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Kirjeestä löytyy asiaa seuraavasti 

• Toimituksen terveiset 

• Palvaanjärven kuulumiset 

• Poimintoja syyskokouksesta 

• Rantakalatrreffien kilpailujen tuloksia 

 

 

Tervehdys kaamosaikaan! 

Tämä toinen jäsenkirje tulee reilun viikon myöhässä johtuen aineiston viipymisestä. Tarkoitus 

oli saada puheenjohtajan mietteet ja syyskokouksen tiivistelmä mukaan, mutta aina 

suunnitelmat eivät toteudu. Puheenjohtaja laittaa omat terveisensä, jahka kelloon saadaan 

lisää tunteja ja samoin syyskokouksen tarkemmat tiedot. 

Kulunut vuosi on siis ollut ensimmäinen, kun omaa jäsenlehteä ei ole tehty. Kovin odottelin 

jotakin palautetta lehden puuttumisesta, mutta ilmeisesti asun niin kaukana valtaväylistä, että 

kommentit eivät edes sähköisesti saavuta meikäläistä. Itseäni ei lehden puuttuminen haittaa, 

kun kaikki tieto tulee haettua netin kautta, mutta, mutta!!!!  Olen toiveikkaana käynyt 

kurkkimassa yhdistyksen nettisivujen treffijutut sivua, vaan sinne ei ole ilmaantunut jutun 

juttua eikä kuvia lainkaan. Ihan kuin mitään ei tapahtuisi missään. Yhdistys toki näkyy 

naamakirjassa, mutta itse en kyseistä ohjelmaa käytä ja näin ollen en pääse näkemään, josko 

siellä olisi jotain.  

Nyt olisikin aika jonkun innokkaan tarttua tilaisuuteen ja kehitellä omien sivujen 

juttupäivitykset toimivaksi.  

Syyskokouksen parasta antia itselleni oli se, että hallitukseen tuli valituksi henkilöitä, joiden 

nimiä en ollut ennen edes kuullut. Tervetuloa toimintaan mukaan ja tuokaa mukanannne 

uusia ideoita ja kehitysmahdollisuuksia yhdistyksen ja alueen parantamiseksi. 

Toivottavasti myös yt-alueen toiminta viriäisi tulevaisuudessa uudelleen. Tästä olisi hyötyä 

ainakin markkinoinnissa ja sitä kautta tulisi ehkä lisää vieraita alueelle. Vähän kun joutuu 

miettimään, miksi yöpymisvuorokausien määrä on laskenut viime kesänä, vaikka kelit olivat 

todella upeat. 



Tämä on omalta osaltani viimeinen jäsenjulkaisu, jonka teen. Paikka on siis avoinna. Tässä 

vaiheessa onkin aika kiittää yhteistyöstä kaikkia. On ollut hienoa huomata, kuinka paljon 

alueella on saatu kehitettyä asioita eteenpäin. Tämä työ toivottavasti jatkuu edelleen suuren 

talkoojoukon voimin. 

Joulua odotellen 

Kummitus (Taina Kummelus) 

 

 
 

   Palvaanjärven Loma Oy 2018 
 
 

Palvaanjärven Loman 3. täysi toimintavuosi ei vielä alueen kehittämisen kannalta paljoa 
vapaapäiviä suonnut.Tekemistä ja paikkojen kunnostusta on riittänyt mutta todettava on, että 
vähitellen alkaa kaikki vaadittavat fasiliteetit olla kohdillaan. 
 
Tältä kesältä jäi isonsaunan terassi ja osa sähkönjakolinjoista odottamaan 
maaliin saapumista. Ensikesän suurin tavoite on saada jätevesiasia lain 
vaativalle tasolle lokakuun loppuun mennessä. Tehtävän onnistuminen tulee 
vaatimaan ”työnraskaan raatajia” eli kaikki vapaaehtoisetkin ovat tervetulleita 
talkoilemaan hyvän yhteisen asian puolesta. 
 
Kuluneesta kaudesta sen verran, majoitusvuorokausissa jäätiin tavoitteista jälkeen vaikka oli 
hyvä matkailu kesä, ilmeisesti niin hyvä, että ihmiset todella matkailivat. 
Toisaaltaan suuret tapahtumat tasapainoittivat kassavarantoa sekä kunnollisten Karaoke 
laitteiden hankinta. Taloudellisesti ollaan samalla tasolla kuin edelliset kaudet, toki vuotta on 
vielä jäljellä.. 
 
Olemme hankkineet myös Defibrillaattorin, (defi eli sydäniskuri on laite, jolla     
sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö 
antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku). Laite sijaitsee toimiston eteisessä ja 
laitteen käyttöön järjestetään perehdytystä pienryhmissä. 
 
Isännän velvoitteita kevennettiin palkaamalla 2 siistijätärtä, kokemus oli niin  
myönteinen, että tästä on tarkoitus tehdä perinne. 
 
Tulevalle vuodelle on tulossa paljon yhteisiä tapahtumia joihin toivotaan paljon paljon 
osallistujia. 
 
Alkuvuodesta 19.1 Matkamessut / Tallinnan hotellimatka joista erillinen esite 
tulossa nettisivuille ja facebookkiin. 
 



Palvaanjärven Loma Oy:n hallitus: Juha Raippo pj. Henrik Kurki jäsen ja 
Heikki Peltola varajäsen. 
 
    Tahdomme kiittä kaikki osallistujia ja ravintola henkilökuntaa jaksamisesta 
    poikkeavista työvuoroista ja asiakkaista huolimatta 
 
Otamme vastaan kaikkea palautetta ja ideoita kehittääksemme yhteistä 
aluetta ja toimintaa johon kaikki ovat tervetulleita mukaan. 
 
Toivotan hyvää loppuvuotta ja parempaa tulevaisuutta. 
 
    Juha Raippo 
    Oy:n pj. 
 
 

Syyskokouksen 3.11.2018 poimintoja 

 
Paikalle oli saapunut noin 20 yhteisistä asioista kiinnostunutta yhdistyksen jäsentä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Raippo ja sihteerinä Mirka Kesäniemi. 
 Asialistalla oli sääntömääräiset asiat ja ne saatiin käytyä reippaasti läpi. Toiminta 
suunnitelmassa olli paljon sekä vanhaa että uutta asiaa. Tulevan vuoden tapahtumat on jo 
suunniteltu aika lailla valmiiksi aikataulujen puitteissa. Näistä löytyy tietoa nettisivuilla ja 
facebookissa. 
 
Kokouksen lopuksi oli sana vapaa osio. Tällä kertaa käytiin antoisaa keskustelua yhteisen 
alueen palvelujen kehittämisestä ja vapaaehtoisten (varsinkin uusien) osallistumisesta alueen 
toimiintaan.  
Tukea ja kannustusta kaivattiin, samoin rehtiä ja reilua keskustelua, jos asiat eivät aina 
menekään juuri omien kuvitelmien mukaisesti. Tästä on hyvä lähteä kehittämään 
yhteishenkeä, jota näin ison alueen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii.  
Uusia isäntiä myös kaipaillaan vanhojen aktiivien joukkoon. 
 
Lisäksi Paul Nyman esitteli vierasvuorokausien tilastoja. Niissä olikin ihan mielenkiintoisia 
lukuja. 
 
 
 

Rantakala-treffien tuloksia 

 
Yleisön pyynnöstä julkaistaan rantakalojen kisatuloksia tämän kirjeen yhteydessä. 
 
Onkikisat 
 
Lapset: 

1. Fanni 76 g 
2. Elmeri Noppa 67 g 



3. Viljami Noppa, saaliina paljon kokemusta 
 
Naiset: 

1. Pirjo Vuorenmaa 328 g 
2. Teija Ahde 185 g 
3. Mia Heleniius 170 g 

 
Miehet: 

1. Pentti Vainio 346 g 
2. Arto Purhonen 342 g 
3. Paavo Suomalainen 224 g 

 
 
Tikkakisa 
 
Lapset: 

1. Elmeri Noppa 12 p. 
2. Viljami Noppa 10 p 
3. Suvi Purhonen, osallistumisen iloa 

 
Aikuiset 

1. Sirkku Nikkinen 51 p. 
2. Kati Noppa 37 p. 
3. Annele Savolainen ja Eija Rusi 35p. 

 
     
  
 

 

 


