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SF-CARAVAN KOUVOLAN SEUTU RY | HALLITUS 2016

Puheenjohtaja
Jouko Kesäniemi
0400 778 564
jokke@netti.fi

Varapuheenjohtaja
Mikko Tuomala
040 835 8051
mikstuo@hotmail.com

Sihteeri
Hilkka Rockas
044 024 1152
hilkka.rockas@kinno.fi

Jouni Härkänen
044 592 7683

Eriol Rockas
0400 730 449

Henrik Kurki
0400 650 780

Paul Nyman
050 340 3232

Erkki Peräkylä
0400 870 198

Valtteri Ruonala
040 762 0292

Varajäsen
Janne Vuorenmaa
040 474 7535

Varajäsen
Kirsi Tynys
040 538 8588

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys
hyvät karavaanarit
Vuosi on vaihtunut ja uusi puheenjohtaja on valittu syyskokouksessa
SFC-Kouvolan Seudulle seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi.
Uutena puheenjohtajana haluan esitellä itseni. Olen Jouko Kesäniemi maanrakennusyrittäjä Kouvolasta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi
lasta. Yhteisenä harrastuksena meillä
on karavaanimatkailu joka nyt on pääsääntöisesti keskittynyt SFC-Palvaanjärvelle kausipaikalle.
Kiitos jäsenistölle ja hallitukselle
luottamuksesta puheenjohtajaksi. Haluan vielä kiittää entistä puheenjohtaja Ari Tynystä loistavasta 12 vuoden
työstä SFC-Kouvolan Seudun hyväksi. Arin saappaita on vaikea täyttää
mutta yritän parhaalla tavalla hoitaa
yhdistysasioita uudella tuulella. Tosin olemmehan Arin kanssa seinänaapureita Palvaalla toimistolla, eli juttu
käy vieläkin.
Tulevalta vuodelta odotan kävijä-
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määrän lisäntyvän SFC-Palvaanjärvellä. Olemme uudistaneet ja lisääneet
tapahtuma/treffi tarjontaa tälle vuodelle.
Uutena uudistuksena aloittaa yhteiset
pilkkitreffit jotka järjestetään Lahden
Seudun kanssa, peli treffit toukokuussa ja tietysti ei saa unohtaa pääsiäistä,
vappu ja juhannus tapaamiset. Laitetaan sinne väliin vielä Palvaan siivous-

talkoot mukaan.
Tervetuloa kaikki Palvaalle viihtymään koko kesäksi tai vaikka vuodeksi. Käykää ihmiset katsomassa yhdistyksen nettisivuja, sieltä löytyy tietoa
ja niitä päivitetään useasti. Hyvää alkava kevättä/kesää, nähdään Palvaalla
ja muillakin alueilla.
Terveisin Kesäniemen Jokke uusi
puheenjohtaja sfc-119132.

TOIMIHENKILÖT

RAHASTONHOITAJA
Jouni Härkänen 044 592 7683
jouni.harkanen@kymp.net

SFC PALVAANJÄRVEN HINNASTO 2016

MATKAILUASIAMIES
Teuvo Hämäläinen 0400 142 794

Caravanpaikka
SFC jäsen 15 €/vrk, ei jäsen 25 €/vrk
Kausipaikat (isäntävelvoite)
Vuosipaikka
1.5. – 30.9
1.10 – 30.4
1 kuukausi
viikko

500 €
350 €
250 €
200 €
90 €

NUORISOASIAMIES
Mikko Tuomala 040 835 8051
Varalla Kirsi Tynys

Sähkö mittarin mukaan
Sähkö ilman mittari kesällä
Sähkö ilman mittari talvella

0,30 €/kwh, minimi 2 €
4€
8€

KALUSTONHOITAJA
Eriol Rockas 0400 730 449

JÄSENKIRJURI
Kari Kujala 0400 978 121
NETTISIVUT
Taru Tuomala 050 354 8590
Teuvo Hämäläinen 0400 142 794
Jouni Härkänen 044 592 7683
Ari Tynys 0400 556 154
TEKNIIKKA JA TURVALLISUUS
ASIAMIES
Henrik Kurki 0400 650 780
TARVIKEMYYNTI
SFC Palvaanjärvi

Sauna yleisillä vuoroilla sisältyy caravan hintoihin
Tilaussauna 12 €/50 min (pieni sauna)
Pyykinpesukone 3 €/krt
Pieni mökki 1 – 4 henkilöä 40 €/vrk, 200 €/viikko
Iso mökki max. 7 henkilöä 70 €/vrk, 350 €/viikko
Hotellihuone 60 €/vrk
Lakanasetti 5 €/setti
Telttapaikka 20 €/vrk, max 4 henkilöä

ALUEISÄNTÄ
Paul Nyman 050 340 3232
TIEDOTUS
Joukko Kesäniemi 0400 778 564

TOIMITUS
SF-Caravan Kouvolan seutu ry,
Palvaantie 398 54500 Taavetti
PÄÄTOIMITTAJA
Paul Nyman 050 340 3232
TOIMITUS JA
ILMOITUSMYYNTI
Paul Nyman ja Valtteri Ruonala
KANNEN KUVA
Anne Nyman
AINEISTON TOIMITUS
paulnyman6@gmail.com
KOTISIVUT
www.sfckouvolanseutu.com
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PALVAANJÄRVEN KUULUMISET

Tätä lukiessanne SFC Palvaanjärvi
on ollut yhdistyksen omana alueena
melko tarkkaan vuoden päivät. Mennyt vuosi oli toiminnaltaan kohtuullinen, parempikin olisi voinut olla, mutta ensimmäiset pari vuotta ovat aina
opettelua ja paikan tunnetuksi tekemistä. Matkailullisesti kesän sää oli
myös haastava, joka näkyi yöpymisvuorokausien pienuutena ympäri valtakunnan.
Mennyt vuosi oli Palvaalla pitkälti paikkojen siivousta ja kuntoon laittamista, jossa onnistuttiin ihan hyvin.
Kiitos siitä kuuluu ahkerille aktiiveille. Uusia sähköpaikkoja saatiin kohtuullisesti rakennettua ja ne tulivat
hyvään tarpeeseen. Enemmänkin olisi ollut tarpeen, mutta niiden rakentaminen oli odottamattoman kallista ja siihen, jos mihin, olisi kaivattu
hieman enemmän yhteishenkeä. Ison
saunan remontti on jäänyt vielä vaiheeseen tietyistä syistä ja yllätyksenä tuli ison lomamökin katon pakollinen korjaus. Sekin vaati omat euronsa,
mutta oli pakko korjata ettei romahda
sisään. Asiakkaita on kuitenkin ollut
ensimmäiseksi toimintavuodeksi ehkä
jopa odotettua enemmän, niin karavaanareita kuin muitakin matkailijoita. Hyvän lisän antoi mm. Jeeppikerho, MatkaMersut ja koirakerholaiset.
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Tämän tyyppisiä tapahtumia on ensi
kesällekin tiedossa ja muita ns. ”ylimääräisiä” majoittujia heti kevään ja
alkukesän aikoihin. Osa heistä on pitkäaikaisia majoittujia. Tämän vuoden aikana ollaan investointien suhteen aika maltillisia ja katsotaan vain
ne pakolliset kohteet joihin lukeutuu mökkien kunnostusta ja pienessä
määrin sähköpaikkojen tekoa. Kevään
siivoustalkoissa käydään läpi vielä
hoitamattomat pusikot ja heinikot, erityisesti rantaalue ja mökkien ympäristö. Porukalla kun mietitään mihin pitää panostaa, niin hyvä tulee. Nyt kun

tänä talvena on ollut kunnon pakkasia, niin ensi kesä tulee olemaan kuiva, lämmin ja helteinen. siihen uskoen
SFC Palvaanjärven matkailijatilastot
paranee huomattavasti viime kesästä,
vaikka sekin oli tilanteeseen nähden
parempi kuin odotettiin.
Omasta puolesta toivotan kaikki suurin joukoin tervetulleeksi Palvaalle lomien ja vapaiden viettoon. Ari

TAPAHTUMAT

KUUTAMOTREFFIT
28. – 30.8.2015
Kuutamotreffit?? Kysyi moni että
mikä kuutamo? No treffeissä nämä on
ollut Elovalkeat treffit Orilammella,
mutta kun saatiin oma alue niin syntyi Kuutamotreffit. Olihan lauantai ja
sunnuntai yönä kunnon kuutamoyö.
Perjantaina alettiin aamusta pystyttää
vastaanottotelttaa ja kappas vaan, vesisade sieltä heti aamusta alkoi ja tietysti kunnon tuulen puuskien kera. No
ei se lannistanut vaikka pikkuisen hatutti.
Puolenpäivän aikaan alkoi tulla ensimmäisiä treffiläisiä alueelle ja iltaan
myöten kiihtyi. Tosin enemmän olisi
voinut tulla vaunu/autokuntia, mutta
taisi sade muuttaa monen mielen. Olihan kuitenkin perjantai-iltana lämpimät saunat ja kylmät vedet ja tietysti
ravintolassa rohkeammat saivat lauleskella karaokea.

Lauantaiaamu alkoi sarastaa ja onneksi ei satanut vaan alkoi hieman
poutaantua ehkä hieman aurinkoakin.
Aamun pelejä oli mönkkärillä taitoajo,
virvelin tarkkuusheitto, tikka ja lapsille oli hieman ohjelmaa ns Ahvenanmaalla eikä unohdeta poniajelua.
Pelien jälkeen oli pieni tauko jonka
jälkeen oli maukas lihakeitto kesäkeittiöllä siitä kokeille kiitos. Pitkää pöytää siinä saatiin aikaiseksi ja kaikki
pääsi syömään. Syömisen jälkeen saunottiin ja illalla tanssittiin ravintolassa.
Sunnuntai alkoi Palvaanpolun merkeissä joka kiersi lammet ympäri (1
km) ja matkalla visaisia kysymyksiä.
Sitten oli palkintojen jaon aika ja tietysti arpajaiset. Treffit onnistui aika
hyvin ja kaikesta oppii. Kiitos isännille ja apujoukoille. SFC-119132.

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
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TAPAHTUMAT

RANTAKALAT
25 – 27.9.2015

Oman caravan alueemme myötä
myös Rantakalatreffit olivat siirtyneet
Palvaanjärvelle. Tuskin perinteisen
paikan vaihdoksella oli kovin suurta
merkitystä, ainakin osanottajia oli mukavassa syyskelissä hyvin paikalla.
Tärkeintä ainakin itselle on yhdessä kokoontuminen ja kaverien tapaaminen. Vastaanotto sujui juohevasti ja
kun kalusto laitettiin vähän tiuhempaan turvavälit kuitenkin huomioiden,
ei kenenkään joka ei halunnut sijoittua
lampien taakse ns ” Ahvenanmaalle”,
ei myöskään tarvinnut sinne mennä.
Perjantain ohjelma alkoi perinteisillä saunomisilla ja kun tunnetusti ”sopu
sijaa antaa”, niin kaikki halukkaat
pääsi nauttimaan saunan makoisista
löylyistä. Illan ohjelmassa oli lisäksi
erillinen iltapalatarjoilu joka ainakin
itselle tuli yllätyksenä, salaatteja ja
Valtterin savustamaa lohta, nam nam.
Lauantain ohjelmassa oli sitten henkilökohtainen kolmiottelu ja petankin
ystäville Palvaanjärven mestaruuskisa
vaunukohtaisin joukkuein. Kolmiottelussa heitettiin tikka kortteihin, ketjuja reikiin ja arvioitiin etäisyyksiä. Kun
kisat saatiin kisattua, olikin kohta jo
lohisopan vuoro. Valtteri apujoukkoineen oli loihtinut maukkaan sopan jota
oli vielä tuunattu edellisillan tarjoilusta jääneellä savulohella, maukasta oli.
Loppupäivä sujui perinteisen yhdessäolon merkeissä ja kyllä se saunominen oli lauantainakin ohjelmassa. Ja

kun Palvaanjärvellä ollaan, niin kyllä
se ravintola veti puoleensa molempina
iltoina virvokkeita nauttimaan ja tanssin pyörteisiin.
Sunnuntaina perinteinen luontopolku kala-aiheisin kysymyksin, arpajaiset ja palkintojenjako. Kiitos isännille
ja kaikille mukana olleille.

Kilpailujen tulokset

Lapset
1. Marja Koliban
2. Jere Ristola
3. Emma Niemelä
Naiset
1. Sirpa Varjola
2. Pirjp Huotari
3. Arja Jaakkola
Miehet
1. Harri Kyheröinen
2. Martti Kokkinen
3. Teuvo Hämäläinen
Petankki
1. Ulla ja Erkki Peräkylä
2. Jussi ja Mikko Varjola
3. Liisa Kyheröinen / Janne Blomberg
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IPT TEOLLISUUSPALVELUT OY
Toimitamme teollisuuteen kokonaisvaltaista puhdistuspalvelua ajanmukaisin
ja monipuolisin laittein.
Säiliöpesu / Tankkipesu 500- 1000bar
Säiliöpesu / Tankkipesu perustuu suureen vesimäärään. Tankkipesurilla saadaan suuri pesuteho kohteisiin,
joissa miestyövoiman käyttö olisi vaarallista ja teho on moninkertainen pistoolipesuun verrattuna.
Putkistojen pesu / Tuubienpesu 500- 3000bar
Putkistojen pesu ja tukkoisten linjojen avaus tehdään korkeapainetyönä matoletkuilla eri suutintekniikkaa hyväksi käyttäen
Vesipiikkaus / Vesileikkaus 1000- 3000bar
Vesipiikkaus kohteita ovat sillat, parvekkeet ja erilaiset rapautuneet betonikohteet. Vesipiikkauksen etuna on,
ettei se aiheuta mikrohalkeamia mekaaniseen piikkaukseen verrattuna. Kohteesta riippuen vesipiikkaus suoritetaan
käsipiikkauksena 3000bar tai 1000bar paineella robottityönä. Vesileikkaus tehdään 3000bar:n paineella leikkaukseen
suunnitellulla erillisellä ohjauslaitteella. Leikkauksessa käytetään erikoishiekan ja veden voimaa yhdistettynä.
Tasopesu 500- 3000bar
Tasopesu suoritetaan työnnettävällä pesulaitteella, johon yhdistetään imu poistamaan syntynyt jäte.
Tasopesu soveltuu hyvin betonilattioiden puhdistukseen sekä pinnoitteiden poistoon lattioista ja silloista.
Kuivajääpuhallus
Kuivajääpuhallus on herkkien laitteiden ja pintojen puhdistukseen soveltuva menetelmä. Esim. sähkölaitteet
voidaan puhdistaan jännitteet päällä. Rasvaiset koneet ja koneistuskeskukset on helppo puhdistaa kuivajääpuhalluksella,
koska se ei vahingoita maalipintoja. Puhdistuksesta ei jää jätettä vaan hiilihappojää sublimoituu suoraan ilmaan.
Kuumapainepesu 100- 500bar
Kuumapainepesu soveltuu rasvaisten ja öljyisten paikkojen puhdistukseen
Suurtehoimurointi
Suurtehoimurissa on imu- ja puhallustoiminnot niin kuivan kuin märänkin materiaalin käsittelyä varten. Esim. säiliöiden ja altaiden
imurointi tai tyhjennys, linjastojen ja kuljettimien puhdistusimut, seinien, kattojen ja lattioiden puhdistusimut, uunien, leijupetien,
lentotuhkan imuroinnit. Alapohjien/ välipohjien maan, turpeen, sahanpurun ja hiekan ym… imuroinnit. Alapohjien, salaojien,
kattojen ym… uudelleen täytöt (sepeli, sora, lecapapu ym…) puhaltamalla.

Yhteistyö terveisin
ITÄ-SUOMEN PINNOITETEKNIIKKA OY
Sepänkatu 5, 48770 KOTKA

Tilaukset:

Pentti Väisänen
Ari Lemmetti

Teollisuuskatu 12, 74120 IISALMI

Tilaukset:

Esa Vedenpää
0400- 671 462
Lassi-Pekka Honkanen 040- 354 0045

E-mail:www.iptpalvelut.fi

040- 620 6640
040- 170 4818

etuniukunimi@iptpalvelut.fi
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TAPAHTUMAT

HIRVISOPAT
23 – 25.10.2015

Monien, monien vuosien tauon jälkeen hirvisoppatreffejä vietettiin taas
Palvaanjärvellä. Etukäteen viikonlopun sää vähän arvelutti, mutta onneksi
karavaanarit lähtivät joukolla liikkeelle, yhteensä 68 auto- ja vaunukuntaa.
Lahden yhdistys oli kiitettävästi edustettuna. Perjantai-ilta kului majoittumisen ja saunomisen merkeissä ja osa
porukasta jaksoi vielä karaokeakin
laulaa.
Lauantai aamupäivä vierähti kilpailujen merkeissä. Kolmiottelussa oli aikuisten lajeina ilmapistooliammunta,
tikanheitto narun yli ja saappaanheitto. Lapset heittivät renkaita ristikkoon,
narun yli tikkaa ja saapasta. Iltapäivällä oli sitten vuorossa päätapahtuma,
HIRVISOPPA. Esivalmistelut aloitet-
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tiin jo perjantaina lihojen kypsentelemisellä, perunoiden ja juuresten kuorimisella sekä pilkkomisella. Hyvien
esivalmistelujen jälkeen oli näppärä
keitellä soppa valmiiksi uusitussa kesäkeittiössä. Soppaa tuntui maistuvan
ja sitä tultiin kehumaan kauempaakin.
Ruokalevon jälkeen illan ohjelmassa
oli tietysti saunomista ja ravintolassa
tanssitti tanssiorkesteri Amor. Musiikki tuntui uppoavan kuulijoihin, oli kaiken ikäisille sopivaa.
Sunnuntaiaamuna oli vuorossa perinteinen luontopolku, jossa joidenkin mielestä kysymykset olivat melko
kiperiä. Voittajaksi selviytyi Kuusenoksan pariskunta. Treffit päättyivät
totuttuun tapaan palkintojen jakoon,
arpajaisiin ja hyvien kotimatkojen toivotuksiin. Suurkiitokset treffeille osallistuneille, Isännät.

Kilpailujen tulokset
Lapset alle kouluikäiset
1. Veeti Pilli
2. Karoliina Mentula
Lapset kouluikäiset
1. Mico Keinänen
2. Mira Huotari
3. Nea Niemelä
Naiset
1. Jaana Kivelä
2. Raija Mäkinen
3. Minna Huotari
Miehet
1. Mikko Keinänen
2. Kari Koivunen
3. Mikko Tuomala

SYYSKOKOUS 10.11.2015
Yhdistyksen syyskokous pidettiin
10.11.2015 klo 18.00 Kouvolassa
Kouvola-talon Honkasalissa. Paikalle oli saapunut 32 yhdistyksen jäsentä.
Puheenjohtaja Ari Tynys toivotti
kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen ja samalla todettiin kokous sääntöjen mukaisesti laillisesti kokonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Seppo Vesala ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Teuvo Hämäläinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Annele ja Tauno
Savolainen.
Henkilövalinnoista oli vuorossa yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen erovuoroisten valinta vuosille
2016 – 2017. Erovuorossa olleen puheenjohtaja Ari Tynyksen tilalle esitettiin Jouko Kesäniemeä, joka yksimielisesti valittiin tehtävään. Hallituksen
varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Jouko Kesäniemi, Eriol Rockas,
Mikko Tuomala ja Teuvo Hämäläinen
ja varajäsen Janne Vuorenmaa.

Hallituksen esitys erovuoroisten tilalle oli huomioiden Jouko Kesäniemen valinta puheenjohtajaksi, varsinaisiksi jäseniksi Eriol Rockas, Mikko
Tuomala, Hilkka Rockas ja Paul Nyman ja varajäseneksi vuodelle 2016
Janne Vuorenmaa. Muita esityksiä
hallituksen uusiksi jäseniksi ei esitetty. Kokous hyväksyi yksimielisesti
hallituksen esityksen.
Toimintasuunnitelma noudatteli pääosin entisiä suuntaviivoja. Pääosa toimintaamme ovat edelleen treffit, tapaamiset ja mahdolliset retket alan
messuille ja muihin tapahtumiin. Niistä
pyritään tekemään laadukkaita ja kiinnostavia. Merkittävin muutos toiminta
suunnitelmassa on, että kaikki toiminta keskittyy nyt omalle caravanalueellemme SFC-Palvaanjärvelle.
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi
vuodelle 2016 valittiin Hannu Hytti ja
hänelle varamieheksi Pentti Vainio.
Veivari lehti ilmestyy 2016 kahtena numerona Yt-alueen lehden yhtenä

osana ja on yhdistyksen virallinen tiedotuskanava. Yhdistyksellä on myös
omat www-sivut joiden avulla pyrimme tiedottamaan ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle kuten esim tulevien treffien ohjelman. www-osoite on
www.sfckouvolanseutu.com sekä yhdistyksellä myös omat facebook sivut jotka löytyvät yhdistyksen nimellä. Jäsenmaksut yhdistykselle säilyvät
ennallaan ja ovat varsinaiselta jäseneltä 15 € ja perhejäseneltä 3 €.
Kokouksen lopuksi käytiin vapaata
keskustelua SFC-Palvaanjärvestä. Ari
Tynys esitteli Palvaanjärven tilannetta
ja käytännön asioita mm vastuunjaosta yhdistyksen ja SFC-Palvaanjärven
välillä. Asioista käytiin vilkas yleiskeskustelu.
Terveisin silloinen yhdistyksen sihteeri.

VUODEN VEIVARI
Vuoden 2015 Veivariksi on valittu
Heikki ja Sirpa Peltola. He ovat osoittaneet toiminnallaan mikä on todellinen caravanhenki. Se onko kyseessä
ollut vaununaapurin tarvitsema apu tai
yhteisön eteen tehtävä asia, niin aina
”Heka” ja ”Sipu” ovat esimerkillisellä tavalla ja ammattitaidolla hoitaneet
asiat kuntoon.

UUDET JÄSENET

TERVETULOA YHDISTYKSEEN JA PALVAANJÄRVELLE !
033739
150722
026463
154089
117990
091469
153711
146489
153740
149498

ENTILÄ UNTO
HJERPPE RAIMO
HUOTARI SEPPO
JOUTJÄRVI KIM
JUVONEN LEO
KATJO MATTI
KILPUA KATI
KOSKINEN MARJA
KÄHÖ ANNU
LYYTIKÄINEN ANTERO

KESÄLAHTI
KUUSANKOSKI
SAIMAANHARJU
KUUSANKOSKI
KOTKA
HAMINA
JAALA
ELIMÄKI
KUUSANKOSKI
JOUTSENO

110403-1
146065
036630
056183-1
069969
105527
153941
110285
150722-1
153860

METSO PÄIVI
NIIRANEN JARMO
NOKKALA RITVA
NYMAN ANNE
NÄKKI AIMO
RASTAS JORMA
RIKA JUKKA
SARPOLA ILKKA
STÅHLBERG LIISA
SYDÄNMAANLAKKA ARI

KORIA
LUUMÄKI
LEMI
LAPPEENRANTA
KAUSALA
IMATRA
KOUVOLA
KUUSANKOSKI
KUUSANKOSKI
HARJU
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TREFFIT

PILKKITREFFIT
Palvaanjärvellä
18-20.3.2016

PELITREFFIT
Palvaalla
20-22.5.2016

Tämän vuoden pilkkitreffit järjestetään yhdessä SFC Lahden
seutu ry:n kanssa.
Ohjelmassa: Perjantaina karaokea ja lauantaina orkesteritanssit. Pilkkikisat, keittoruoka omasta keittimestä, yhdessä
oloa, saunomista ja tietenkin arpajaiset.
Treffihinta 60 € vaunukunta (pe-su) 40 € (la-su) sisältäen
valosähkön.
Ruokailun vuoksi ennakkoilmoittamiset 11.3.2016 mennessä
puhelimitse tai sähköpostitse: Mikko Tuomala 040 835 8051
mikstuo@hotmail.com tai Mikko Keinänen 0400 485 477
mikko.mersu@gmail.com.
Vain käteismaksu.

Ohjelmassa mm mahdollisuus kokeilla ja pelata erilaisia
pelejä, saunomista, perjantaina orkesteritanssit ja lauantaina
karaokea. Lauantaina Kouvolan Vaunun myyntinäyttely ja
kaasulaitteiden koeponnistusta tarjoushintaan. Treffihinta
60 € (pe-su) 40 € (la-su) sis aluemaksun, valosähkön, sauna
päivittäin yleisillä vuorolla ja ohjelman.

PÄÄSIÄISTAPAAMINEN
Palvaalla
24-28.3.2016

Juhannustanssit aattona ja karaokea juhannuspäivänä.
Normaalit vuorikausimaksut + ohjelmamaksu 30 €/yksikkö.
Saunat yleisillä vuoroilla sis hintaan.

Ei erityistä ohjelmaa. Normaalit vuorokausihinnat + sähkö
hinnaston mukaan. Sauna päivittäin yleisillä vuoroilla sis
hintaan.

PALVAANJÄRVEN
JUHANNUS
23-26.6.2016

KUUTAMOTREFFIT
Palvaalla
19-21.8.2016
Kilpailuja, soppatykkiruoka, arpajaiset, tanssit ym. Treffihinta 60 € (pe-su) 40 € (la-su) sis valosähkön, saunat ja ohjelman.

VAPPUKARKELOT
Palvaalla
29.4.-1.5.2016
Perjantaina karaokea ja vapputanssit lauantaina + muuta
ohjelmaa. Normaalit vuorokausimaksut + ohjelmamaksu 20 €/
yksikkö. Saunat päivittäin yleisillä vuoroilla sis hintaan.
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