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Puheenjohtajan palsta
Toimihenkilöt
Veivari-lehti

Vaunu kausipaikalle! Ai meillä! Katotaan nyt vähän aikaa, millasta se on!
Joopajoo. Niinhän siinä kävi, että kausipaikalla on niin mukavaa, että vaunu on tarvinnu likimain ruuvata puuhun kiinni, ettei se vaan sieltä omalta
paikaltaan mihkään liiku.
Kuitenkaan minä aina liikkuneena ja uteliaana ihmisenä en pysty kuvittelemaan itseäni paikalleen. Ainut paikallaanolo on ollut omistusasunto ja
sekin sillä lohdutuksella, että murjun voi aina myydä, kun alkaa ahdistaa.
Liikkeelle on siis päästävä.
Ennen karavaanarikauden alkua liikuttiin teltalla tai mökkimajoituksessa.
Muutama hotelliyökin kuuluu joukkoon, vaikka se ei niin mukavaa olekaan.
Pääasia on kuitenkin ollut, että pois tutuista elinpiireistä ja äkkiä. Varsinkin
kotoinen Suomi on kuulunut loppumattomien seikkailujen ja tutkimusmatkojen
joukkoon ja Retkeilyautohan meille hankittiin jo viime vuonna!
Tänä kesänä sitten oleiltiin ekaa kertaa tuon retkeilyautomme ”Tönön”
kanssa vähän pitempään liikkeellä ja tutustuttiin muutamaan meille uuteen
leirintäalueeseen ja moneen muuhunkin paikkaan koirat mukanamme. Tuo
yhdistelmä suomenpystykorvat ja liikkuva kotimme Amerikan mantereelta
sai kaikkialla huomiota osakseen. Monet autoharrastajat halusivat tuoda julki
omia kokemuksia ja toiset haikailivat vanhojen aikojen perään. Kymmenet
suomalaiset ihmiset niin leirintäalueilla kuin kylillä ja kaupungeissa ihmettelivät pystykorvien olemassaoloa, ihan kuin ne nyt olisivat sukupuuttoon
kuollut koirarotu.
Jos pysyisin vain kotona, nuo hauskat hetket kanssaihmisten seurassa
olisivat jääneet rikastuttamasta elämäämme.
Huomionarvoinen asia on, että nykyään liikkuminen koirien kanssa on
paljon helpompaa kuin ennen. Karvakuonot on jo tunnustettu monessa yhteydessä terveyttä edistäviksi otuksiksi ja huomattu, että niiden läsnäolo ei
vahingoita lähietäisyydellä olevia muita ihmisiä. Tämänvuotisella reissulla
koirat saivatkin sitten nauttia kivikautisten asumusten ihailusta sisältä käsin,
terassiruokailusta, kaupunkijunassa liikkumisesta ja laivaristeilystä saaristoon näin muutaman mainitakseni. On todella hienoa, kun ei aina tarvitse
jättää liikkumaan luotuja otuksia autoon odottamaan, kun ihmiset nauttivat
tapahtumista.
Koiratkin kun tykkäävät kulkea siellä missä omistajat!
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TOIMIHENKILÖT

RAHASTONHOITAJA
Jouni Härkänen 040 592 7683
KALUSTONHOITAJA
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Kouvolan Vaunu (05) 311 9077
JÄSENKIRJURI
Kari Kujala 0400 978 121
NETTISIVUT
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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 2015
N:o
Aineisto
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1
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2
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AINEISTON TOIMITUS:
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www.sepeteus.ﬁ
PAINOSMÄÄRÄ 900 kpl
JAKELU Jäsenille, ilmoittajille, SFCyhdistyksille sekä eri sidosryhmille

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kesälomat on taas vietetty ja matkailukilometrejä tuli ihmisille vaihtelevasti. Kun tuolla tien päällä kuljeskeli, niin jälleen voi sanoa, että
koppikansaa oli kiitettävästi liikkeellä. Alueilla ollessa huomasi, että
alueilla vaihtuvuus oli runsasta päivittäin. Aina joku lähti ja joku tuli.
Niinhän se kuuluukin tämä meidän harrastus toimia.
Liiton juhlavuoden tapahtumina oli liittokokous ja sen yhteydessä
juhlatreffit sekä Porin F.I.C.C. ralli joka oli järjestyksessään 81. Poriin
oli saapunut n.550 yksikköä 28 eri maasta. Paikalle odotettiin jopa
tuhatta yksikköä, mutta jostain syystä tavoitteeseen ei päästy kuin
puoliksi. On kai se totuus, että Suomi on hankalasti saavutettava
maa. Sama ongelma on meillä suomalaisilla jos halutaan lähteä
Eurooppaan, aina on kuljettava jonkinlaisen laivan kyydissä mennen
tullen. Seuraava kansainvälinen ralli onkin sitten Kroatiassa kesäkuun lopulla 2015. Juhlavuoden tapahtumia on vielä yksi jäljellä,
Caravan Gaala marraskuussa. Ilmoitus löytyy takasivulta.
Meidän yhdistyksemme ei sitten päässyt minkäänlaisia juhlia
pitämään oman alueen hankinnan suhteen kun Kouvolan kaupungin viisaat päättäjät tyrmäsivät Ruhmaan entisen leirintäalueen
uudelleen henkiin herättämisen. Päätöstä ei voi kuin ihmetellä ja
hämmästellä ja lopputulos on se mikä on eikä sille enää mitään
voi. Kaikenlaisia virityksiä toki on olemassa, mutta ei vielä mitään
vahvistettavaa. Kannattaa tietysti seurata yhdistyksen nettisivuja kun
sinne sitten saattaa tulla yllättäenkin jotain tiedotettavaa. Antaahan
taas ajan kulua ja odotellaan jotain ilmestyväksi. Hallitus kärkkyy
koko ajan mitä saattaa tarjolle tupsahtaa. Jumala ei ole kieltänyt
haaveilemasta, sanoi renki kun piikaa yritti.
Syksyn ja alkutalven ohjelmatarjonta on lyöty lukkoon ja ne
löytyy treffikalenterista. Sopivin väliajoin on tapahtumia tarjolla,
on messumatkaa ja teatteria sekä perinteisiä treffiviikonloppuja.
Osallistutaanpa niihin ja tavataan taas tuttuja ja uusiakin kavereita.
Syyskokous näyttää asioiden suhteen olevan normaali kokous,
jossa käydään läpi talousarvio, toimintasuunnitelma ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Tulkaa runsain joukoin tekemään päätöksiä vuoden 2015
toiminnasta.
Toivotan kaikille hyvää syksyä ja loppuvuotta. Tervetuloa taas
tapahtumiin ja seurailkaa nettisivuja.
Ari

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

UUDET JÄSENET
149688-0
148525-0
148041-0
048965- 1
149313-0
119132- 1
150045-0
032623-0
059897-0
148256-0
147758-0

Petri Bergqvist
Paula Hintikka
Markku Horppu
Anneli Hyppänen
Kirsti Kerkola
Mirka Kesäniemi
Ritva Koivisto
Jari Kuukka
Tarmo Leppänen
Kimmo Pesonen
Jorma Pöyry

UUDET JÄSENET
Anjala
Hiisiö
Vekaranjärvi
Utti
Myllykoski
Pilkanmaa
Anjala
Myllykoski
Kuusankoski
Kouvola
Kuusankoski

056753-0
071261-0
149475-0
148501-0
146740-0
148718-0
149042-0

Juha Raippo
Leena Ripatti
Tero Sihvola
Ari Stadig
Mika Tammentie
Pauli Turkia
Marjo-Liisa Väyrynen

Kaipiainen
Valkeala
Koria
Kouvola
Elimäki
Koria
Inkeroinen
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Onnittelemme!

Liittokokouksen huomionosoitus
Toukokuussa pidetyssä juhlavuoden liittokokouksessa
huomioitiin ansioituneita karavaanareita. Jokainen yhdistys sai esittää yhden henkilön, joka on yhdistyksen
hyväksi tehnyt pitkään ansiokasta harrastukseemme
liittyvää talkootyötä ja muutenkin ollut ”kaikkien kaveri”.
Yhdistyksemme huomionosoituksen kohteeksi valittiin Eriol Rockas, jolle juhlatilaisuudessa ansiomitali
luovutettiin. Onnittelumme vielä kerran.

Juha ja Anne Mäkelä
vihitty 28.6.2014
Mäntysaari Orilammen Maja
Kuvassa myös pojat Petrus ja Julius sekä
morsiustyttö Sara Sandberg, joka kuuluu
myös Kouvolan Seudun Karavaanareihin.
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JOUKO KESÄNIEMI
varapuheenjohtaja
Suopellonkuja 4
45810 Pilkanmaa
p. 0400 778 564
jokke@netti.fi
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MIKKO TUOMALA
Maurikuja 10
46800 Myllykoski
p. 040 835 8051
mikstuo@hotmail.com

TEUVO HÄMÄLÄINEN
sihteeri

HENRIK KURKI

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

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

ERIOL ROCKAS

ERKKI PERÄKYLÄ

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

Kylväjäntie 26
45610 Koria
p. 0400 870 198

JOUNI HÄRKÄNEN

VALTTERI RUONALA

Volttikatu 1
45120 Kouvola
p. 044 592 7683
jouni.harkanen@kymp.net

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

JANNE VUORENMAA
varajäsen

KIRSI TYNYS
varajäsen

Havumetsäntie 8
45200 Kouvola
040 4406542
rockpaddington@gmail.com

Kylväjäntie 15
45610 Koria
p. 040 5050354

Kevätkokous 2014
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 7.5.2014 klo 18.00
Kouvola talon Honka-salissa.
Paikalla oli 23 yhdistyksen jäsentä mikä kevätkokoukselle on ihan hyvä määrä ja kertoo, että yhdistyksen
asioista ollaan kiinnostuneita.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Tynys toivotti kaikki
tervetulleiksi kertoen samalla tämänhetkiset tilanteet
karavaanitoiminnasta ja erityisesti Ruhmaan tilanteesta ja sen kehittymisnäkymistä sekä avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen
puheenjohtaja Ari Tynys ja sihteeriksi Teuvo Hämäläinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi
Seija ja Hannu Hytti.
Käsiteltiin hallituksen valmistelema toimintakertomus 2013 joka hyväksyttiin muutoksitta.

Käsiteltiin yhdistyksen tilit ja tase vuodelta 2013.
Tilinpäätös osoitti alijäämää – 4954,31 €, joka alijäämä syntyi yksinomaan Ruhmaan suunnittelusta
johtuneista kustannuksista.
Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto joka esitti,
että ”Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvelvollisille myöntää vastuuvapaus toiminta-kaudelta 2013”.
Hyväksyttiin yksimielisesti sekä tilinpäätös, että
toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistettiin 2013
tilinpäätös.
Muita yhdistyksen jäsenten tai hallituksen esittämiä
asioita ei ollut.Tällainen kokous tällä kertaa.
Yhdistyksen sihteeri

TI-HALLI KORIALLA

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

TuoRent
Alakouluntie 9A, Koria

p. 040-7260 990

ark. 8-18,viikonloppuisin 10-16

www.tuorent.net

Hyvinvointia koko kropalle

Patikointia parhaassa seurassa

23.–25.5.2014

Jokainen osasi jo ennakoida, että tuona kyseisenä
viikonloppuna ainakin lauantaina tulee olemaan poutakeli. Näin on aina ollut Repovesitreffien aikana ja
niin oli tälläkin kertaa. Tosin ilmanhaltijat olivat jopa
ylittäneet itsensä. Tämä oli tällä kertaa myös melkoisen tärkeää, sillä perjantai kului kaikilta saunomisen
ja suunnittelukahvien myötä alueella taivasalla. Olisihan toki ollut mahdollista paeta sisätiloihinkin, mutta
mikäpä oli nauttiessa olosta keväisessä illassa ilman
tukahduttavia seiniä Majan ravintolan ollessa kiinni.
Lauantaina kaikki osallistujat osasivat jo kasaantua hyvissä ajoin autojen luo, missä kasailtiin kyydit.
Iloisesti hälisevä joukkio ahtautui autoihin ja viikonlopun päätapahtuma sai alkunsa innokkaiden liikkujien
lähtiessä matkaan. Toki alueellekin jäi ”valvojia”, ettei
vaikuttaisi aivan autiolle koko vaunu/autokenttä.
Ensimmäisenä uutuutena Lapinsalmen parkkipaikalle saavuttuamme pisti silmään pieni rakennus.
Kas vain, siihenhän oli pykätty kesäkioski. Menovai-
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heessa ei oikein tehnyt mieli mitään, mutta palatessa
saattaisi jo jokin maistuakin.
Alkuvaihe meni koko porukan hiljalleen kävellessä
yhtä matkaa, vaan pian porukka hajaantui kahteen
ryhmään. Tuttuun tyyliin nopeajalkaiset menivät omia
menojaan pitemmällä reitillä ja nautiskelijoiden joukko hissutteli omaa polkuaan kohti siltaa. Koska retkenjohtajat olivat viisaudessaan vähän aikaistaneet
lähtöä, oli sillan ylitys nopeaa, kun ei vielä ollut ehtinyt
tulla ruuhkaa.
Sillan jälkeen letka piteni ja jokainen tallusteli omalla vauhdilla eteenpäin pienissä ryhmissä.
Lieneekö ollut etunenän kulkijoiden jaloissa liikaa
vauhtia, kun eivät olleet huomanneet pieniä metsänhenkiä, jotka olivat saattamassa meitä jo tutuiksi tulleilla poluilla. Puiden siimeksessä tuntuivat viihtyvän
niin keijut kuin menninkäisetkin, pienistä peikoista
puhumattakaan.
Taukoja pidettiin tällä kertaa paljon yhden jalkavikaisen tungettua mukaan, vaan ei sekään menoa

haitannut, ehkä jopa päinvastoin. Oli aikaa jutella ja
ihmetellä keväisen luonnon hienouksia.
Makkarat saatiin paistettua ja uimaan pulahti
koirien lisäksi muutama ihmiskulkijakin, oli oikein
vilvoittavaa..
Lautan vetäminen rannalta toiselle sujui sekin ja
jopa koirat osasivat olla tuon aikaa paikoillaan.
Loppumatkasta katosivat pienet metsäseuralaiset
ja lintujen laulaessa komeaa konserttia tultiin takaisin parkkialueelle. Siellä sitten heti jäätelöä kioskilta
ostamaan. Tämä vilvoitti juuri sopivasti hikistä oloa
kävelyn jälkeen.
Palattuamme takaisin leirintäalueelle oli pieni hetki
aikaa levolle. Reippaat isännät virittelivät soppatykin kuumaksi ja taikoivat maailman parhaan jauhelihakeiton innokkaiden retkeilijöiden nautittavaksi.
Seuraavaksi oli aika odotella saunavuorojen alkua
ja uimaan pääsyä.
Suurin osa vietti iltaa vielä tuttavien kanssa alueella ja muutama hassu suuntasi Majan ravintolaan

karaokea laulamaan. Valitettavasti karaoke oli yläkerrassa ja jotkut olivat käyneet paikalla ihmettelemässä
ja luulivat koko ravintolan olleen kiinni, kun mitään
ohjausta yläkertaan ei näkynyt. Tämä ei tosin treffiporukkaa haitannut. Kunnon karavaanari ei tarvitse
juuri muuta kuin vaunuunsa sähkön ja alueelle kunnon saunavuoron maustettuna hyvällä seuralla, niin
viihtyminen on taattua.
Auringon paistetta piisasi vielä sunnuntaillekin.
Virkut kiersivät Repopolun ja ostivat ne viimeiset voittoarvat. Arpajaisten jälkeen katsoivat säiden mahtajat
treffit loppuneiksi ja avasivat taivaan hanat ammolleen reippaan ukkoskuuron rientäessä paikan päälle.
Kiireisten poistuessa paikalta, osa jäi vielä virittelemään grilliin makkaratulia.

REPOVESITREFFIT | jalkavikainen Kummitus

Olipa todella mukava viikonloppu.
Kiitos tästä Isännille!
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Lomareissu kesäkuussa
2014

Aluksi vähän taustaa loman tavoitteille. Lomaan tulisi
sisältyä elämyksiä, tapahtumia, uusia tuttavuuksia ja
myös uusia paikkoja sekä sukulointia. Kaikkia näitä kotimaasta eikä välttämättä mitenkään kaukaa.
Matkassa mukana aina polkupyörät, joilla pääosin
pyrimme leiriydyttyä liikkumaan jos sää vain sallii.
Ensimmäinen suunta oli Kotkan Santalahteen.
Paikka taas kerran 5-tähden veroinen, kaikki erittäin siistissä kunnossa ja palvelu ystävällistä. Aluetta
laajennettu parin viime vuoden aikana ja kaikessa
näkyy hyvä viimeistely. Tärkein kohde Kotkassa oli
kuitenkin Eurooppalaiseen ruokatoriin, Ranska-Italia,
tutustuminen. He olivat juuri silloin avanneet putiikkinsa Kotkan Sibelius puistikkoon. Tunnelma heti
kansainvälistä ja tuotteet sen mukaisia. Kotkan torilla
oli samanaikaisesti Kymijoen Lohisoitto-tapahtuman
avajaiskonsertti jossa sai kuunnella laadukasta ar-
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gentiinalaista tangomusiikkia niin soitettuna kuin
laulettunakin, tango lienee ollut tämän vuotisen
Lohisoitto-tapahtuman teema. Pyöräillessä näimme
myös Sapokanlahden loistokkaat alppiruusuistutukset lukuisine eri väreineen. Pyöräretki suuntautui
vielä Sapokanlahden takana olevaan niemeen, jossa
voi vain ihmetellä kaupungin panostusta alueen viihtyvyyden lisäämiseksi, niin hienoja uusia rakennelmia
ja maanmuokkauksia näyttää olevan syntymässä.
Leirialueelle palatessa huomasimme lahtelaisten
tuttaviemme tulleen myös alueelle ja se tiesi mukavaa yhdessäoloa sille illalle.
Parin Santalahti yön jälkeen matka suuntautui Orimattilan kautta Lammille, Tilkunpeltoon. Alueella aika
vähän porukkaa ja muutenkin ”hiljaista”. Tilkunpellon
ekstra on tilaussaunana oleva vaunusauna jonka pehmoisiin löylyihin tänäkin vuonna kävimme tutustumas-

sa. Perusasiat alueella kunnossa mutta ehkä vähän
sitä omien alueiden sisäpiirimäisyyttä havaittivassa.
Tilkunpellosta matka jatkui Pirkanmaalle Maisansaloon. Olimme katsoneet heidän kesäohjelmastaan,
että alueella joku Rokki-treffi tai tapahtuma. Kun itse
järjestämme tapahtumia tai treffejä on meillä aina
”vastaanotto”, näin ei kuitenkaan heillä ole nähtävästi
tapana jota kyllä vähän ihmettelimme. Ehkä tämä
sähköinen kirjaaminen osaltaan vaikuttaa asiaan
mutta ainakin paikalle ohjaamiseen olisi odottanut
vähän apua, mutta näin näköjään heillä. Myöskään
mitään viikonlopun ohjelmaa ei ollut olemassa jaettavaksi, vaan kaikki hoidettiin kuulutuksin.
Itse Rokki-tapahtuma perjantai-iltana oli kyllä sitten tosi vauhdikas ja varmaan laadukaskin. Vieläkin
ihmettelen rokkimusiikin mukaansatempaavaa otetta
runsaaseen paikalla olleeseen porukkaan, mitä kovempi tempo niin sitä enemmän ihmisiä tanssilattialla
rokkaamassa. Mukavaa oli myös todeta kausipaikkalaisten mukava suhtautuminen ”vieraisiin ”ja mukaan
ottaminen tapahtumassa.
Lauantaina ajelimme Maisansalosta pyörillä Terälahden keskustaan ja yllättäen siellä olikin paikallisten

järjestämä leirikoulurahoitukseen liittyvä tapahtuma.
Kirpparia, poniajelua, arpajaisia yms. paikallista tekemistä. Samalla tuli huomattua, että Pirkan pyöräilyn
pyöräilyreitti meni siitä Terälahdelta ja itse asiassa
läheltä Maisansaloon kulkevaa tietä. Rokkiin liittyvää
juttuja ei lauantaille ollut muuta kuin perinteistä karaokea ja joku tietokilpailu rokki aiheisin kysymyksin.
Sunnuntaina aamusta kävimme katsomassa Pirkan pyöräilyn polkijoita ja kovasti olisi tehnyt mukaan
porukkaan, ehkä jonain vuonna, niin mukavalta se
porukassa ajaminen näytti. Sunnuntaina oli vaihteeksi aurinkoista joten telttakin saatiin kuivana kasaan.
Seuraava kohde oli Pirkanmaan yhdistyksen
toinen oma alue eli Vankkurimännikkö, jonne saavuimme jo hyvissä ajoin iltapäivän alussa, Vastaanotto sujui leppoisasti ja kausipaikkaisten aktiivisella
opastuksella saimme hyvän paikan ”kesälomalaisten” valmiille pohjille. Maisansalossa saatujen vinkkien innoittamana varasimme illaksi tilaussaunan,
ns. patosaunan, jonka nimi on Patonen, ja joka oli
ehdottomasti hintansa väärtti ja jota voi suositella
kenelle tahansa.
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Vankkurimänniköstä olikin sitten lyhyt matka Vesa
Keskisen Tuurin kauppakeskukseen jossa päivä menikin kevyesti shoppailleen onneksi hyvin pienellä tartunnalla. Keskisen puoti ja leirialue jaksaa kiinnostaa
aina vaan, nytkin leirialue periaatteessa ihan täysi.
Tuurin iltaan tuli sitten oikein kunnon sadekin, mutta
ei haitannut kun oli ns. sisähommia.
Keskiseltä matka jatkui pidemmän päiväsiivun,
eli kohde oli Joroisissa oleva SFC-alue Jokiranta.
Matkaa n. 280 km. Vinkkinä sanon, että kannattaa
käyttää isoja teitä vaikka ne vähän matkaa pidentävätkin, itse tulimme osan aika pientä ja oli niin hiton
huonopintaista ja teräviä kuoppia. Meillä Suomessa
pienempien teiden verkosto on rapautumassa ellei
lähivuosina jotain merkittävää parannusta tapahdu.
Jokiranta on aika pieni paikka ja porukkaakin oli
vähän, mutta muuten kaikki hyvässä kunnossa ja ihmiset ystävällisiä. Jos haluaa hiljaisuutta ja rauhaa
muutamaksi päiväksi hektisen lomareissun sisälle voin
lämpimästi suositella Jokirantaa. Jokirannan reissulle
sattui myös yksi tuttavien tapaaminen, ihan mukava
sekin ja vielä ehdittiin saunomaankin. Kokonaisuudessaan ihan mukava paikka ja ystävällistä mukanaoloa.
Jokirannasta matka jatkui Alataloon Jännevirralle,
jossa tarkoitus olla viikonloppu ja lauantaina mennä
katsomaan Jukolan viestiä, Venlojen sellaista, kun
lähipiiriä on juoksemassa. Lauantaipäivä menikin
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sitten siellä Vehmersalmella Venlojen viestiä seuratessa. Hyvinhän ne tytöt pärjäsivät vaikka omat
tavoitteet tuntuivatkin olevan vielä korkeammalla. On
se Jukola vaan tosi iso tapahtuma ja talkoolaisten ja
harrastajien voimannäyte. Varsinainen Jukolan viesti
olisi alkanut vasta klo 23.00 jota emme kuitenkaan
jääneet katsomaan paikan päälle kun telkkarista tuli
vastaava lähetys.
Seuraava kohde olikin sitten jo Joensuun Linnunlahden leirialue, jonka palvelu entisenlaista, tasaista laatua. Sielläkin porukkaa aika vähän joka on
ihmetyttänyt koko lomareissulla. Aurinkoista mutta
kylmää, iltapäivälläkin vain +13 astetta, onneksi auringossa enemmän. Linnunlahdessa tuli käytyä ihan
perinteisessä Sariolan tivolissakin, maailmanpyörässä ja kummitusjunassa. Tivolissa myös tosi rohkea
tasapainotaituri joka kiipesi maailmanpyörän päälle
ja käveli tukikaidetta pitkin laitteen pyöriessä. Tosi
huiman näköistä hommaa ja ilman minkäänlaista
turvaverkkoa, vain” tasapainokeppi” apuna. Joensuussa satuttiin sattumalta myös uuden kävelysillan
avajaisiin ja illalla olisi ollut sillan avajaistanssitkin,
mutta ne menivät vahingossa ohitse. Joensuussa
vierailuun liittyy myös sukulointia ja nekin saatiin mukavasti hoidettua pienten poutajaksojen aikana. Jos
oli tullessa eli sunnuntaina viileää, niin kyllä pohjat
tulivat tiistaina jolloin päivälämpötilakaan ei nous-

sut kuin + 8 asteeseen, onneksi luvassa oli hieman
lämpimämpää.
Keskiviikkona suunta olikin sitten jo Kiihtelysvaaran Hietajärvi jonne olimme muutaman caravanystävän kanssa päättäneet mennä Juhannuksen viettoon.
Keskiviikkona oli vielä hyvin vieraspaikkoja vapaana
ja saimme junailtua 4-vaunukunnan porukan hyvin
lähekkäin. Torstaina perinteinen keikka Joensuun
torille ja kauppoihin ja siiten päästiinkin jo odottelemaan juhannusta. Hietajärven juhannukseen kuului
perinteisiä puheita ja lipunnostoa sekä juhannuskahvit ja tanssit ja olipa sellainen köydenvetokisakin
paikallisten ja vieraiden välillä jossa voittajasta ei ollut
niin väliä koska kaikki palkittiin. Parina aamuna oli
ostettavina paikalla tehtyjä ja paistettuja karjalanpiirakoita ja muikunmyyjäkin oli aattona. Ehkä lähes
parasta oli alueen savusauna jossa parina päivänä
tuli varmaan yhteensä ainakin viisi tuntia saunottua
ja uituakin. Parasta juhannuksena olivat kuitenkin
tietenkin kaverit ja se mukava ilmapiiri joka alueelle
on saatu luotua ja toki se sukulointi.

Sunnuntaina matka jatkui Kuopion Rauhalahteen.
Sielläkin heti tunne, että vähän porukkaa liikkeellä,
toki juhannuspäivä, mutta olemme aiemminkin olleet
samalla tavalla liikkeellä. Muutama päivä Kuopiossa
ja Kuopion torikin saatu vihdoin viimein kuntoon tosin
katujen kunnostus jatkui viereisessä korttelissa. Kuopiossa perinteisesti pyöräiltiin ja satamassa ruokailu
kuuluu myös perinteeseen. Ilmojen haltija oli myös
silloin suosiollinen eli ensimmäistä kertaa lomalla
pääsi ruokailemaan ihan ulkoilmassa. Kuopioon
kuuluu myös shoppailua ja kirjoittajalle pyörälenkki
hyviä pyöräteitä pitkin Siilinjärvelle ja takaisin kuten
tänäkin vuonna. Pientä miinusta Rauhalahdelle on
ulkoisten paikkojen rapistuminen esim. roudan nostamat tieurat ja minigolf. Turvaväli asia ei myöskään
ole uusien säännösten mukaista erityisesti omien
autojen ja markiisien sijoittelun osalta.
Keskiviikkona matka jatkuikin sitten jo kotia kohti.
Tällainen reissu tällä kertaa. Matkaa tuli 1892,7 km,
dieseliä kului 201,8 jolloin keskikulutus oli 10,66l/100
km. Kokonaismatkasta n. 200 km ilman vaunua.

LOMAREISSU KESÄKUUSSA 2014 | Satu ja Teuvo
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Tapahtumakalenteri 2014
26.–28.9.2014 Rantakalatreffit, Hamina Camping
6.11.2014 Syyskokous, Kouvola-talo, Honka-sali klo18.00
15.–16.11.2014 Caravan gaala (ilmoitus takasivulla)
21.–23.11.2014 Pikkujoulu, Hamina Camping
17.1.2015 Messumatka Helsinkiin
24.1.2015 Komediaa Kouvolan teatterissa
27.2.–1.3.2015 Laskettelu- ja hiihtotapaaminen,
Messilä Camping
20.–22.3.2015 Pilkkitreffit, Orilampi

26.–28.9.2014 RANTAKALA [ Treffit ]

RANTAKALA-treffit

Hamina Camping, Pitkät hiekat
26.–28.9.2014
Perjantaina: kokoontuminen ja saunat ja illalla karaoketanssit.
Lauantaina: yhdistyksen petankki mestaruuskilpailut, kilpailuja
lapsille ja aikuisílle, kantritanssiesitys, Lohisoppaa, Tuotemyyntiä
alueella ja illalla tanssit orkesterin tahdissa.
Sunnuntaina: luontopolku, palkintojen jako ja arpajaiset.
Hinnat: Pe – Su 55 € La – Su 35 €
(ohjelmamaksu kausipaikkalaisille 10 € / hlö)
Hintaan sisältyy saunat, ohjelma, ruoka ja valosähkö.
Järjestää Sf – Caravan Kouvolan seutu ry
14

6.11.2014 SYYSKOKOUS [ Kokous ]

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Kouvola-talon Honkasali 6.11.2014
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
Kouvola-talon Honkasalissa 6.11.2014 klo 18.00 alkaen.
Käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Jäsenten kokoukselle esittämät asiat oltava toimitettuna hallitukselle
14 vrk ennen kokouksen alkua. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Ota jäsenkortti mukaan.
TERVETULOA !

21.-23.11.2014 PIKKUJOULU [ Treffit ]

PIKKUJOULU-treffit

Hamina Camping, Pitkät Hiekat
21.–23.11.2014
Treffimaksua ei peritä yhdistyksen jäseniltä.
Ohjelmassa pikkujoulupuuhastelua, glögitarjoilua, saunomista ja
tonttupolku. Pikkujoulujuhla ja ruokailu la klo 18.00 joko uudessa
ravintolarakennuksessa tai Vilniemen kylätalolla.
Jouluruokailu 25 € / hlö
Ilmoittautumiset pikkujouluruokailuun
15.11. mennessä puheenjohtajalle.
ari.tynys@pp1.inet.fi tai p. 0400 556 154
15

17.1.2015 MESSUMATKA HELSINKIIN [ Matka ]

MESSUMATKA HELSINKIIN
17.1.2015

Yhdistys tekee bussimatkan Helsingin Messukeskukseen 17.1.2015
Matka- ja Caravan 2015 messuille:
Lähtö Kouvolasta klo 8.00 ja paluu Helsingistä klo 15.00
Reitti Kouvola–Kuusankoski–Koria–Helsinki
Matkan hinta 25 €/hlö sisältäen matkan ja messulipun.
Ilmoittautumiset ari.tynys@pp1.inet.fi tai 0400 556 154

24.1.2015 KOMEDIAA [ Tapaaminen ]

KOMEDIAA Kouvolan teatterissa
24.1.2015
Yhdistys on varannut 20 lippua Kouvolan teatterin näytökseen
Ovista ja ikkunoista. Paikat on tällä kertaa varattu lauantaille
24.1.2015 klo 13.00 alkavaan näytökseen.
Liput 18 € / henkilö, jos saadaan tuo 20 henkilöä mukaan, muuten 20 €.
Sitovat ilmoittautumiset 4.1.2015 mennessä joko sähköpostitse
tkummitus@gmail.com tai puh. 040 5066 319
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27.2.–1.3.2015 LASKETTELU- JA HIIHTOTAPAAMINEN [ Matka ]

LASKETTELU- JA
HIIHTOTAPAAMINEN
Messilässä 27.2.–1.3.2015
Tervetuloa viettämään liikunnallista viikonloppua Camping Messilään.
Laskettelua, hiihtoa, kilpailuja omaan tahtiin.
Viikonlopun hinta avoin ja se päivitetään myöhemmin nettisivuille.
Saavuttaessa ilmoittautuminen suoraan Messilän vastaanottoon.

20.–22.3.2015 PILKKI [ Treffit ]

PILKKI-treffit
Orilammella Valkealassa 20.–22.3.2015
SFC-Kouvolan seutu ry. järjestää perinteiset pilkkitreffit.
Hinta: 50 € / 2vrk. 30 € / 1vrk. 15 € / kausipaikka.
Sis. Valosähkön,kilpailut,saunat, la. savusauna.
Tervetuloa!
SFC-KOUVOLAN SEUTU RY
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F.I.C.C. Rallin kuvasatoa Porista

Suomalaiset valmistautumassa
avajaiskulkueeseen

Ryhmä liikkeelle

Jonotusta saksalaisten kutsuille,
oli ruokaa ja juomaa

Ja tässä jo maistuu
saksalaiset herkut

Tungosta oli myös
italialaisten illassa

Voihan se matkailuväline
olla värikäskin…
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MATKAILUVAUNUJEN
MATKAILUVAUNUJEN JA
JA -AUTOJEN
-AUTOJEN
HUOLTOHUOLTO- JA
JA KOLARIKORJAAMO
KOLARIKORJAAMO
VALTUUTETTU HUOLTO:

Kafi

Polar

matkaaja

CABBY

Kaikkiin merkkeihin huollot ja korjaukset

TTK:n hyväksymä nestekaasulaitteiden asennus ja huoltoliike
Varaosamyynti

HAMINA-TRAILER

Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, puh. 0400-676427, Avoinna ma-pe 7.00–16.00

Elovalkeat 2014
Nyt on taas vietetty Elovalkeatreffit ja ne oli kolmannet Elovalkeat.
Väkeä oli kivasti, 41 vaunukuntaa + isännät 4
vaunukuntaa, eli mukavasti pyörät pyöri Orilammelle.
Hienoa oli että saimme 15 kappaletta auto/vaunukuntaa toisista yhdistyksistä ja taisi kauimmainen
olla Varkaudesta saakka.
Niin. Torstaina me lähdettiin jo valmistelemaan
treffejä ja pystyttämään leirejä. Yllätyksenä itselleni
oli että siellähän oli jo tuttuja odottamassa treffejä ja muutama toi jo valmiiksi vaunun viikonloppua
varten. Se alkoi nostattamaan omaa fiilistä erittäin
positiivisesti.
Perjantaiaamu alkoi kiireellä. Ei ehditty saada
vastaanottokojua valmiiksi kun ensimmäiset saapuivat treffeille. No pieni paniikki antaa uutta virtaa vai
miten se oli... Aamupaniikin laantuessa alkoi sitten
hommat sujumaan, paitsi iltapäivän raju sadekuuro
ukkosineen meinasi antaa päänvaivaa, mutta onneksi selvittiin vain kastumalla. Muuten vaunuja/autoja
virtasi tasaiseen tahtiin iltaan saakka (taisi välillä olla
pientä jonoa). Päivä meni muuten ratevasti ja illalla
päästiin savusaunaan ja taisi muutama käydä majalla
tanssahtamassakin.
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Lauantaiaamu alkoi aurinkoisena arpoja myyden. Ei
monella treffeillä ole myyty arpoja kello kahdeksaan
mennessä aamulla mutta nyt oli. Sitten alkoi pelien
virittely. Aamupäivän pelituokiossa oli ne perinteikkäät lätkä, tikka ja uutuutena virvelin heitto. Heittokisa
oli monelle haastava mutta löytyi sieltä kala miehiä/
naisia. Tuote-esittelyjä oli myös, Annin kauneushoitotuotteet ja Tarun kynttilätuotteet.
Iltapäivällä nautimme pyttipannua omasta keittimestä. Täytyy sanoa että kyllä se Sisko osaa loihtia
mahtavan maukkaita ruokia. Kyllä osasi olla erittäin
hyvää. Taisi siinä olla mukana kakkoskokki Janne
myös. Syömisen jälkeen saunottiin savusaunassa
ja odotimme majan ilotulitusta illalla. Oli mahtava
tulitus hienoine kuvioineen. Loppu ilta/yö meni sitten
tanssien majalla ja karaokea laulaen.
Tähtiesiintyjänä alakerrassa oli Meiju Suvas.
Sunnuntaina sitten elopolkuilimme tuttuun tapaan alueella kävellen ja etsien kysymyksiä. Taisi
olla taas hieman vaikeita kysymyksiä kun ei yhtään
10 oikein löytynyt. Palkintojen ja arpajaisten jälkeen
olimme saaneet pakettiin vuoden 2014 Elovalkeat.
Kiitos kaikille jotka osallistuitte treffeille ja erityiskiitos
isäntäväelle Rockas, Tuomala, Vuorenmaa.

ELOVALKEAT 2014 | Isännät: Kesäniemet 119132

Ruokailijoita pyttipannun ääressä

Lasten sarjan voittajat

Jonotusta päivän kilpailuihin

Naisten sarjan voittajat

Miesten sarjan voittajat
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Pilkkitreffit
Tämän vuoden Pilkkitreffit pidettiin jälleen Orilammella kauniin kevätsään vallitessa. Osanottajia oli
kaikkiaan n. 20 ruokakuntaa. Talvi oli aika erikoinen
sään puolesta ja ennakkoon epäiltiin vähän, että joudutaanko pilkit suorittamaan rantaongintana, mutta
kyllä jää oli kuitenkin ihan kelpo kunnossa. Kuten
kuvista näkyy, niin lunta ei enää siinä vaiheessa ollut.
Pilkkikilpailut pidettiin lauantaipäivänä ja kalaa tuli
vähän jokaiselle, toisille enemmänkin. Isännät olivat
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22.–24.3.2014

järjestäneet päivälle pientä leikkimielistä kilpailullista
ohjelmaa, joita oli mukava suorittaa hyvässä kevätsäässä. Pelailtiinhan vielä mölkkyäkin päivän päätteeksi jollain porukalla. Illalla oli savusaunan vuoro
ja vapaata iltatouhua kuka mitenkin. Sunnuntaina oli
sitten normaaliin tapaan palkintojen jako, arpajaiset
ja sen jälkeen olikin kotiinlähdön aika.
Pilkkitreffit sujuivat taas mukavasti ja porukkaakin
oli kiitettävästi.

PILKKITREFFIT 2014 | Ari Tynys

Pilkkitreffien
kilpailutulokset 2014
Miehet
Härkönen Tauno 946g
Hemmilä Olavi 410g
Peltola Heikki 247g
Naiset
Luomala Ebba 621g
Peltola Sirpa 179g
Kokkinen Päivi 68g
Moniottelu
Luomala Hannu
Lapset
Kesäniemi Joonas
Suurin kala
Härkönen Tauno
Kalapolku
Härkönen Tauno.

Caravan Gaala

Caravan Gaala on SF–Caravanin juhlavuoden päätöstapahtuma,
joka toteutetaan risteilynä Helsingistä Tallinnaan upealla
Baltic Queen-laivalla. Gaalaristeilyn ohjelmassa on illallisen ja
tasokkaan viihde- ja musiikkiohjelman lisäksi SF-Caravanin
tuottamaa erikoisohjelmaa. Gaalaristeily tarjoaa ainutlaatuisen
mahdollisuuden muistella juhlavuoden tapahtumia, tavata
karavaanariystäviä, piipahtaa Tallinnassa ja nauttia upeasta
ohjelmasta.

Helppoa ja vaivatonta! Tälle matkalle voit varata lisämaksullisen
liityntäkuljetuksen kotipaikkakunnaltasi ja unohtaa parkkihuolet.
Maamme johtava stand up-koomikko, hillittömän hauska ja
moni-ilmeinen Riku Suokas -show vain Caravan Gaalan-vieraille!
Alustava ohjelma:
15.11. Lauantai
17.00 Alkaen bussit saapuvat satamaan,
matkalippujen jako ja siirtyminen laivaan

16.11. Sunnuntai
07.00 –10.00 Aamiainen omaan tahtiin

18.30 Baltic Queen lähtee Helsingistä

12.00 – 14.00 Workshop laivan kokousosastolla

18.30-20.30 Tervetulotilaisuus ja gaalaohjelma

14.15 Lounas Buffet Tallinkissa (lisämaksusta)

20.30 Caravan-gaalaillallinen Buffet Tallink tai
lisämaksusta klo 20.45 à la carte -illallinen

16.00 Baltic Queen saapuu Helsinkiin

08.00 –12.00 Mahdollisuus käydä Tallinnassa

Matkan hinta 79 €/hlö C-luokan 4 hengen hytissä
Huom! Gaalaillallinen ja meriaamiainen kuuluvat matkan hintaan (arvo laivalla 48,50 €).
Katso liityntäkuljetusten aikataulut ja lähtöpysäkit: matkavekka.fi/caravan-gaala

KUVA: Harri Hinkka

Varaukset ja lisätietoja: matkavekka.fi/caravan-gaala, MatkaVekan myymälät ja puhelinmyynti 020 120 4000 ma–pe 8–18, la–su 10–14.
Palvelumaksu 12 €/varaus, matkavekka.fi -sivuilta varattaessa ilman palvelumaksua. Puh. 8,35 snt/puh + 7,03 snt/min, matkapuh. 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

