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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
Vuosi on nyt vaihtunut ja menemme
kovaa vauhtia kohti kevättä. Minulla
on nyt vuosi mennyt puheenjohtajan
virkaa hoidellessa ja täytyy sanoa että,
rankka puolivuotinen rupeama henkisesti ja fyysisesti on taas takana. En
olisi uskonut mihin jouduin tässä tehtävässä. Tuskin kukaan muukaan olisi
arvannut tilannetta tai halunnut tehtävää hoitaakseen. No hyvä tukijoukko
takana niin tässä tämä menee.
Puolessa vuodessa on tapahtunut
vaikka mitä. Ensimmäiseksi toivotan
hallituksen uudet jäsenet tervetulleeksi Paul, Heikki, Pentti-Ilmari ja Seppo
ja Veivari lehden uuden päätoimittajan. Sinua Taina (kummitus) olemme
odottaneet. Tervetuloa. Haasteita on.
Uusia tapahtumia, treffejä on suunniteltu. Kokouksia, messuja käyty ja
vielä alue suunnittelua Palvaanjärvelle niin on siinä sarkaa ja jatkoa jatkuu.
Treffit 2016 meillä meni hienosti. Kävijöitä joka treffeillä oli yli 40 yksikköä.
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Kävijämäärän kasvaessa antaa uutta
voimaa kehittää tapahtumia jatkossakin ja vielä kun yhdistyksen jäsenmäärä on kasvussa niin hyvältä näyttää.
Syksyllä kävimme esittelemässä Palvaanjärveä Caravan messuilla Lahdessa yhdessä Kymi-Saimaa YT-alueiden
kanssa. Messut oli meille hyvä kokemus. Uusia kävijöitä on tullut jo syksyllä ja ehkä jokunen isompi tapahtuma kesäksi/syksyksi.
2017 tapahtumakalenteri on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja lehdessä. Tapahtumia on tullut muutama
lisää. Oli hieno huomata viimeisessä
toimihenkilötapaamisessa jossa kävimme uudet tapahtumat ja pääisännät
läpi niin en muista koska näin kivuttomasti on löytynyt uusia isäntiä treffeille ja taisi sinne tulla pari treffiä lisää.
Tämä tarkoittaa sitä että, olemme saaneet sen vanhan hyvän hengen takaisin joka on ollut kadoksissa muutaman
vuoden. Tämä lämmittää puheenjohta-

jan mieltä ja varmaan saamme vieläkin nostatettua hyvän hengen korkeuksiin.
Ei muuta kun pyörät pyörimään ja
nokka kohti Palvaanjärveä.
Kevätterveisin Jouko

MUUT TOIMIHENKILÖT

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

SFC PALVAANJÄRVEN HINNASTO 2017

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

Toimituksen tervehdys!
Tauko tekee terää, sanovat itteäni viisaammat ihmiset. Niinhän se on! Parin
vuoden paussin jälkeen olen taas mukana tämän lehden toimituksessa. Tilanne on nyt toki toinen kuin aiemmin.
Tästä seuraa selkeä opetteluvaihe. Josko Veivari nyt olisi kelvollinen teille
tällä kertaa, parannetaan palautteen
mukaan asioita syksyn numerossa.
Nykyisin some on se paikka, mistä
kuulumiset luetaan ja kuvat katsotaan,
varsinkin ilmeisesti ne kuvat, koska
lehden toimitukseen asti kuvat eivät
kulkeneet. Ehdotankin, että tulevissa
tapahtumissa jokainen osallistuja ottaa sillä hienolla älypuhelimella jonkin kuvan tapahtumasta ja lähettää sen
HETI PAIKALLA osoitteeseen
veivari@sfckouvolanseutu.com
tai
tkummitus@gmail.com. Se onnistuu
varmaan samalla, kun laittaa sen kuvan naamakirjaankin (jota en vieläkään käytä!). Minä lupaan tehdä kansion, josta kuvat löytyvät tarvittaessa.
Sama homma menee jutun kanssa. Sen
kun kirjoittaa heti tapahtuman jälkeen
ja lähettää yllä mainittuun osoitteeseen, saadaan aikaiseksi kattava ku-

vaus toiminnasta kaikkien luettavaksi. Helppoa kuin heinänteko, sanoisi
aviomies meidän huushollissa.
Lisäksi on tietysti pakko heittää ilmaan sekin vaihtoehto, että Veivari
siirtyisi nykyaikaan ja ilmestyisi vain
sähköisessä muodossa. Se toisi yhdistykselle säästöä ja jotenkin mulla on
sellainen kutina, että lähes kaikilla on
jokin läppäri, täppäri tai muu kilkutin,
millä seikkaillaan bittiavaruudessa hakemassa se tuorein tieto.

Hauskoja lukuhetkiä ja lupsakkaita
vaunuretkiä toivotellen
Kummitus (Taina Kummelus)

PS. On alueilla kuulemma ollut hiljaisempaa, kun pystykorvat haukkuvat
vain Haminassa.
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PALVAANJÄRVEN KUULUMISET

Vuoden 2016 Veivarit
Tällä kertaa Vuoden Veivarin tunnustuksen saivat Pirjo ja Kari Vuorenmaa. Tämä pariskunta on touhunnut
jatkuvasti Palvaanjärven oman alueen
kunnostustalkoissa. Pirjolla ja Karilla on jo pitkä historia karavaanarina.
He aloittivat reissaamisen vuokrakalustolla jo kahdeksankymmentä luvun
puolivälin tienoilla. Yhdistyksemme
jäseniä he ovat olleet jo kohta 30 vuotta. Alkuaikojen reissujen jälkeen Pirjo
ja Kari ovat olleet kausipaikalla sekä
Kevätissä että nyt Palvaalla. Yksi kokeilu Orilammellakin kuuluu joukkoon. Yhdistyksen saatua Palvaan itselleen, ovat Pirjo ja Kari olleet aina
apuna tarvittaessa. Heidän saavutuksiinsa kuuluu myös karavaanareiden
tulevaisuudesta huolehtiminen, sillä
jälkikasvukin on jo pesunkestäviä karavaanareita.

Vuoden Veivarit 2016 Kari ja Pirjo Vuorenmaa

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

Kuutamotreffit
19.-21.8.2016
Aurinkoinen elokuun perjantai sai 49
vaunukunnallista ”kuunpalvojaa” saapumaan Palvaanjärvelle. Tutun rantasaunan piipusta nouseva savu oli
merkkinä siitä että kohta löylyn-heittäjät pääsisivät lauteille ja pisteenä i:n
päällä vielä telttasauna, joka on saanut
paljon kehuja tasaisista löylyistään ja
erikoisuudestaan. Saunomisten jälkeen treffi-kansa pääsi avaamaan ääntänsä ravintolan karaokessa.
Lauantaina aurinko paistoi täydel-

tä taivaalta, edellistäkin päivää kirkkaammin. Ja mitä olisi treffit ilman
kilpailuja…Aikuisten kilpailuissa laitettiin spagettia solmuun, heitettiin
lennokkeja sekä kolmantena kilpailuna oli sokko-ohjaus. Lasten kilpailuja
olivat lennokin –ja hernepussin-heitto
sekä frisbeegolf. Kilpailujen jälkeen
kesäkeittiöllä oli tarjolla nakkikeittoa.
Lauantai-saunojen jälkeen kuu opasti treffi-kansaa ravintolaan tansseihin.
Musiikista vastasi Tapio Suominen ja

Nina Teresa.
Sunnuntai-aamuna aamuvirkut lähtivät ”kuutamo-polulle” vastailemaan
visaisiin kysymyksiin. Ja ennen kotiinlähtöä oli tietysti vielä palkintojen
jako sekä arpajaiset. Kuutamo-treffit
onnistuivat kaikin puolin hyvin. Ensi
syksyn kuutamotreffejä odotellessa.
Iida K.

Rantakalat Palvaanjärvellä
23.–25.9.2016.

Rantatunnelmia rantakaloilla

Oman caravan alueemme myötä
myös Rantakalat olivat nyt jo toista
kertaa Palvaanjärvellä. Porukkaa mukavassa syyskelissä oli kohtalaisesti,
isännät odotti ehkä vielä vähän enemmän. Tärkeintä on yhdessä kokoontuminen ja kaverien tapaaminen. Vastaanotto sujui juohevasti ja kalustot
laitettiin paikoilleen turvavälit huomioiden.
Perjantain ohjelma alkoi perinteisillä saunomisilla ja kun tunnetusti ”sopu
sijaa antaa”, niin kaikki halukkaat pääsi nauttimaan saunan makoisista löylyistä. Illan ohjelmassa oli perinteeksi tullut iltapalatarjoilu, salaatteja ja
Valtterin savustamaa lohta, nam nam.
Perjantai-ilta päätettiin Palvaan Baarissa jalalla koreasti Roiton yhtyeen
hyvissä tahdeissa.
Lauantain ohjelmassa oli sitten henkilökohtainen onkikilpailu, tikkakisa ja petankin ystäville Palvaanjärven
mestaruuskisa vaunukohtaisin jouk-

Kalasoppaa rantakaloilla

kuein. Kalakilpailussa kilpailtiin kalojen lukumäärällä ja isoimmalla kalalla. Onkikisa sai innokkaan osanoton,
saalista tuli niin lammesta kuin järvestäkin.
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 lauantainkin ohjelmassa .Lähiystävämme yllätti vielä
kakkukahveilla, olivat yllättäen menneet naimisiin, joten iltaohjelmassa
ollut Pentti-Ilmarin ja Pikku-Kallen
vierailu jäi näkemättä. Ja kun Palvaanjärvellä ollaan niin kyllä se ravintola
veti puoleensa molempina iltoina virvokkeita nauttimaan ja tanssin pyörteisiin.
Sunnuntaina perinteinen luontopolku
kala-aiheisin kysymyksin, arpalaiset

ja palkintojenjako.
Kiitos isännille ja kaikille mukanaolleille.
Tällaisen muistelun tapahtumasta,
kirjoitti vaunukunta 45185.

Perjantain iltapalaa tarjolla
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TAPAHTUMAT

Syystalkoot

Syyskokous

Hirvisoppatreffit

SFC Palvaanjärveen syystalkoot järjestettiin 30.9 -1.10.2016. Osallistujia
kausipaikkalaisten lisäksi oli kiitettävästi ja kaikille riitti puurtamista. Ahkerat naiset näytti kynteensä ja siivosi
kaikki majoitustilat, sosiaalitilat, pesivät kaikki ikkunat ravintolan ml, kaikki tiptop kuntoon. Miehille jäi ison
saunan sosiaalitilojen lattian valu, öljysäiliökopin katon teko, polttopuiden
ajo, ison mökin piipun pellitys sekä
alueen yleisilmeen kunnostus.
Mutta ei se pelkkää raatamista ollut,
välillä saunottiin, laulettiin karaokea
sekä nautittiin Sikken valmistama
maistuva ruoka. Tekemättömiä töitä
jäi vielä paljon joten seuraavat talkoot
on 21. – 23.4.2017 ja siihen taas kaikki joukolla mukaan kunnostamaan yhteistä projektia SFC Palvaanjärveä.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin
22.10.2016 Palvaanjärvellä ravintola
Palvaassa, paikalla oli 29 yhdistyksen
jäsentä. Puheenjohtaja Jouko Kesäniemi avasi kokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleiksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Hämäläinen ja sihteeriksi
Mirka Kesäniemi. Pöytäkirjantarkastajina olivat Hannu Hytti ja Jari Tikkanen jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Erovuorossa hallituksen
varsinaisista jäsenistä olivat Henrik
Kurki, Valtteri Ruonala, Erkki Peräkylä ja Jouni Härkänen sekä varajäsenet
Janne Vuorenmaa ja Kirsi Tynys. Hallituksen esityksen mukaisesti valittiin
erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Henrik Kurki, Valtteri Ruonala,
Pentti-Ilmari Väisänen ja Heikki Peltola sekä varajäseniksi Janne Vuorenmaa ja Seppo Koistinen.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan eli varsinainen jäsen 15 € ja perheenjäseneltä 3 €.
Kokouksen päätteeksi Jouko Kesäniemi ja Paul Nyman kertoivat SFC
Palvaanjärven tilanteesta, käytännön
asioista ja taloustilanteesta sekä vuoden 2017 investoinneista ja aikataulusta.

Hirvisopat, hirvitreffit vai mikähän
se treffien nimi olikaan. No eikö se
sanonta ole että hyvillä treffeillä on
monta nimeä. Treffit olivat onnistuneet vaikkei sää meitä suosinutkaan.
Perjantaina näytti aamusta synkältä kun vettä satoi ja tuuli oli navakkaa
että, tuleekohan ketään. No tähän on
totuttu joka hirvitreffeillä jotka on järjestetty Palvaanjärvellä niin synkkää
ja sateista säätä on saatu. Paistoihan
se päivä risukasaankin kun kello oli
puolen päivän paikkeilla. Alkoi kuulua auton ääniä ja ensimmäiset treffiläiset saapuivat tosin ihan ensimmäiset olivat jo saapuneet torstai iltana.
No sitten tasatahtiin alkoi porukkaa
tulemaan ja taisi olla jonoakin jossain
vaiheessa. Mukavaa oli huomata että,
treffiläisiä saapui pidemmän matkan
päästä. Siinä kun saimme suunnilleen
vaunut/autot paikoilleen niin oli saunan vuoro . Mukavat löylyt sai saunassa mutta, niin kuin melkein aina
niin järvivesi olisi saanut olla lämpöisempää tosin kylmä suihku virkistää.
Saunasta selvittyä niin oli aika tanssien. Suuntana Ravintola Palvaa ja siellä soittamassa Tapolan Tero. Tero heitti hienon keikan ja tanssijoita piisasi
tungokseen saakka. Siinä se perjantain
ohjelma.
Lauantai aamu alkoi hieman (sumuisessa) säässä. Kun aamu lenkit oli heitetty niin oli kilpailuiden aika. Kylmän kelin ja sateen takia jouduimme
tekemään pieniä muutoksia. No onneksi Palvaalla on katetiloja niin sekään ei ollut ongelma. Pelit kun oli pe-

Alueisäntä.
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lattu niin oli aika pikku päikkäreiden
sillä pikku lepo oli poikaa, koska tiedossa oli Siskon tekemää oikein hyvää
ja maittavaa hirvisoppaa. Taisi Siskolla olla siinä muutama talkooapulainen
mukana ja kiitos heille myös. Siinä se
päivän ohjelma ja illalla saunoimme
ja yllätyksenä järvivesi oli lämmennyt
miesten vuorolla. Jos halusi virkistäytyä niin piti mennä oikeasti uimaan.
Illanvietto jatkui vielä ravintola palvelua käyttäen ja Sepon karaokea laulellen.
Sunnuntaina oli sitten tavanomaisesti kilpailupalkintojen jako ja tietysti
arpajaiset. Vähän muutimme rutiineja ja tunnilla venytettiin arpajaisia. No
keppejä siitä saimme sillä ihmisillä on

Alueen täydeltä vieraita sateesta huolimatta

kiire lähteä treffeiltä pois mutta, meillä ei.
Iso kiitos kaikille jotka osallistuitte
treffille ja toivottavasti näemme tänä

vuonna uudestaan tosin uusilla isännillä
Hirvisoppa isännät

UUSIUTUVAN

ENERGIAN
TUOTTEET JA PALVELUT

ETELÄ-KARJALASSA JA LÄHIALUEILLA
Miesten kilpailujen voittajat

Naisten kilpailujen voittajat

www.gef.fi
· Aurinkosähkövoimalat

· Ilmalämpöpumput
· Jäähdytyslaitteet

· Täysvuolukivitulisijat
· Vesikiertotakat

· Teräspiiput · Harkkopiiput

· Maalämpökaivot
· Poravesikaivot

· Maalämpöpumput
· Ilma/Vesi Lämpöpumput

SUOMI

· Pora- ja vesikaivopumput
· Veden suodattimet

· Käyttövesivaraajat
· Lattialämmitysjärjestelmät

Yhteistyössä Teitä palvelee:

Makkosen
Pumppu ja Paneli
IMATRA: Lappeentie 42, Myymälä av. Ti-Pe klo 10-16
LAPPEENRANTA: Kievarinkatu 5, Myymälä av. Ti-To klo 10-16

Lasten kilpailujen voittajat

www.pumppujapaneli.fi • Jari p. 044-250 4100

Veloituksettomat nit
käyn
esittely- ja arvio
Myymälät avoinnausti.
vit
myös erikseen so
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TREFFIT

Pilkkitreffit Palvaalla 24 – 26.3.2017
Ohjelmassa pilkkikisat, saunomista, arpajaiset ja muuta
mukavaa. Treffihinta 60 € pe – la ja 30 € la – su.

Palvaanjärven siivoustalkoot/
tapaaminen
21.4 - 23.4.2017
Laitetaan yhdessä alue kesäkuntoon!

Koko Perheen pelitreffit 9.6. - 11.6.2017
Palvaalla
Pomppulinna koko viikonlopun, Rinta-Jouppi Lappeenranta
tulee esittelemään autoja ja vaunuja, Sammutinhuolto sekä
kaasujen koeponnistus paikalla.
Erilaisia pelejä lapsille ja aikuisille pelattavaksi ja kokeiltavaksi.
Tero Tapola tanssittaa pe-la illalla.
Ruokailu, saunat, arpajaiset.
Hinta pe-su 60 € ja la-su 30 € sis. valosähkön.

Heinämarkkinat
15.7.2017
Palvaan alueella reipasta markkinahumua tarjolla. Paikalle
saapuu eri alojen kauppiaita esittelemään ja myymään tuotteitaan. Tervetuloa sankoin joukoin osallistumaan ja viihtymään.

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista löytyvät yhdistyksen nettisivuilta www.sfckouvolanseutu.com

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
15.4.2017 klo 12.00 Palvaanjärvellä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen
Ota jäsenkortti mukaan
SFC Kouvolan seutu ry hallitus
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