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Puheenjohtaja
Jouko Kesäniemi
0400 778 564
puheenjohtaja@sfckouvolanseutu.com

Varapuheenjohtaja
Mikko Tuomala
040 835 8051
mikstuo@hotmail.com

Sihteeri
Hilkka Rockas
044 024 1152
sihteeri@sfckouvolanseutu.com

Varainhoitaja
Paul Nyman
050 340 3232
varainhoitaja@sfckouvolanseutu.com

Eriol Rockas
0400 730 449

Henrik Kurki
0400 650 780

Pentti-Ilmari Väisänen
040 620 6640

Heikki Peltola
040 866 9385

Valtteri Ruonala
040 762 0292

Varajäsen
Janne Vuorenmaa
040 474 7535

Varajäsen
Seppo Koistinen
050 435 8060

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tervehdys hyvät karavaanarit!
Taas on kulunut puoli vuotta viimelehden ilmestymisestä ja tämä on nyt
viimeinen lehti joka tulee paperiversiona. Siirrymme nykyaikaan ja menemme sähköiseen lehteen. Jatkamme sähköisen lehden tekoa vanhalla
mallilla eli YT-alue jatkaa hyvää yhteistyötä jatkossakin. Isoja päätöksiä
ollaan tehty hallituksessa Palvaan suhteen sekä yhdistyksen myös.
Treffit jotka ovat olleet Palvaanjärvellä niin onnistuminen on ollut hyvä
ja kiitosta on tullut treffiisännille ja
kiitän myös viellä itsekkin isäntiä. Tosin eivät treffit tähän lopu vaan vielä
syksyllä on luvassa vielä rantakalat,
valo- ja hirvisoppatreffit tietysti pikkujouluja unohtamatta. Tosin meillä
on Palvaanjärven Loma Oy.n kanssa
tapahtumia myös pitkin syksyä. Käykää vilkasemassa netistä tapahtumakalenteria. Ei muuta kun sankoin joukoin liikkeille treffeille.
Palvaanjärvestä eli oma alueesta kerrottavaa on että vihdoin saamme ison
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saunan valmiiksi ja voimme ottaa sen
käyttöön. Iso kiitos talkooporukalle
olette tehneet loistavan työn. Niin iso
sauna laitetaan yleiseksi saunaksi ja
pikku sauna jää tilaus saunaksi. Muita investointeja jota teemme on lisää
sähköistettyjä vaunu/autopaikkoja. Ne
valmistuu tässä syksyn aikana. Tekemistä riittää.
Minulle on tullut paljon kyselyitä
Palvaanjärven Loma Oy.n omistussuhteista että kuka sen omistaa. Kerrottakoon nyt lehden välityksellä että
SFC-Kouvolan Seutu ry omistaa koko
Palvaanjärven Loma Oy.n liiketoiminnan, maat ja rakennukset eli OMA
ALUE.
Ei tässä nyt muuta kerrottavaa. Jos
joku asia jää vaivaamaan niin rohkeasti hihasta kiinni ja juttusille tosin voi
meille muutenkin tulla rupattelemaan.
Hyvää alkavaa syksyä ja tervetuloa
Palvaanjärvelle.
Jokke

SFC PALVAANJÄRVEN HINNASTO 2017

MUUT TOIMIHENKILÖT

Jäsenkirjuri:
Kari Kujala
Kalustonhoitaja:
Eriol Rockas
Veivarin päätoimittaja:
Taina Kummelus
Kotisivut:
Seppo Koistinen ja Juha Raippo
Matkailuasiamies:
Teuvo Hämäläinen
Tekniikka ja turvallisuus asiamies:
Henrik Kurki
Tiedotus:
Jouko Kesäniemi ja Paul Nyman

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 mittarilla
0,35 €/kWh
Ilman mittaria
4 €/vrk (valosähkö)
Talvikaudella 1.10. - 30.4. 8 €/vrk.
Sauna yleisillä vuoroilla sisältyy caravanhintoihin.
Tilaussauna caravaanereille 12 €/50 min. (pieni sauna)
Tilaussauna muut 20 €/50 min. (pieni sauna)
Säilytys kesällä 5 €/vko
Säilytys talvella 20 €/kk
Kaasu 26 €/11 kg
Pyykinpesukone 3 €/kerta
Pieni mökki 1-4 henkilöä 40 €/vrk, 200 €/viikko
Iso mökki max. 6 henkilöä 70 €/vrk, 350 €/viikko
Hotellihuone 2 henkilöä 60 €/vrk, 300 €/viikko
Kolmio max 5 henkilöä 120 €/vrk, 600 €/viikko
Lakanasetti lisämaksusta, 5 €/setti
Telttapaikka 20 €/vrk.
HUOM. Kesäkauden ulkopuolella alueella isäntäpäivystys vain viikonloppuisin
pe klo. 16.00 – su klo.16.00. Viikolla omatoimialue, ohjeet löytyvät paikalta.

Tehoa tiedotukseen

Toimituksen tuumailut
Jo edellisessä numerossa heitin ajatuksen Veivarin siirtämisestä kokonaan nettiin ja nyt tämä vihdoin
näyttäisi toteutuvan. Vaikka lehden
toimittaminen paperiversiona loppuisikin, jää meille ainakin vielä hetkeksi
lehden nettiversio.
Viime vuosien aikana nopea tiedon
saaminen on muuttunut osaksi kaikkien meidän arkipäivää. Pari kertaa vuodessa ilmestyvä painettu jäsenjulkaisu
alkaa olla valitettavasti jo kustannustensakin takia aikansa palvellut ja nyt

hyviin muistoihin haudattava asia.
Tämä tuo sitten uusia haasteita yhdistyksemme tiedottajalle, että nettipäivitykset pysyvät ajan tasalla. Tuleva YTalueiden yhteinen sivu kuitenkin antaa
mahdollisuuden hyödyntää netin kautta tapahtuvaa tiedotusta suuremmalla
kapasiteetilla kuin vain omat sivut ja
Veivari. Myös tapahtumista kertovat
jutut saattavat kiinnostaa lukijoita aiempaa enemmän, varsinkin jos jutut
julkaistaan heti tapahtuman jälkeen.

Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 4.11.2017 klo. 12.00
Palvaanjärvellä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Lisäksi käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset sekä jäsenlehti Veivariin ja
tiedotukseen liittyvät asiat.

Yhdistyksessämme puhaltavat uudet
tuulet tiedotuksen tehostamiseksi. Tulevaisuudessa yksi osa nopeaa tiedonkulkua on sähköpostitse lähetettävät
tiedotteet toiminnasta. Silloin tällöin
sattuu, että porukalla keksitään nopealla aikataululla jokin hauska tapahtuma ja tietoa pitäisi saada levitettyä
äkkiä ja heti paikalla. Ennen tämä oli
lähes mahdoton tehtävä, mutta nyt jokainen voi saada omaan sähköpostiin
tiedon ja täten mahdollisuuden osallistua tarjolla olevaan toimintaan. Tätä
varten onkin todella tärkeää, että jäsentiedot ovat oikeat.
Toivommekin täällä yhdistyksessä, että jäsenistö kävisi kurkistamassa liiton sivujen kautta omat tietonsa
ja jos sähköpostiosoite puuttuu sieltä,
laittaisi osoitteensa sinne.

Kahvitarjoilu klo. 11.30. Tervetuloa!
Muistathan ottaa jäsenkorttisi mukaan.
SF-Caravan Kouvolan seutu ry hallitus
17

TAPAHTUMAT

Koko Perheen Peli-Treffit
9 -11.06.2017
Palvaalla vietettiin koko perheen peli-treffejä aika kauniissa säässä. Lapsia oli tällä kertaa aika paljon, noin
20 lasta. Lapset olivat innoissaan, kun
isoja pomppulinnoja oli paikalla 3 kpl.
Saunatkin lämpeni perjantai- ja lauantai iltana. Pelit olivat sitä varten, että
kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan erilaisia pelejä ilman kilpailua,
osallistuminen oli tärkeintä.
Wanha Kulkuri Tero Tapola tanssitti
perjantai sekä lauantai illalla.
Satu ja Teuvo keitti meille maukkaan
nakkikeiton leipien ja mehun kera.
J.Rinta-Jouppi Lappeenrannasta kävi
esittelemässä muutamia asuntoautoja.
Sunnuntaina aamulla oli vielä luontopolku ja arpajaiset.
Kiitos kuuluu kaikille treffeihin osallistujille, etenkin lapsille.
Ihmettelyn ja riemun aihetta

syysnÄyttelyt

2018 mallivuosi esittÄytyy kouvolassa!

23. - 24.9.2017 la & su 10-15

messutarjoukset voimassa
vielÄ tÄmÄn viikonlopun!

OLEMME MUKANA MYÖS
LAHDEN CARAVAN-MESSUILLA
15. - 17.9.2017
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TAPAHTUMAT

Kuvasatoa Palvaanjärven kesästä

Vapputunnelmia!

Tänä kesänä on alueella vieraillut sekä omineen kulkijoita että erilaisia ryhmiä. Kesän aikana paikalla ovat vierailleet niin Pappatunturit kuin Amerikan
autot. Lisämaustetta ovat tuoneet erilaiset yksityiset juhlijat, jotka ovat viihtyneet Palvaan leppoisassa maisemassa. Yhdistyksen omat treffit ja tapaamiset ovat saaneet oman jäsenistön lisäksi myös muiden yhdistysten väkeä saapumaan hyvään seuraan. Palaute on koko kesän ajalta ollut todella myönteistä.
Alla muutamia kuvia eri tapahtumista.

Juhannuskokko ja ihailijat

Amerikkalaista automuotoilua ihailtavana

Pappatunturit paikalla
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TAPAHTUMAT

Heinäkuun markkinatunnelmia

TREFFIT

Rantakalatreffit
22.9. - 24.9.2017
Palvaanjärvi
Valotreffit
6.10. - 8.10.2017
Palvaanjärvi
Palvaanjärven
syystalkoot
13.10. - 15.10.2017
Jos et ole vielä osallistunut alueemme talkoisiin, niin nyt on
hyvä mahdollisuus tulla ja kokea yhdessä tekemisen hauskuutta.
Ohjelmassa alueen syyssiivousta ja hyvää seuraa. Jos et halua
puuhastella koko viikonloppua, voit tulla mukaan vaikka
lauantaina muutamaksi tunniksi. Kaikki talkooapu on
tärkeää ja tervetullutta.
Talkoisiin osallistujilta ei peritä aluemaksua!!

Hirvisoppatreffit
27. – 29.10.2017
Yhdistyksen
sääntömääräinen
syyskokous pidetään
4.11.2017 klo. 12.00
Palvaanjärvellä
Pikkujoulut
Palvaalla
24. – 26.11.2017
Joulutunnelmaa tarjolla!!
Jouluruokailu lauantaina 25.11.17. Hinta 25 €/henkilö.
Ruokailuun ilmoittautuminen 12.11. mennessä
puh. 050 340 3232 tai s.posti paulnyman6@gmail.com
Yhdistyksen jäseniltä ei aluemaksua.

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista löytyvät yhdistyksen nettisivuilta www.sfckouvolanseutu.com
Vuoden 2018 tapahtumien tiedot julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. Tämän lisäksi voit seurata tapahtumien ilmoittelua
myös yhdistyksen Facebook-sivustolla.
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