1.2017

Vastaanotetaan Uusi Vuosi 2017 tapaamisen merkeissä,
ei ole järjestettyä ohjelmaa. Ravintola on auki ja sauna
lämpiää. Omat raketit ja pidetään hauskaa. Normaalit
vuorokausihinnat + sähkö.

HIIHTOLOMA TAPAAMINEN
PALVAALLA

Tarkempi ohjelma ja ajankohta ilmoitetaan erikseen
kotisivuilla.

PILKKITREFFIT PALVAALLA
17 – 19.3.2017

Ohjelmassa mm tanssit, karaokea, pilkkikisat, ruokailu,
saunomista, arpajaiset ym. Treffihinta 60 € pe – la ja 30 €
la – su.

LUOTETTAVAA KAUPPAA
JO 25 VUOTTA
seuraa meitä facebookissa!
www.facebook.com/kouvolanvaunu

...SINNE NE HYVÄT VAIHDOKIT MENNEET ON

WWW.KOUVOLANVAUNU.COM

MYYNTI - HUOLTO - TARVIKKEET - VARAOSAT
05-3119077 VERSTASKATU 3

