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LÄMPÖSULKU OY
Teollisuuseristykset

Industrial Insulations

Suurniitynkatu 4, 48600 KOTKA FINLAND
Email: info@lamposulku.com,  

TEL +358 (0) 5 747 6600, FAX +358 (0) 5 213 036
www.lamposulku.com

UUSI TOYOTA RAV4.

SUUREMPI KOOLTAAN 
JA OMINAISUUKSILTAAN.

RAV4 2.0 D-4D 2WD alkaen:
Autoveroton suositushinta 28 110 €, arvioitu autovero 
7 164,09 €. Toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta sisältäen 
toimituskulut 35 874,09 €.

RAV4 2.0 Valvematic AWD alkaen:
Autoveroton suositushinta 28 230 €, arvioitu autovero 
10 846,62 €. Toimituskulut 600 €, arvioitu kokonaishinta sisältäen 
toimituskulut 39 676,62 €.

KOUVOLA, Kaitilankatu 6, automyynti p. 010 5228 425,
aukioloajat automyynti ark. 9-17, la suljettu
vaihtoautot osoitteesta www.vaihtoautot.net
Lankapuhelinmaksu 8,21 cent./puhelu+5,9 cent./min. Matkapuhelin 8,21 cent./puhelu+16,90cent./min.



Kesäsää puhuttaa aina
Kulunut kesä tulee jäämään ehkä pitkäksikin aikaa monien mieleen 
kuumana ja kuivana. Poikkeuksellinen kesä aloittaa monet jutut, kun 
tavataan tauon jälkeen. Ainahan sitä on toivottu juuri oman loman ajaksi 
poutaa ja lämmintä. Melkoisen usein tätä on lähdetty varmistamaan 
ulkomaille asti. Yleensä Suomen suvi on näyttänyt nurjan naamansa 
heinäkuussakin huonoilla keleillä.

Kuivaa kesää edeltänyt kostea kevät lahjoitti meille ulkona viihtyville 
sen vähemmän mukavan puolensa: hyttysten määrä oli välillä sitä luok-
kaa, että koiraakaan ei kehdannut pihalla pitää. Sen jälkeen hyökkäsi 
pari paarmasukupolvea kimppuun. Näistä kun selvittiin, niin voi sanoa, 
että takana on todella upea kesä.

Nyt toista kesää kausipaikalla kököttäneenä olen sitten listaillut kai-
kenlaisia vertailuja, mitä kun ja jos liikun tai olen samassa paikassa. 
Ainakin kausipaikalla ollaan juuri paikallisen sään armoilla ja rahaa-
kin kuluu, kun oikein innostuu laittelemaan mitä ihmeintä huviketta 
ja koristusta vaunun ympärille sitä harmoniaa ja kauneutta (ainakin 
omasta mielestä) tuomaan. Täytyy myös huomioida, että työtunteja 
kuluu kuin kesämökillä vaunun ympäristöä siistien. Tämähän on kaikki 
vapaaehtoista.

Ja kuinka mukava on mennä vapaapäiviä vaunulle viettämään, kun 
mukaan tarvitsee muutaman puhtaan vaatteen ja pussillisen purtavaa. 
Ei veivausta, ei ajokilometrejä eikä ihmettelyä, että missä mikäkin on 
ja saakohan täältä saunavuoroa jne. On pakko myös tunnustaa, että 
on aina mukava tavata ne muutkin samalla kulmalla aikaansa kulutta-
vat kaverit. Yhteinen puuhastelu tuo lisämaustetta samassa paikassa 
oleskeleville.

Sen verran levoton tapaus olen, että tuo kausipaikka mahdollistui 
sillä, että meidän pesue pääsee halutessaan liikkumaan. Tämän asian 
varmistaa pihaan keväällä ajettu ikivanha retkeilyauto. Sinne kun mu-
kavasti mahtuu ukko, akka ja kaksi koiraa. Kokonaan paikallaan ei siis 
ole oltu eikä vaunumatkailun alkuperäisideaa unohdettu. 

Hauskaa syksyä sekä paikallaan oleville  
että liikkuville karavaanareille toivotellen 
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Kirjoittanut Ari Tynys

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 11
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

30-vuotisjuhlat on takanapäin ja ne vietettiin Kausalan Ravilinnas-
sa, joka oli tapahtumalle oikein hyvä paikka. Paikalla oli mukavasti 
yhdistyksen jäseniä ja liiton sekä naapuriyhdistysten edustajia. Kii-
tos kaikille mukana olleille. 30 vuotta on siis mennyt yhdistyksen 
vaiherikkaassa elämässä ja eteenpäin meno jatkuu positiivisessa 
hengessä.

Alkuvuoden toiminnasta voisi nostaa esille hyvän suosion saa-
neen matkailuillan, jossa käytiin läpi erityisesti ulkomaanmatkailuun 
liittyviä asioita hyvien luennoitsijoiden avulla. Tilaisuus varmasti 
kannattaa uusia jossain vaiheessa. Onko se sitten ensi vai seuraa-
vana vuonna, jää nähtäväksi. Teatteriretki Helsinkiin ei toteutunut 
vähäisen osanottajamäärän takia. Ehkä se onnistuisi paremmin 
jos se olisi oman kaupungin teatterissa. Syksyn treffitarjontaa on 
enää jäljellä kaksi, Rantakalatreffit ja Pikkujoulut. Hirvisoppatreffit 
jäävät tällä kertaa pois kun suunniteltu ajankohta ei onnistukaan. 
Treffikalenterissa on ensi vuoden alkuun jo laitettu pari tapahtumaa 
joista Pilkkitreffien pitopaikka on vielä avoin, mutta se ehtii vielä ensi 
vuoden ensimmäiseen Veivariin ja tietysti nettisivuille jo aiemmin. 
Nettisivut on uusiutuneet ja niitä vielä kehitellään. Sieltä kannattaa 
seurata kaikkea tiedottamista ja laitamme sinne asiaa aina kun 
sitä on tarjolla. 

Syyskokous on tietysti ohjelmassa marraskuussa ja silloin pää-
tetään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja myöskin puheenjohtaja. 
Kokouksessa käydään myös läpi oman alueen hankinnan vaihe, 
missä mennään silloin. Tällä hetkellä asia etenee byrokraattisen 
hitaasti, mutta etenee kuitenkin ja maaliinkin toivottavasti päästään 
hyväksytysti. työtä tehdään asian eteen koko ajan ja aikataulusta 
ei vielä tässä vaiheessa pysty sanomaan mitään. Jos saamme sen 
positiivisen päätöksen, niin sen jälkeen asioita voi jo aikatauluttaa. 
Nettisivuilla tiedotamme senkin asian heti kun se vahvistuu.

Toivotan kaikille lämmintä ja mukavaa syksyä.

ARI TYNYS 
puheenjohtaja

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



Kirjoittanut Ari Tynys

UUDET JÄSENET

019471-0    Kari Lehtinen	 Kouvola
030290-0    Maija-Liisa Pöntinen Nastola
030626-0    Pertti Raasu Jaala
031490-0    Kari Tuominen Kannuskoski
032154-0 			Kai Lehtinen Kuusankoski
034975-0    Juha Tervahartiala Myllykoski
037173-0    Jari Laiho Kausala
066480-0    Matti Puranen Kouvola
080102-0    Jouni Pusila Inkeroinen
120882-0    Timo Heikkilä Kouvola
131901-0    Janne Vuorenmaa Kouvola
141328-1    Arja Myllylä Inkeroinen
144028-0    Harri Danska Myllykoski

Tervetuloa!
144044-0    Anne Tillström Anjala
144044-1    Raimo Jokinen Anjala
144118-0    Mika Nakari Kouvola
144388-0    Jorma Nakko Kouvola
144829-0    Sini Ääri Voikkaa
145325-0    Esa Ala-Turkia Anjala
145474-0    Antti Paavilainen Valkeala
145833-0    Olli-Pekka Kurko Ummeljoki
145891-0    Ari Pio Kouvola
146033-0    Ari Kämäräinen Kouvola
146334-0    Juhani Kaskinen Liikkala
146390-0    Jukka Lamponen Kouvola
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Yhdistyksemme järjestyksessään toinen puheen-
johtaja ja yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Risto 
Korpela on poistunut joukostamme äkillisen ja vai-
kean sairauden murtamana 31.5.2013. Risto oli syn-
tynyt vuonna 1944.

Hän oli yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 
1986-87 ja sen jälkeen aina tähän vuoteen saakka eri 
luottamustehtävissä yhdistyksessämme, erityisesti 
treffi-isäntänä ja ulkomaanmatkailuasiamiehenä. 
Hän oli myös monena vuotena F.I.C.C:n ralleissa 
kortteli-isäntänä Suomen leireissä ja kuului myös 
kansainväliseen International Caravanning Associa-
tion (ICA) järjestöön.

Risto Korpela in memoriam

Ristolle oli järjestöelämä lähellä sydäntä kuuluen 
Kouvolassa kirkon ja kirkkovaltuuston toimintaan 
sekä Suomi-Unkari –seuraan. Hän toimi niissäkin 
varsin aktiivisesti pitkät ajat. Risto oli aina valmis 
talkoisiin ja auttamaan ja häneltä sai aina hyviä oh-
jeita ja neuvoja moneen asiaan karavaanarin toimia 
helpottamaan. Rauhallisuus ja ystävällisyys olivat 
Riston tunnuspiirteitä.

Me kaikki jäämme kaipauksella muistamaan 
Ristoa.

Ari
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JOUNI HÄRKÄNEN
varapuheenjohtaja
Volttikatu 1 
45120 Kouvola
p. 044 592 7683
jouni.harkanen@kymp.net

HENRIK KURKI

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

MAGNUS LATVALA

Mannarintie 69
45370 Valkeala
p. 0400 608 532
magnus.latvala@gmail.comt

ERIOL ROCKAS

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

KIRSI TYNYS
varajäsen

Kylväjäntie 15
45610 Koria
p. 040 5050354

VALTTERI RUONALA

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

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

MIKKO TUOMALA

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

JOUKO KESÄNIEMI

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

ERKKI PERÄKYLÄ
varajäsen

Kylväjäntie 26 
45610 Koria 
p. 0400 870 198



MAANRAKENNUS
KESÄNIEMI - KOUVOLA

0400 778 564
 

Yhdistyksen Kevätkokous

KEVÄTKOKOUS  |  Yhdistyksen sihteeri

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.5.2013 Kouvo-
la talossa. Paikalla oli 23 yhdistyksen jäsentä mikä 
kevätkokoukselle on ihan hyvä määrä ja kertoo, että 
asioista ollaan kiinnostuneita.

Kokouksen aluksi puheenjohtajamme Ari Tynys 
kertoi tämänhetkisen tilanteen karavaanitoiminnasta 
ja sen kehittymisnäkyvistä alueellamme. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Seppo Vesala, sihteeriksi 
Teuvo Hämäläinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi Seija ja Hannu Hytti.

Käsiteltiin hallituksen valmistelema toimintakerto-
mus joka hyväksyttiin muutoksitta. Käsiteltiin yhdis-

tyksen tilit ja tase vuodelta 2012. Tilinpäätös osoitti 
ylijäämää 3175,19 €. Kuultiin toiminnantarkastajan 
lausunto joka esitti, että ”Tilinpäätös voidaan vah-
vistaa ja vastuuvelvollisille myöntää vastuuvapaus 
toiminta-kaudelta 2012”. Hyväksyttiin yksimielisesti 
sekä tilinpäätös, että toiminnantarkastajan lausunto 
ja vahvistettiin 2012 tilinpäätös.

Muissa asioissa yhdistyksen puheenjohtaja ker-
toi sen hetkisen tilanteen oman-alueen hankintaan 
liittyen. Ei vielä mitään päätettävää.

Tällainen kokous tällä kertaa. 
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Hiihto- ja laskettelutapaaminen
Messilässä 22.-24.2.2013

Paikalle saapui yhdeksän vaunukuntaa nauttimaan 
keväisestä yhdessäolosta. Perjantai-iltaa vietettiin 
perinteisesti kodalla makkaraa paistaen ja seurus-
tellen. Osa taisi illan päätteeksi jaksaa vielä lähteä 
tanssimaankin.

Lauantaina osa porukasta kävi hiihtelemässä jär-
ven jäällä ja osa suuntasi kulkunsa laskettelemaan. 
Aamuvirkut olivat jo hyvissä ajoin katsomassa Fin-
landia hiihtäjiä, jotka taittoivat matkan lauantaina 
perinteisellä tyylillä.

Lauantaina järjestettiin myös leikkimielinen Mes-
silän Alppigurling kisa, johon osallistui neljä jouk-

kuetta. Kouvolan porukasta kisaan osallistui kaksi 
joukkuetta. Sivusta seuranneena olimme vähän 
huolissamme, kun säännöt muuttuivat sitä mukaan 
kun peli eteni.

Ruokailun ja iltapäivätorkkujen jälkeen oli vuoros-
sa saunomista. Illalla sitten oli vuorossa virallinen 
palkintojen jako, jossa meinasi palkinnot mennä ohi 
suun. Pienen selvittelyn jälkeen lopullinen sijoittumi-
nen joukkueillamme oli toinen ja kolmas sija eli loppu 
hyvin kaikki hyvin.

Iltaa jatkettiin karaoken ja tanssin merkeissä. 
Iloisin mielin sitten nukkumaan ja aamulla virkeänä 
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HIIHTO- JA LASKETTELUTAPAAMINEN  |  Arja ja Jussi

katsomaan ohi hiihtäviä kisailijoita, joilla oli vuorossa 
vapaan tyylin matka. Kovin yritimme kannustaa hiih-
täjiä ladun varrella. Saimmepa joiltain oikein kauniit 
hymyt kiitokseksi  kannustuksesta :). Iltapäivällä sit-
ten suuntasimme kotiin päin.

Kiitos kaikille mukana olijoille ja toivottavasti  
tapaaminen järjestetään taas ensi vuonna.
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Ne vaunut, joissa on pyörät ja piikit renkaissa suun-
tasivat kauniina talvisena viikonloppuna Orilammen 
vaunualueelle Pilkkitreffien viettoon. Talvinen liikku-
minen vaunun tai matkailuauton kanssa ei ole kaik-
kien mieleen ja treffien vietto ei sekään kiinnosta ny-
kypäivänä kovin monia. Mutta paikalle saapui kuiten-
kin talvi huomioon ottaen mukava määrä porukkaa, 
parikymmentä yksikköä isännät ja kausipaikkalaiset 
mukaan lukien. 

Perjantai oli normaali saapumis- ja saunomispäivä 
eikä se ohjelmaltaan muuta kaivannutkaan. Lauantai-
na aloitettiin pilkkikilpailulla ja sallittuja pilkkipaikkoja 
oli alueen lähistön molemmat lammet. Vuohijärven 
puoli ei kuulunut kilpailualueeseen. Muutama tref-
filäinen ei osallistunut pilkkikilpaan, vaan surffaili 
kalastajien luota toiselle kysellen niitä ja näitä ja 
jotain kalastukseenkin liittyvää. Päivä oli tyyni ja au-
rinkoinen pikkupakkasen hivellessä ihmisten mieltä 
ja kehoa. Mikäs siinä oli pällistellessä kun olosuhteet 
on kunnossa.

Pilkkitreffit
Orilammella 22.-24.3.2013

PILKKITREFFIEN 2013 kilpailu tulokset

Kolmiottelu:
1. Koivunen Kari
2. Leppänen Ulla
3. Pilli Vesa

PILKKITULOKSET 
Naiset 
1. Sisko Rockas   836g
2. Turtiainen Raija 107g
Miehet 
1. Härkönen Tauno 607g
2. Hemmilä Olavi  310g
3. Vainio Pentti  119g

Suurin kala 171g. Tauno Savolainen joka 
sai kolmannen kiinnityksen ja pokaalin 
omaksi.

PILKKITREFFIT  |  SFC- 2790910



Kilpailuaika kun päättyi, niin oli punnituksen vuoro ja 
voittajatkin saatiin selville. Tulokset tekstin lopussa. 
Iltapäivälle isännät olivat järjestäneet talviaiheista 
kisailua kolmiottelun merkeissä ja aika meni niiden 
parissa oikein mukavasti ja kaikilla oli hauskaa. Illalla 
saunomaan ja Majalle illan viettoon. Sunnuntaina 
kierrettiin mukava Pilkkipolku ja sitten palkintojen 
jakoon ja arpajaisiin. 

Mukava viikonloppu oli taas vietetty ja iloisin mielin 
kotia kohti. Eiköhän tulevana talvenakin pilkkitreffit 
onnistu järjestymään kun on selkeät sävelet niitä 
hoitaa. Tervetuloa taas uudelleen mukaan!

PILKKITREFFIT  |  SFC- 27909

TuoRent
p. 040-7260 990
Alakouluntie 9A, Koria

ark. 8-18,viikonloppuisin 10-16

TI-HALLI KORIALLA

-pesut 
 (autot, veneet, asuntoautot)
-huollot, imuroinnit
-renkaiden vaihdot/säilytykset
-rasvamonttu/pakoputket yms.
-päivä/yösäilytykset

www.tuorent.net

Hyvinvointia koko kropalle
AKTIIVIKUNTOUTUS
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Repovesitapaaminen
Orilammella

Kuvat: Ari Tynys
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Taas kokoontui  joukko erähenkisiä karavaanareita 
Orilammen majalle tapaamisen merkeissä keskit-
tymään kohti yhteistä päämäärää. Eli patikointiin 
Repoveden mahtavissa maisemissa. Alkuvalmiste-
lut sujuivat perinteisesti  leiriytymällä  ja nauttimalla 
Majan perjantaisaunasta naisten ja miesten vuoroil-
la. Iltasella sitten kokoonnuttiin huoltorakennukselle 
suunnittelemaan seuraavan päivän ohjelmaa. Kau-
pan päälle vielä saatiin iltakahvit.

No joidenkin osalta lopullinen kunnon viilaus ta-
pahtui kuitenkin myöhemmin illalla karaoken merkeis-
sä. Itsekin paikalla olleena  voin kertoa, että niin kuin 
on kirjavaa ja monipuolista suomalainen musiikki, on 
myös vivahderikasta ja virkistävää kuunnella näitä 
rohkeita karaoken harrastajia. Tulipa siinä samalla 
pyörähdeltyä parketilla muiden mukana. Tunnelma 
oli mainio. 

Lauantaina aamuyhdeksältä oli jo aamupalat nau-
tittu. Kokoonnuimme huoltorakennukselle retkelle 
lähtöä varten. Jokainen oli laatinut retken vaatimat 
eväät sekä ottanut mukaan iloisen mielen patikoin-
tia varten. Yhdessä starttasimme kimppakyydeillä 
liikkeelle kohti Repoveden parkkia. Siellä retkeläiset 
jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan minkä mittai-
sen lenkin osallistujan kunto antoi myöten. Meidän 

porukka jatkoi matkaansa riippusillalle. Sieltä sitten 
pääsimme Ketunlenkin polulle. Pidettiin rauhallista 
vauhtia, joten siinä kerkesi kävellessä tutkia kesään 
heräävää luontoa ja kuunnella lintujen laulua. Iloinen 
puheensorina sekoittui metsän ääniin. 

Reitti kulki vääjäämättä koko retken rankinta paik-
kaa, Katajavuoren portaita. Niitä sitten rahnustettiin 
kohti rappujen yläpäätä. Siellä luonto kuitenkin mak-
soi takaisin aiheuttamansa hikikarpalot ja istahdimme 
kalliolle pitämään taukoa. Maisemat; no jos olisimme 
nähneet kaiken mustavalkoisena, olisi näkymä ollut 
kuin parhaissa vanhoissa suomalaisissa elokuvis-
sa. Järvi siinteli kauniina alapuolellamme. Karavan-
neidot kallion laella vetivät vähintäänkin vertoja Ansa 
Ikoselle. Me miehet myös muistutimme vähän Tauno 
Paloa. (Tosin hyvin vähän.) Siinä sitten vedettiin hetki 
henkeä ja nautiskeltiin päivästä. 

Tuli kuitenkin aika jatkaa matkaa. Suuntasimme 
eteenpäin kohti seuraavaa etappia luontoa ihaillen. 
Polku mutkitteli pitkin metsää ja saavuimme tulistelu-
paikalle. Siellä päätettiin tehdä makkaratulet ja syödä 
eväitä saadaksemme voimia loppuretkeä varten. On-
neksi allekirjoittanut sai tulet syttymään, sillä muu-
ten varmaan olisi mennyt loputkin siitä vähäisestä 
retkenvetäjän uskottavuudesta mitä oli enää jäljellä. 



REPOVESITAPAAMINEN  |  Tappola 75387

Orilammella
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Ja tuntuipa makkara maistuvan porukalle, varsinkin 
niille kahdelle karvaiselle veijarille jotka herkeämättä 
odottivat jos joltakulta jotakin tipahtaisi. Ja taisivat 
lopulta koissutkin osansa saada. Lopuksi siivottiin 
paikat ja laitettiin nuotionjämän päälle kansi etteivät 
kipunat sytyttäisi koko metsää. 

Sitten jatkettiin eteenpäin suht helppoa ja tasaista 
maastoa myöten päämääränämme kapulalossi. Lop-
pupäässä metsä oli kuin sodan pommituksen jäljiltä. 
Puut olivat kulotuksen jälkeen mystisen näköisiä, 
kuolleita ja mustia. Näimme polun laidassa myös 
Palokärjen työnäytteen. Olipa kaveri kaivanut kunnon 
koloset puun juureen. Kapulalossiin emme kaikki 
mahtuneet kerralla, joten piti tehdä ylitys kahdessa 
porukassa. Yhdessä siitä sitten parkkipaikkaa kohti 
ja autokyydillä takaisin Orilammelle. Kuulemani mu-
kaan muutkin ryhmät olivat omat polkunsa kunnialla 
patikoineet. 

Illansuussa oli mahdollisuus nautiskella Vännilän 
savusaunan lempeistä löylyistä ja lammen virkistä-
västä vedestä. Siitä piristyneinä jatkettiin illanviettoa 
Orilammen tansseissa. Ja kuten edellisenäkin ilta-
na, saimme tanssia, mutta tällä kertaa oikein elävän 
musiikin parissa. Ja ei kait tällä porukalla voi muuta 
syntyä kuin hauskat tanssiaiset. 

Sunnuntai sitten koitti ja jokainen vaunukunta 
oman aikataulunsa mukaan rupesi tekemään lähtöä 
kotia kohti. Allekirjoittaneen kohdalla on onni, että 
olemme kausipaikalla Orilammen rannalla, joten eipä 
tarvinnut laittaa vaunua lähtökuntoon.

Haluan tähän lopuksi tuoda julki mielipiteeni ta-
paamisista ja treffeistä kausipaikkalaisena. On hurjan 
kiva nähdä, että Kouvolan seudun porukoista löytyy 
aktiivisia ja innostuneita karavaanareita, jotka jak-
savat järjestää ja osallistua kerta toisensa jälkeen 
näihin yhteisiin rientoihin. Treffi  viikonloppu on meille 
paikalleen jämähtäneille piristävä ja ainutlaatuinen 
tilaisuus pitää yhteyttä hyviin ystäviin, joihin vuosien 
varrella olemme tutustuneet. Uskalsipa muutama 
rohkea poiketa oikein meitin teltassa henkilökohtai-
sella vierailulla. Kiitokset siitä ja kaikesta muustakin.

Tämän teille raapusteli Tappola ite, 75387.



Tapahtumakalenteri 2013-2014

27.-29.9.2013 Rantakalatreffit, Hamina Camping

12.11.2013 Syyskokous, Kouvola-talon Honkasali

22.-24.11.2013 Pikkujoulutreffit, Orilampi  

21.-23.2.2014 Laskettelu- ja hiihtotapaaminen, Messilä Camping

28.-30.3.2014 Pilkkitreffit, paikka avoin 

RANTAKALA-treffit 
Hamina Camping Pitkät hiekat  
27. – 29.9.2013 
Perjantaina: kokoontuminen ja saunat. Illalla karaoketanssit.

Lauantaina: yhdistyksen petankkimestaruuskilpailut, kilpailuja lapsille 
ja aikuisílle, kantritanssiesitys, lohisoppaa, illalla tanssit orkesterin 
tahdissa.

Sunnuntaina: luontopolku, palkintojen jako ja arpajaiset.

Hinnat: pe – su 50 €, la – su 30 €

Hintaan sisältyy saunat, ohjelma, ruoka ja valosähkö.

27. – 29.9.2013  RANTAKALA  [  Treffit  ]
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YHDISTYKSEN  
PIKKUJOULUTREFFIT
22.-24.11.2013 Orilammella

Treffimaksua ei peritä yhdistyksen jäseniltä. Ohjelmassa 
pikkujoulupuuhastelua, glögitarjoilua, saunomista ja tonttupolku.
Pikkujoulujuhla ja ruokailu la klo 19.00 Majan alakerran salissa. 

Hinta: 25 € / hlö joka maksetaan Majan henkilökunnalle.

Ilmoittautumiset pikkujouluruokailuun 15.11. mennessä 
puheenjohtajalle.

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 
Kouvola-talolla 12.11.2013

Yhdistyksen sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään
12.11.2013 klo 18.00 alkaen Kouvola-talon Honka-kabinetissa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat sääntöjen mukaisesti. Kokousasioiden lisäksi 
käydään läpi oman caravanalueen hankinnan tilanne.
Ota jäsenkortti mukaan!

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo 17.30 alkaen.

TERVETULOA !
Hallitus

12.11.2013 SYYSKOKOUS [  Kokous  ]
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21.–23.2.2014 HIIHTO- JA LASKETTELU [  Tapaaminen  ]

HIIHTO- JA  
LASKETTELUTAPAAMINNEN
Messilä Camping, Lahti - Hollola  
21. – 23.2.2014

Viikonlopun hinta 65€/2 vrk/vaunukunta. Hintaan sisältyy vaunu/auto-
paikka sähköllä, kota meidän käytössä perjantaina, lounas lauantaina.

Ilmoittautuminen 15.2.2014 mennessä mielellään sähköisesti,  
s-posti teuvo.Hamalainen@kotikone.fi, puh 0400 142 794

Tarkempaa tietoa tapahtumasta nettisivuillamme  
lähempänä  ajankohtaa.

Tervetuloa         viihtymään!

Camping Messilässä on monipuoliset
harrastusmahdollisuudet. 
Kesällä: vierasvenesatama, golf, ratsastus, 
maastopyöräily, vesihiihto, kotieläimiä, lato- 
tansseja, laivaristeilyjä, beach-volley ja 
beach-jalkapallo. 
Talvella: laskettelurinteitä, valaistut hiih-
toladut, moottorikelkkareitistö, safareita, 
luistinrata ja avanto.
Nämä ja paljon muuta...

Camping Messilä, 15980 MESSILÄ  
puh. 03 - 876 290  • fax 03 - 876 2929
S-posti: messila@campingmessila.fi   www.campingmessila.fi   



MATKAILUILTA |  Yhdistyksen sihteeri

Monen vuoden tauon jälkeen olimme saaneet aikai-
seksi matkailuillan, tai tarkasti ottaen uusi matkailu-
asiamiehemme Risto Sihvola oli asian junaillut. Illan 
suosiosta päätellen, n. 50 henkilöä, tapahtumalla oli 
selkeästi tarve.

Olimme saaneet liitosta paikalle myös ulkomaan 
tapahtumiin erityisesti paneutuneen Raimo ja Hanne-
le Myllymäen jotka kertoivat ensisijaisesti ulkomailla 
olevista ja tulevista caravantapahtumista. Eniten esil-
lä oli Puolan Ficc kuluneena kesänä ja toki myös ensi 
kesään sijoittuva Suomen Ficc –tapahtuma, jonka 
paikka on Pori, Kirjurinluoto. 24.7–1.8.2014. 

Illan juonnossa Risto Sihvola keskittyi matkailuun 
yleensä ja niihin todella moniin asioihin mitä tulisi 
muistaa ja mihin varautua. Jos kaikki esille tulleet 
laittaisi tähän, niin puoli lehteä olisi asiaa. Sen takia 

en tapahtuman sisältöä aiokaan tässä kertoa, vaan 
laitan osoitteet mistä asiat löytyy:
Risto Sihvolan osuus: www.sfckouvolanseutu.
com/tiedotteet/matkailuasiamies/Riston matkailuilta 
esitys, sekä Raimo Myllymäen: osuus www. kara-
vaanarit.fi/Leirintämatkailu/matkalla ulkomaille. Siellä 
on sekä yleistietoa ulkomaanmatkailusta sekä esim. 
Ficc-rally –esitteet.

Tilaisuuden lopuksi Risto Sihvola näytti videon 
Amerikan halki tapahtuneesta retkestä jossa he 
menivät perinteistä Round-66 tietä Amerikan hal-
ki. Paljon oli ollut nähtävää ja jos joku vastaavaa 
suunnittelee niin yhteys Ristoon, moni kommellus 
jäisi tulematta. Aikaa oli varattu 3 tuntia ja se kaikki 
käytettiin.

Hyvä tapahtuma. Kirjoitti yhdistyksen sihteeri.

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

21.–23.2.2014 HIIHTO- JA LASKETTELU [  Tapaaminen  ]

Matkailuilta  20.3.2013 Kouvola talo
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Yhdistyksen  
30-vuotisjuhlat

Kuvat: Tauno Savolainen



Yhdistyksemme on saavuttanut 30-vuoden rajapyy-
kin jota yhdessä juhlimme Kausalan Ravilinnassa.
Tapahtuma järjestettiin 30v- vuotis – treffinä ja paikal-
le saatiin reilusti saman verran vaunukuntia. Enem-
mänkin toki olisi sopinut, mutta keskikesällä monella 
oli jo monta muuta menoa.

Perjantain saapuminen aloitettiin reippaassa 
vesisateessa joka onneksi taukosi, tosin kova tuu-
li hieman heitteli katoksia. Perjantain ohjelmassa 
oli saunomista ja karaokea. Lauantain pääpaino oli 
30v- juhlalla.

Juhlat alkoi perinteisellä lipunnostolla jossa Me-
tallimiesten kuoro lauloi Kymenlaakson laulun jonka 
jälkeen siirryttiin Ravilinnan juhlasaliin. Juhlan aluksi 
vietettiin hiljainen hetki Kouvolan Yhdistyksen kun-
niajäsenen ja entisen puheenjohtajan Risto Korpelan 
poismenon johdosta. Juhlapuheen yhdistyksemme 
vaiheista piti puheenjohtajamme Ari Tynys. Olimme 
saanee vieraaksemme myös Liiton puheenjohtajan 
Juha Hämäläisen, joka toi terveiset liitolta ja toi pu-
heessaan tämän hetken näkymät yhteisestä harras-

tuksestamme. Naapuriyhdistysten onnentoivotusten 
jälkeen tilaisuudessa jaettiin seuraavat ansiomerkit: 

Kultainen ansiomerkki 15 vuoden ansiokkaasta 
toiminnasta yhdistyksessä:
- Kari Kujala, Henrik Kurki, Ari Tynys ja Teuvo Hä-
mäläinen

Hopeinen ansiomerkki 10 vuoden ansiokkaasta 
toiminnasta yhdistyksessä:
- Hannu Hytti

Pronssinen ansiomerkki 5 vuoden ansiokkaasta 
toiminnasta yhdistyksessämme:
- Jouni Härkänen, Taina Kummelus ja Ari Vainio
Lisäksi yhdistyksen standaari Ari Vainiolle.

Kaikki merkinsaajat eivät olleet päässeet paikalle.
Tilaisuuden tapahtumien lomassa saatiin kuunnella 
useaan otteeseen laadukasta kuorolaulua Metalli-
miesten kuoron toimesta.
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Yhdistyksen  
30-vuotisjuhlat

Kuvat: Tauno Savolainen



Tilaisuuden alkuvaiheen juontajana toimi matkailu-
asiamies Risto Sihvola ja loppuosan yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Jouni Härkänen.

Juhlan jälkeen nautittiin maukas juhlalounas 
täytekakkukahvien kera jonka jälkeen siirryttiin va-
paampaan yhdessäoloon muistelemaan yhteistä 
30-v taivalta.

Kaikille yhteisesti oli järjestetty ns. caravanpolku 
ajankohtaisine kysymyksineen sekä erityisesti naisil-
le kohdistettu tapahtuma joka sai hyvän suosion jos 
vertaa asiaa sieltä ostetuiden purnukoiden määrällä.
Lauantai jatkui perinteisine saunomisineen ja tans-
sin pyörteissä ”Seppo & Olavi” duon tahdissa.

Sunnuntaina olikin sitten vain perinteiset arpajai-
set ja caravanpolun kysymysten läpikäynti. Parasta 
osaamista löytyi Härkösen vaunukunnasta.

 Mukava tapahtuma hyvässä caravanhengessä 
jota loppujen lopuksi ilmakin suosi. Seuraavaa merk-
kipaalua odotellessa.

20 YHDISTYKSEN 30- JUHLAT  |  Yhdistyksen sihteeri
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Perjantaina työpäivän jälkeen suuntasimme matkam-
me kohti Orilampea ja Elovalkeatreffejä. Saapues-
samme perille alkoi sataa vettä niin, että jouduimme 
odottelemaan autossa jonkin aikaa ennen kuin us-
kaltauduimme ulos irrottamaan vaunua autosta ja 
rakentamaan leiriämme. Koko keskikenttä oli tyhjä, 
varattuna johonkin pelitoimintaan, joten olimme kaikki 
leiriytyneet alueen laitamille.

Saunomisten ja uimisten jälkeen aloimme valmis-
tautumaan iltaan. Orilammen Majalla esiintyi Duo 
Elisa, joka esitti hyvää tanssimusiikkia. Yläkerta oli 
tänään suljettuna. 

Lauantaiaamu valkeni aurinkoisena ja niinpä 
saimme kisailla kolmiottelun poutasäässä. Heitim-
me palloja kuppiin, kumilätkiä numeroidulle levylle ja 
tikkoja maassa olevaan tikkatauluun. Kuten arvata 
saattaa, rastit eivät olleet helppot. Päivällä oli huolto-

rakennuksessa lasten karaokea. Tosin laulajia oli niu-
kasti, koska ujous haittasi useimpia. Pieni sadekuuro 
virkisti myös iltapäivällä. Iltapäivän ohjelmaan kuului 
myös kokkimme valmistama jauhelihakeitto, joka oli 
erittäin maukasta ja sai runsaasti kehuja. Kiitokset 
kokille. Kokin paikka treffikokkina on taattu. Iltapäivä 
kului leppoisasti kukin tahollaan toimien. Alkuillasta 
olikin sitten saunat ensin naisille ja sitten miehille.

Illan ohjelmatarjonta Orilammen Majan toimesta 
oli runsasta. Paatti teki kaksi Soihtujen Yö risteilyä ja 
risteilyjen välillä oli upea ilotulitus! Ravintolan alakerras-
sa esiintyivät Halavatun Papat mahtavalla showllaan, 
sekä Maj-Lis ja Lasse Könönen hyvää tanssimusiikkia 
esittäen. Yläkerta oli varattu karaoken ystäville ja 
väkeä oli runsaasti molemmissa ravintoloissa.

Sunnuntaiaamuna heräilimme aurinkoiseen sää-
hän. Tällä kertaa luontopolku ei kirtänytkään lammen 

Elovalkeatreffit
Orilammella 9.-11.8.2013
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ELOVALKEATREFFIT  |  Sirpa SFC 75745

Kuvat: Ritu

ympäri liian märän maaston vuoksi, vaan kysymykset 
oli ”piilotettu” campingalueen ympäristöön. Siinä vaa-
dittiin tietoa ja arvaillakin täytyi. Kello 12 alkaneiden 
arpajaisten ja palkintojen jaon jälkeen oli tämäkin 
treffi ohi ja alue hiljeni pikkuhiljaa.

Viikonloppu oli erittäin onnistunut, joten lämmin kiitos 
treffien järjestäjille ja isännille!
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Tapahtumakalenteri 2013-2014

27.-29.9.2013 Rantakalatreffit, Hamina Camping

12.11.2013 Syyskokous, Kouvola-talon Honkasali

22.-24.11.2013 Pikkujoulutreffit, Orilampi  

21.-23.2.2014 Laskettelu- ja hiihtotapaaminen, Messilä Camping

28.-30.3.2014 Pilkkitreffit, paikka avoin 




