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Kaakkois-Caravan Kymi–Saimaa YTjäsenlehti on Kymi–Saimaa -alueen
SF-CARAVAN -alueyhdistysten julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.
Julkaisuaikataulu 2012
Lehti
Ilmestyy
1
vko 11
2
vko 22
3
vko 38
4
vko 49
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SF-Caravan Kymenlaakso ry
Suntiontie 11, 49490 Neuvoton
puheenjohtaja@sfckymenlaakso.fi
p. 044 330 9432
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Ilmoitusmyynti
Mainostoimisto Sepeteus Oy
Veli-Matti Virtanen
puh. (05) 747 55 56 tai 040 179 2810
veli-matti@sepeteus.fi
Mediakortti: www.kaakkoiscaravan.fi
Suunnittelu, taitto ja lisätiedot
Mainostoimisto Sepeteus Oy
Matti Vesala, puh. (05) 747 55 59
matti@sepeteus.fi
www.kaakkoiscaravan.fi

Painopaikka
Scanweb Oy, Kouvola
Painosmäärä
4100 kpl
Jakelu
Jäsenille, ilmoittajille, SFC-yhdistyksille
sekä eri sidosryhmille
Kannen kuva
Ari Tynys
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Haasteellisia leirin
tämatkoja
meille kaikille!
Juha Hämäläinen
puheenjohtaja
SF-Caravan ry

SFC-alueyhdistyk
set
Kymi–Saimaa al
ue
Suomi – Finland

Pohjoismaista kanssakäymistä
Karavaanariharrasteessa on pohjoismainen yhteistyö
ollut jo vuosikymmeniä varsin tiivistä, niin tänäkin päivänä. Yhteistyö kulkee (NCR:n) Pohjoismaisen neuvoston alaisuudessa. Yhteistoiminnan näkyvin merkki ovat
pohjoismaiset päivät (NCT), jotka pidetään vuorovuosina
kussakin neljässä Pohjoismaassa. Tänä kesänä 14.-21.7.
on tapahtumapaikkana Pohjois-Norjassa oleva Bardun
taajama. Seutu on norjalaiseen tapaan meille luonnoltaan
suorastaan huimaava. Nähtävää ja koettavaa löytyy roppakaupalla, vaikka maku olisi kuinka vaativa. Paikka sijaitsee
sisämaassa, mutta rannikolle ei tietenkään ole kovin pitkä
matka. Kulkuyhteydet Suomesta ovat suhteellisen helpot.
Toki matkaa Kaakkois-Suomesta on kohtuullisen runsaasti,
mutta lomallahan on aikaa matkustella ja nauttia näkemästään. Tammikuun loppuun mennessä oli ilmoittautuneita jo
350 yksikköä. Kannattaa ilmoittautua ajoissa, vaikka tilaa
tuntuu olevan melko runsaasti. Tätä vauhtia voi silti alueet
täyttyä. Alueet ovat kovapintaisia, etupäässä urheilukenttiä ja parkkialueita, joten huonotkaan kelit eivät pitäisi
tuoda yllätyksiä. Tapahtumassa pärjää pelkällä Suomen

kielen hallitsemisella, jos tulee kieliongelmia niin leiripäällikkömme Sune Andersson on valmis auttamaan kaikissa
mahdollisissa ongelmissa. Rohkeasti liikkeelle kohti uusia
seikkailuja ja ihmissuhteita.
Kalottipäivät ovat kuuluneet myös ohjelmistoon jo kauan,
tosin edellisistä päivistä on päässyt kulumaan seitsemän
vuotta. Nyt kalottipäivät herätellään jälleen henkiin. Ruotsi
lupasi hoitavansa päivien uudelleen henkiin saattamisen,
mutta toisin kävi. Vedoten johonkin messutapahtumaan
Pohjois-Ruotsissa, eivät he pystykään mobilisoimaan tapahtumaa. Ratsuväki löytyi tietenkin Suomesta. Otimme
tapahtuman hellään huomaamme ja lopputuloksena Kalottipäivät järjestetään Oulujärven rannalla Ruununhelmen
leirintäalueella 17.-19.8. Alue on todella upea asfaltoituine
ympyränmuotoisine paikkoineen, hienoine ravintoloineen
sekä uljaan luonnon ryydittämänä. Tapahtumista tarkempia
tietoja löytyy Caravan-lehdestä ja tietenkin karavaanarit.
fi sivustolta.
Juha Hämäläinen
puheenjohtaja, SF-Caravan ry

SF-Caravan Saimaan Seutu ry
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YHTEISKALENTERI TALVI–KEVÄT 2012

MAALISKUU

• 24.3.
• 30.3. - 1.4.
• 31.3.

TEATTERIELÄMYS KOUVOLA (SFC Kouvolan Seutu ry)
PILKKITREFFIT (SFC Kouvolan Seutu ry)
PILKKITAPAHTUMA (SFC Saimaan Seutu ry)

HUHTIKUU

• 1.4.
• 3.4.
• 5. - 9.4.
• 6. - 9.4.
• 6. - 7.4.
• 7.4.
• 7.4.
• 21.4.

• 27.4.
• 27.4 - 1.5.
• 28.4.

• 28.4 - 1.5.
• 28.4.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS (SFC Saimaan Seutu ry)
KEVÄTKOKOUS (SFC Kouvolan Seutu ry)
PÄÄSIÄISTREFFIT (SFC Kymenlaakso ry)
PÄÄSIÄINEN (SFC Saimaan Seutu ry)
PÄÄSIÄINEN (SFC Savonlinnan Seutu ry)
KEVÄTKOKOUS (SFC Kymenlaakso ry)
ISÄNTÄINFO (SFC Sisä-Savo ry)
SHANG PELIT RAVINTOLALLA (SFC Savonlinnan Seutu ry)
SHANG PELIT RAVINTOLALLA (SFC Savonlinnan Seutu ry)
VAPPU (SFC Kymenlaakso ry)
NAAMIAISET (SFC Kymenlaakso ry)
VAPPUKOKOONTUMINEN (SFC Saimaan Seutu ry)
PUU/SIIVOUSTALKOOT (SFC Savonlinnan Seutu ry)

TOUKOKUU

• 4. - 6.5.

• 5. - 6.5.
• 5.5.
• 6.5.
• 16. - 20.5.
• 25. - 27.5.
• 25. - 27.5.
• 25. - 27.5.
• 26.5.

SIIVOUSTALKOOT (SFC Saimaan Seutu ry)
KEVÄTTALKOOT (SFC Sisä-Savo ry)
KAHVIKONSERTTI JA TANSSIT (SFC Savonlinnan Seutu ry)
KEVÄTKOKOUS (SFC Sisä-Savo)
KEVÄTTALKOOT (SFC Kymenlaakso ry)
KESÄKAUDEN AVAUS (SFC Saimaan Seutu ry)
REPOVESITREFFIT (SFC Kouvolan Seutu ry)
ROSVOPAISTI (SFC Kymenlaakso ry)
”ÄSKÖTTI” PILEET (SFC Savonlinnan Seutu ry)

KESÄKUU

• 22. - 24.6.
• 22. - 24.6.
• 22. - 24.6.
• 22. - 24.6.

KAAKKOIS-CARAVAN
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JUHANNUS (SFC Kymenlaakso ry)
JUHANNUS LAAMALANSAARESSA (SFC Saimaanseutu ry)
JUHANNUS (SFC Savonlinnan Seutu ry)
JUHANNUSTREFFIT (SFC Sisä-Savo ry)

KULKURI
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Kuva: Jyrki Salo
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SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY • HALLITUS 2012
KARI HIRVONEN
p. 050 5678 045
kari.hirvonen@kolumbus.fi

ARTO OKSANEN
p. 050 5463 057
oksanen.arto@hotmail.com

KEIJO TONTERI
varapuheenjohtaja
p. 0440 737 814
keijo.tonteri@netti.fi

MATTI KONONOV
p. 0400 653 383
matti.kononov@hotmail.com

KATRI PUNNONEN
p. 044 5560 104
katri.punnonen@elisanet.fi

TUIJA RÄTY
sihteeri ja jäsenkirjuri
p. 040 7081 225
sihteeri@etuniemi.fi

MARIKA LAMPINEN
p. 040 5325 914
marika.lampinen@suomi24.fi

OLAVI VIRO
p. 040 1977 640
olliviro@gmail.com

ETUNIEMITOIMIKUNTA
Vetäjä
Olli Viro 040 1977640
olliviro@gmail.com

Kausipaikat
Jyrki Salo 0400 752 316
taidesalo@wippies.fi

TURVATOIMIKUNTA
Vetäjä
Matti Kononov 0400 653 383
matti.kononov@hotmail.com

Jäsenet
Katri Punnonen 040 5560 103
katri.punnonen@elisanet.fi

Kaasuasiat
Heikki Lensu 0400 516 269
heikki.lensu@hotmail.com

Jäsenet
Arto Oksanen 050 5463 057
oksanen.arto@hotmail.com

ERKKI KANTOLA
puheenjohtaja
p. 040 7438 778

puheenjohtaja@etuniemi.fi

TOIMIKUNNAT

Timo Punnonen 0400 453 169
timo.punnonen@elisanet.fi

YHDISTYKSEN TALOUS
Tmi Accodome
p. 040 506 4022
Vasantie 10
04320 TUUSULA
toimisto@accodome.fi

Karl-Johan Nyström 050 5729 260
karl-johan.nystrom@welho.com

ETUNIEMEN ALUEMAKSUT 2012
Vuosikortit
Yhdistyksen jäsenille 12 kk:n kausipaikka 350 €
Talvikausipaikka kaikille 1.10 - 30.4
230 €
(Hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla)
Sähkö vuosikorttilaisille
0,22 € /kWh
Vuorokausimaksu
Sis. valosähkön ja saunan yl.vuorolla 20 / 15 (SFC-jäsen) € /vrk
25 / 20 (SFC-jäsen) € /vrk
Sis. lämmitys- /ilmastointisähkön
ja saunan yleisvuorolla
Päiväkäyntimaksu
sis. saunan yleisvuorolla
Vaunuvierasmaksu
sis. saunan yleisvuorolla
Autonlämmitys
Auton /vaunun huuhtelu
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3 € /hlö (yli 16v.)
3 € /hlö (yli 16v.)
1 € /2h kerta
5€

Vaunun säilytys
Kaasupullo
Perhesauna
Teltta
Pesukone
Kuivausrumpu
Vaunulippu

2 € /vrk
21 € /11 kg
8 € /50 min
15 € /vrk
2€
2€
15 €

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Talvi tuli viimeinkin lumimyrskyjen saattelemana. Kymmenet tuhannet Etelä- ja Keski- Suomen taloudet värjöttelivät ilman sähköä kaatuneiden puiden saartamana, mutta
meidän Etuniemi selvisi (onneksi) suuremmilta vaurioilta.
Yksi, lähes uusi asuntovaunu sai kolhuja petäjästä irronneista oksista ja muutama teltta painui kasaan. Tuo edellä
mainittu puu olisi kuitenkin pitänyt kaataa jo viime syksynä. Nyt se odottaa metsänhoidollisia toimenpiteitä vihreä
merkkinauha ympärillään.
Kakkonen ja kuutonen puhuivat moneen kertaan kiertueillaan yhteisöllisyydestä ja tasa-arvosta. Siuntiossa pidetyssä tulevaisuusseminaarissa nousivat voimakkaasti esiin
myös nuo asiat. Osanottajien mielestä talkoilla yhdessä
tekeminen on tulevaisuudessakin se voima, joka pitää karavaanariaatteen vireänä ja SFC-alueet elinkelpoisina.
Monen mielestä alueillamme ja niiden ympäristössä pitäisi olla enemmän aktiviteetteja, esim. liikuntaan liittyviä.
Useat totesivat, etteivät perinteiset sauna, kalja ja karaoke enää oikein riitä pitämään nyky- tai varsinkaan tulevaisuuden karavaanaria tyytyväisenä. Toiveenani onkin
saada myös nuoria karavaanareita mukaan ideoimaan ja
toteuttamaan mahdollisia uusia aktiviteettejä ja tapahtumia,
niin kausipaikkalaisten kuin myös vieraiden viihtyvyyden
takaamiseksi.

Pakkasen paukkuessa nurkissa, on hyödyllistä päivittää
tietämystä ja osaamista, niin yhdistys- kuin turvallisuusasioissa: Sisä-Savon uudet luottamushenkilöt ovat joukolla
menossa liiton tarjoamille kursseille Laukaan Peurunkaan.
Liiton johtohenkilöt ovat olleet varsin aktiivisia luodessaan
käytännön kontakteja venäläisiin karavaanareihin. Lähitulevaisuudessa on ainakin yksi yhteinen tapaaminen, johon
kaikki halukkaat voivat osallistua Pietarissa. Tapahtuma on
nimeltään White Night Rally 2012 ja aika 10.–12.6.2012.
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.whitenights2012.ru tai
meidän liitosta. Itänaapureiden vierailut myös meidän alueellamme tulevat olemaan lähitulevaisuudessa arkipäivää.
Meidän tulee kokea edellä mainittu mahdollisuutena, ei
uhkana. Kansainvälistyminen on väistämätöntä myös Suomen SFC-alueilla.
Keväthankia odotellessa, Eka 59184

ETUNIEMEN ISÄNTÄVUOROT KESÄLLÄ 2012

Hyvä Kausipaikkalainen,
Pian aurinko sulattaa lumen ja pimeä talvi kääntyy kohti kevättä ja kesää. Kesän kynnyksellä alkaa myös kolmen kuukauden
talkoot isäntävuorojen merkeissä. Vierailta paljon kiitosta ja
hyvää palautetta saaneet kesäisännät huolehtivat alueesta ja
alueella kävijöistä kesäkuun alusta elokuun loppuun.
Isäntävuorot toteutetaan totuttuun tapaan kahden vuorokauden jaksoina. Poikkeuksena tästä parin päivän ”pestistä”
tänä kesänä on yhden vuorokauden mittainen isäntävuoro
juhannuksen aikaan.
01.06.–20.06. isäntäperheitä tarvitaan yksi (2 vrk);
21.06.–23.06. on tarve kahdelle isäntäperheelle (1 vrk);
24.06.–06.08. välisenä aikana on vielä tarve kahdelle
isäntäperheelle (2 vrk) ja
07.08.–31.08. isäntäperheitä tarvitaan yksi (2 vrk)

Isäntävuoro alkaa 01.06.–19.06. sekä elokuussa parittoman
päivän aamuna klo 9:00; ja 24.06.–30.07. parillisen päivän
aamuna klo 9:00. Varauslista taulukkomuodossa löytyy yhdistyksen kotisivuilta: www.etuniemi.fi
Isäntävuoroa ei voi siirtää toiselle perheelle eikä toiselle kaudelle. Puheenjohtaja voi myöntää vapautuksen perustelluin syin.
Varausmahdollisuus alkaa 1.4.2012 kello 00.00.
Vuorovaraus on tehtävä 22.5.2012 klo 20.00 mennessä.
Varaukset sihteerille joko sähköpostilla
(sihteeri@etuniemi.fi) tai tekstiviestillä
numeroon 040 708 1225.
Muistathan, että hoitamalla isäntävelvoitteesi, pidät kausipaikkasopimuksesi voimassa!
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TAPAHTUMAKALENTERI 2012
ISÄNTÄINFO
7.4.2012

JUHANNUSTREFFIT
22. - 24.6.2012

SYYSTALKOOT
6. - 7.10.2012

KEVÄTTALKOOT
5. - 6.5.2012

SYYSSOPPA
25.8.2012

SYYSKOKOUS
7.10.2012 klo 12.00

KEVÄTKOKOUS
6.5.2012 klo 12.00

NAISTENPÄIVÄ K18
15.9.2012

PIKKUJOULUJUHLA
8.12.2012

Isäntä-info 7.4.2012
Pääsiäislauantaina Tuvalla
KESÄÄ ODOTELLESSA ETUNIEMEEN
Isäntä-Info pidetään tuvalla pääsiäislauantaina 7.4.2012 klo 13
infotilaisuus kaikille uusille sekä kokeneille isännille herätellään
yhdessä ajatuksia tulevasta kesästä kahvia tarjolla alkaen klo 12:30
TERVETULOA!

Hallitus - SFC Sisä Savo ry

Talkoot Etuniemessä 5.5-6.5.2012
Tarkemmin aiheesta alueen ilmoitustaululla ja nettisivuilla kevään
kuluessa. TERVETULOA!
Talkoolaiset HUOM! huolla samalla sammuttimesi 5.5.12 alkaen klo 9.00.
Hinta 10 euroa 2 kg pullo

Etuniemitoimikunta - Hallitus - SFC Sisä Savo ry

Kutsu kevätkokoukseen
Etuniemessä 6.5.2012
Sääntömääräinen kevätkokous sunnuntai 6.5.2012 klo 12.00
Etuniemi, Hirvensalmi. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
4 §:n määräämät kevätkokousasiat. Muista ottaa jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu alkaen klo 11:30
TERVETULOA

Hallitus - SFC Sisä Savo ry

KULKURI
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Pukin ja muorin tarina
Etuniemen pikkujouluista 2011

L

ähestyvän joulun merkki on pikkujoulu aika. Asia oli
ajankohtainen myös Etuniemessä, koska pikkujoulu
järjestettiin perinteiseen tapaan. Pukille se tiesi touhua, mistä kaikki tarvittava löytyy. Reki on vielä ruosteessa,
lunta ei ole etelässä ja vaatteetkin vielä kurtussa. Ajatus,
jos saisi muorinkin liikkeelle tuli mieleen. Se helpottaisi
valmistautumista juhlaan. Olisihan se pettymys lapsille ja
vähän aikuisillekin jos pukki ei tänä vuonna tulisikaan.
Niinpä käytiin tuumasta toimeen. Muorin suostumisen
myötä pääsemme pian matkaan. Lunta ei ole hitustakaan
ja näin matka on tehtävä kumipyörillä. Saavumme Etuniemeen ja hiukan jännittää…Siellä on jo päivän aikana touhuttu kaikenlaista pikkujoulun tunnelmaa varten. Lapset
ovat paistaneet pipareita, tupa on koristeltu juhlan kunniaksi, on saunottu ja hyvää ruokaa syöty.
Kurkistelemme muorin kanssa ikkunoista. Jokohan olisi
sopiva aika koputella ovelle? Kierrämme tuvan ja ikkunoista loistaakin lasten kasvot kuin kynttilät. Koputtelemme
ikkunoihin merkiksi, että pukki on tulossa.
Taisi olla hämmästys kun pukilla olikin muori matkassa.
Meidät otettiin ilolla vastaan laulaen: Joulupukki, joulupukki valkoparta Vanha ukki…… ja siinähän he olivat oikeassa. Muutamia juttuja juteltiin, en kyllä paljon muista,
sillä minua jännitti ja niin jännitti muoriakin.
Tilanne hiukan keveni, kun lahjasäkki avattiin ja sieltä
sai kukin vuorollaan hakea paketin. Ja ne halaukset ja

taputukset, muistaa koko vuoden. Niin lämpimiä ne olivat.
Kiitos kaikille!
Pieni ajatus jälkeenpäin kävi, jos paketin sijaan säkistä
voisikin nostaa lappusen, jolla toivottaa kaikille karavaanareille kaikenlaisia mukavia asioita. Lapsia tietysti pitää
muistaa paketilla oikein omalla nimellä.
Haluamme toivottaa oikein hyvää vuotta 2012 ja pidetään mukavia yhteisiä hetkiä silloin, kun siihen on
mahdollisuutta.
JOULUPUKKI JA JOULUPUKIN MUORI
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Tarkkaa puuhaa ammattimiehellä

Kesäkeittiöllä laatoitus kesken

Etuniemen kuulumiset

V

uoden 2011 kävijämäärä alueellamme noudatti parin
edellisvuoden tasoa eli henkilövuorokausia kertyi hiukan alle 17 000. Tuosta kokonaismäärästä vierailijoiden
osuus oli n. 60 % ja kausipaikkalaisten n. 40 %. Vierailijoista
peräti 92 % kävi alueellamme kesä- elokuussa, joten kyllä kesäisännillä riitti puuhaa. Kaikki isännät hoitivat tehtävänsä tosi
mallikkaasti, joten siitä vielä suuret kiitokset mukana olleille.
Saatu palaute on ollut pääasiassa ylitsevuotavan positiivista,
mutta onneksi on löytynyt jotakin moitittavaakin, joten ei
leijuta pilvissä vaan parannetaan palvelua entisestään.
Viime vuodelle alueen kohentamiseksi suunnitellut työt saatiin toteutettua melko helposti, kiitos tästä erittäin aktiiviselle talkooporukalle. Uusittiin saunan lauteet ja perhesaunan
terassi, rakennettiin suoja-aitoja, raivattiin pensaikkoa ym.
Syyskuussa ”Akun tiimi” aloitti kesäkeittiön täydellisen saneerauksen. Työ saatiin lähes valmiiksi, jotakin pientä viimeistelyä
jäi vielä ensi keväälle. Ennen kesäsesongin alkua saavat vieraat
ja kausipaikkalaiset käyttöönsä Suomen caravan -alueiden
ehdottomasti parhaan ruuanlaitto- ja tiskauspaikan.
Kuten toisaalla tässä lehdessä olevasta tapahtumakalenterista
huomataan, niin tämänkin vuoden tapahtumat noudattavat
jo usean vuoden perinnettä. Isäntäinfo pääsiäislauantaina,
jossa käydään pikaisesti läpi isäntien tehtäviä ja keskustellaan
tulevan kesän ”pelisäännöistä”. Talkoo-/kokousviikonloppu
jouduttiin sijoittamaan toukokuun alkupuolelle liiton kevätkokouksen takia. Kevättalkoiden työlistalla meillä on erilaisia
maalausprojekteja, joita ei varmaankaan pysty vielä toteuttamaan talkooviikonloppuna. Pidetään toukokuussa sopivissa
kohdin pienempiä talkootempauksia, joista ilmoitellaan netissä
ja alueen ilmoitustaululla. Huhti - toukokuun aikana peltoalueen vanhat pistorasiakotelot tullaan vaihtamaan uuden
standardin mukaisiin koteloihin. Vanha kotelorivi on Lyhtykujan
ja Vaunukujan välissä. Sillä alueella olevien kausipaikkalaisten
olisi syytä päivittää ajoissa liitosjohdot uusien määräysten mukaiseksi. Lisäksi kevään aikana rakennetaan turvallisuus syistä
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lasten leikkipaikan ja ajotien väliin jonkinlainen aita. Hallituksen
laatiman alueen kehittämisen viisivuotissuunnitelmassa olevia
toimenpiteitä toteutetaan tänäkin vuonna mahdollisuuksien
mukaan.
Listassa oleva hirsirakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraus on mielestäni kaikkein tärkein, koska meillä kenelläkään
ei ole sitä kristallipalloa, josta näkisi koska nykyinen kattila
sanoo sopimuksensa irti. Tästä syystä tämän kevään aikana tullaan teettämään asiantuntevalla suunnittelijalla uuden
öljypoltinkattilan mitoitus ja suunnittelu. Saneeraus tullaan
teettämään ulkopuolisella urakoitsijalla, ajankohta voisi olla
joko ensi syksy tai kevät 2013. Monissa keskusteluissa on
esitetty, että emmekö me voisi siirtyä maalämpöön. Viime
talvena selvitettiin kolmen eri lämpöpumpputoimittajan kanssa lämmitysjärjestelmämme vaihtamista maalämpöön. Kaikki
kolme päätyivät samaan tulokseen. Lämpimän käyttöveden
riittävyyden takaamiseksi järjestelmään tulisi niin paljon lämminvesivaraajia, että ne eivät sopisi nykyisiin tiloihin. Lisäksi
tarvittavan maalämpöpumpun sähköteho kasvaisi niin suureksi, että hirsirakennuksen syöttökaapeli jouduttaisiin uusimaan
ja lisäksi koko alueen pääsulaketta pitäisi suurentaa. Em. syistä
johtuen kaikki asiantuntijat suosittelivat nykyisen järjestelmän
modernisointia.
Ensi kesän isäntävuorot toteutetaan kausipaikkasopimuksessa olevan isäntävelvoitteen mukaisesti. Juhannusajan vuoroihin
on tehty pieni ”kevennys”. Torstain, perjantain ja lauantain
vuorot ovat vain yhden vuorokauden mittaisia, kussakin kaksi
isäntäperhettä. Tällä kevennyksellä annetaan juhannusisännillekin mahdollisuus osallistua ainakin jollakin tavalla meille
suomalaisille niin tärkeään keskikesän juhlaan.
Huom! Muistathan lukita ovet ja sulkea portin, mikäli oletat
lähteväsi alueelta viimeisenä.
Kesää odotellessa
36646
OVi

Karaoke naamiaiset
Etuniemen tuvalla 7.1.2012

L

oppiaisviikonloppuna Etuniemen
tuvalla laulettiin karaokea, mukana
oli vieraina mm. ilmeisesti naapuri
maatilalta isäntä ja emäntä. Isäntä joutui tietenkin karaoken juontohommiin,
pääsi kyllä jossain vaiheessa iltaa, itsekin
laulamaan ja hyvin lauloi. On oppinut
ilmeisesti peltotraktoria ajaessa, missä
ollut hyvää aikaa harjoitella.
”Nipa” Neumann esitti kappaleensa
Autiotalo (v.1984), joka oli ainut hänen
omaa musiikkiaan karaokelistoilla tuona
iltana, mutta hyvältä solistilta onnistuu
vetää muidenkin biisit lonkalta vaan?!
Ympärillä riitti ihailijoita, gooteista jopa
mehiläisiin, jonka mukana hääräsi mehiläistarhurikin.
Poliisipartio vietti koko illan paikalla,
joten ilta sujui rauhallisesti. Rähinöitä
ei tuona iltana syntynyt, vaikka hieman
alkoholiakin nautittiin. Lännen kaksikko
tanssi sekä seurusteli mukavasti pöydässä, luulen että sheriffi taisi heitä sivusta
seurailla, piru kintereillään. Yksi poika-

parikin oli paikalle eksynyt, joka herätti
hilpeyttä piireissämme.
Laivankapteeni vietti vapaata ja kaksi
merimiestä oli purjehtinut tällä kertaa
Etuniemen satamaan. Laivan mukana oli
myös rantautunut mm. Susanna Penttilä, Pikku/iso Myy Muumimaailmasta,
maailman vahvin Peppi Pitkätossu, karaokenoita poika seuralaisen kanssa,
enkeleitä, pikku Minni ym…
Saatatte arvata, että hauskaa oli ja
kaikenkukkuraksi pitkä pöytä notkui
herkkuja, jokainen oli tuonut vähän
tullessaan, mitä sitten laulun ja tanssin
lomassa yhdessä syötiin ja herkuteltiin.
NO, tietenkin järjestettyähän tämä
kaikki oli, joten tuomarit seurasivat sivummalla koko ajan.

TUOMAREIDEN ARVOSTELUJA
Voittajapari
poliisit (Tuija ja Masi), jotka saivat pisteet
10, olivat nähneet asuissa vaivaa, esiin-

tyivät luontevasti, uskottava ja hauska
kokonaisuus
Kunniamainitut olivat
poikapari (Päivi ja Arto) tyylipisteet 9
tilalliset (Jaana ja Keijo) tyylipisteet 8,5
lännen kaksikko (Marita ja Jyrki) tyylipisteet 8
Gootti ja Neuman ”Nipa (Kati ja Timo)
tyylipisteet 8
Nämä parit olivat asut huolella ja huumorilla valinneet, esiintyminen luontevaa
ja uskottavaa, vaivaa nähty meikkauksissakin.
Lastensarjan voittaja oli Minni 8v.
Luonnollinen, reipas, hymytyttö.
Huhuja kuultiin, että lahjontaa, kiristystä ja uhkailua käytettiin
tuomareihin,,,,,HYVÄLLÄ MENESTYKSELLÄ.
Allekirjoittanut lisäisi yllämainittuun
joukkoon kaikki mukana olleet, jotka
olivat naamiaisasut päälleen laittaneet!!
”BONGARI”

KULKURI
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TOIMINTAAMME
KUULUVAT MM:
• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset
• laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
(autot, vaunut, veneet, kesämökit)

Kansallispuisto
kaupungissa
Repoveden kansallispuiston rikkumaton luonto antaa
voimia arjen keskelle. 15 km2 retkeilyä, nauttimista
ja omaa aikaa.
Ihmeen moni-ilmeinen tämä meidän kaupunki.

Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040 586 4189
AVOINNA: 8.00-17.00 (ma-pe)
Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.fi

- makua mainontaan!

kattavat mainostoimistopalvelut

KOUVOLASTA
MENULTA LÖYTYY:
• markkinointi • mainonta
• painotuotteet • graafinen suunnittelu
• valokuvaus
• tulostustuotteet
• yritysilme
• nettisivut
Katso lisää: sepeteus.fi

NORPPA
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SF-Caravan Saimaan Seutu ry
Kuva: Pekka Järvinen
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SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY • HALLITUS 2012

PEKKA JÄRVINEN
Puheenjohtaja
Lavantie 6
54800 Savitaipale
p. 050 576 5609
info@sfcsaimaanseutu.com

KALEVI KOPONEN

Kariniementie 3 – 5 A 1
53920 Lappeenranta
p. 040 564 8223
matti.sipiläinen@pp.inet.fi

Linnuntie 10 D
45610 Koria
p. 045 116 6014
kalevi.koponen@netti.fi

EEVA KOSKIMIES
sihteeri ja jäsenkirjuri

AARNE HAAVANLAMMI

Kasarminkatu 27 A 13
53900 Lappeenranta
p. 040 729 4515
sihteeri@sfcsaimaanseutu.com

Kisakatu 18 A 6
53200 Lappeenranta
p. 0400 534 426
aarne.haavanlammi@gmail.com

KARI HEIKKONEN
rahastonhoitaja

OLAVI PENNANEN

Sammonkatu 22 A
45100 Kouvola
p. 050 377 7731
kari.heikkonen@trendiwell.com

Karistimentie 2 A 1
00920 Helsinki
p. 040 582 2272
olapenna@pp.inet.fi

Huhtiniemenkatu 25 B 13
53810 Lappeenranta
p. 040 773 9026
tk.peiponen@gmail.com
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Myrskykuja 19 B 5
55120 Imatra
p. 040 569 2419 tai
050 340 8529

MATTI SIPILÄINEN
varapuheenjohtaja

TUIJA PEIPONEN

NORPPA

PAAVO JUUTI

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tervehdys kaikille!
Nyt kun olemme valinneet Mäntyniemeen uuden isännän, ja näin ollen presidentinvaali jännitykset ovat ohitse, voimme taas keskittyä maallisempiin asioihin. Synkän
syksyn jälkeen saatiin vuodenvaihteen tienoilla kunnon
talvi aikaiseksi. Tammikuun lopulla olikin hyvä testailla
matkailukaluston talviominaisuuksia.
Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen yhdistyksemme
jäsenet ovat viettäneet Laamalassa riemukkaat pikkujoulut
sekä uudet vuodet. Suuret kiitokset tapahtumien järjestelyissä mukana olleille! Lehtemme sivuilta löytyy kuvia
tapahtumista.
Kädessänne on nyt hiukan kokoaan muuttanut yt-lehti, joka on taas uusi voimain ponnistus koko yt-alueelta.
Mukana ovat nyt kaikki viisi yhdistystä, jotka alueeseen
kuuluu. Lehden tekee kokonaisuudessaan Mainostoimisto
Sepeteus Kouvolasta. Euron toimittua konsulttina päädyimme yt-alueen kokouksessa tähän ratkaisuun. Uskonkin,
että tämä uusi malli toimii ja saammehan taas lehtemme
lukijakuntaan tuhansia uusia lukijoita. Ja haluankin kiittää Arto Paakkasta tähänastisesta panoksesta yt-lehden
hyväksi!

Kahdet harrastukseemme liittyvät messutkin on jo ehditty pitää Turussa ja Helsingissä. Tulevana vuonna on
mielenkiintoista seurata, kuinka paljon vuodenvaihteen
polttoaineiden hinnan korotukset verottavat autojen ja vaunujen liikkumista. Vaikka onkin sanottu, että karavaanari
harrastus ei ole tyhjätaskujen hommaa, mutta kyllä kustannusten nousu jotain muutoksia tuo harrastukseemme.
Tupakointi caravan-alueilla on noussut esille sekä toive
siitä, että osa paikoista olisi savuttomia. Ei varmaan hassumpi ajatus. Meillä Laamalansaaressa toive olisi helppo
toteuttaa, ja hallitus käsitteleekin aihetta kokouksessaan.
Olemme menossa kovaa vauhtia kohti kevättä ja kesää ja
on aika tehdä matkasuunnitelmia tulevalle kesäkaudelle.
Käykää mahdollisuuksienne mukaan omalla alueellamme
ja myös tutustumassa Kymi-Saimaan yt-alueen yhdistysten
alueisiin. Meillä Laamalansaaressa on vapaita vuosi/kausipaikkoja. Ottakaa reilusti yhteyttä ensisijaisesti Paavo
Juutiin tai allekirjoittaneeseen, esittelemme teille mielellään tarjottavat vaihtoehdot. Lehdessä on myös erikseen
ilmoitukset tulevista tapahtumista, eli rohkeasti vaan mukaan! Kotisivuiltamme www.sfcsaimaanseutu.com löytyvät
viimeisimmät tapahtumatiedot ja kuvat. Kannattaa käydä
poikkeamassa!
Aktiivista kevättä
Pekka Järvinen

TAPAHTUMAKALENTERI
PILKKITAPAHTUMA
31.3.2012

MAAKIRKKO
(Suomenniemen seurakuntakunta ja kyläyhdistys järjestäjinä)

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
1.4.2012 klo 10.00

ONKITAPAHTUMA
18.8.2012

PÄÄSIÄINEN
6.4. - 9.4.2012

MARJA- JA AJOTAITOTREFFIT LOHILAHDELLA
31.8. - 2.9.2012

VAPPUKOKOONTUMINEN
28.4. - 1.5.2012

VALOTREFFIT
28.9. - 30.9.2012

SIIVOUSTALKOOT
4.5. - 6.5.2012

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
29.9.2012 klo 12.00

KESÄKAUDEN AVAUS LOHILAHDELLA
25.5. - 27.5.2012

PIKKUJOULUT
8.12.2012

JUHANNUS LAAMALANSAARESSA
22.6. - 24.6.2012

UUSI VUOSI LAAMALANSAARESSA
28.12.2012 - 1.1.2013

Tapaamisien yhteydessä pyritään jakamaan jäsenistölle
matkailuun ja liikenteeseen
liittyvää uutta tietoa.

NORPPA
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TAPAHTUMAKALENTERI

Pilkkitapahtuma
30.3. – 1.4.2012
Laamalansaaressa

Kevätsiivoustalkoot 4.-6.5.2012
Laamalassa

Tapahtuma on lauantaina
31.3.2012 klo 8.00–12.00

Valmistellaan talkoilla aluettamme kesäkuntoon. Työn lomassa talkooväelle on
tarjolla keittoa.

Naisten ja miesten sarjoissa kolme parasta
palkitaan, nuorten, alle 18-vuotiaiden, sarjassa palkitaan kaikki osanottajat.
Säännöt tarkemmin kilpailun alussa.

TERVETULOA TALKOISIIN!

SFC Saimaan Seutu ry

TERVETULOA!

SFC Saimaan Seutu ry

Kutsu
Kevätkokoukseen
1.4.2012
Laamalansaaressa
SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Laamalassa
sunnuntaina 1.4.2012 klo 10.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
TERVETULOA!

Hallitus, SFC Saimaan Seutu ry

Kesän avaus
25.-27.5.2012
Lohikoskella
25.5 Leiriytyminen Myllyrantaan
Saunat: Naiset: Parilliset tunnit kello 16 alkaen
Miehet: Parittomat tunnit kello 17 alkaen
Illanvietto koskenrannan nuotiolla.
26.5 Kello 12.30 Kevätretki luontoon,
jossa nautimme nokipannukahvit laavulla.
Omia eväitä mukaan Oppaana Leo Sistonen
Saunat vuorotunnein kello 16 alkaen.
Illanvietto rantagrillillä.
27.5 Kotiin lähtö
Hinta 15 e/vrk sis. valosähkön ja saunat.
Kanootteja ja vene vuokrattavana.
Matkustajailmoitus palautettava täytettynä
huoltorakennuksen postilaatikkoon.
Maksu pankkisiirrolla.
Tervetuloa nauttimaan kauniista
kevätluonnosta!
Raimo Taskula 040 7231451
Lohikosken Mylly Esa Repo 0400 893605

SFC Saimaanseutu ry
NORPPA
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TOIMINTASUUNNITELMA

YLEISKATSAUS
SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja jäsenmäärä on
noin 1200 karavaanaria.
Yhdistyksen toiminta koostuu jäsenille järjestettävistä yhteisistä kokoontumisista, koulutuksista ja tilaisuuksista, sekä oman leirintäalueen
Laamalansaaren leirintätoiminnasta.
Leirintäalue on Suomenniemen kunnan omistama ja yhdistys on vuokralaisena alueella. Nykyinen vuokrasopimus kunnan kanssa päättyy vuonna
2017. Yhdistys on tehnyt vuonna 2009
kunnalle ostotarjouksen alueesta, mutta se ei ole johtanut vielä tulokseen,
joten neuvottelut hankinnasta jatkuvat
edelleen.

TOIMINTA-AJATUS
SF-Caravan Saimaan seutu ry:n tarkoituksena on edistää jäseninään
olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia
yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja heidän perheidensä kesken.
Yhdistys pyrkii lisäämään jäsentensä
tietoutta matkailuajoneuvon turvallisesta ja taloudellisesta käytöstä sekä
liikenneturvallisuudesta koulutus- ja
tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä
mm. ajotaitotapahtumia. SF-Caravan
Saimaan Seutu ry sitoutuu toiminnassaan noudattamaan SF-Caravan ry:n
arvoja.

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen muodostavat henkilöjäsenet ja yhdistyksen ylintä päätösval-

taa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä toimii hallitus.
Hallitus päättää vuosittain tarvittavista
toimikunnista ja valitsee niihin jäsenet
sekä määrittelee toimikuntien tehtävät.
Yhdistys ylläpitää Suomenniemen
kunnalta vuokrattua leirintäaluetta
Laamalan-saaressa.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat
liiton kokouksiin ja koulutuksiin.

SF-CARAVAN KYMI-SAIMAA
YHTEISTOIMINTA-ALUE
Yhteistoiminta-alueella jatkamme yhteisen jäsenlehden toimittamista SFCaravan Kymenlaakso ry:n ja SF-Caravan Sisä-Savon kanssa. Tavoitteena
on saada lisää yhteistoiminta-alueen
yhdistyksiä lehden piiriin. Lisäksi järjestämme yhteisiä tapahtumia kuten
esim. ajotaitotapahtuma. Yhdistystämme kokouksissa edustaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

TALOUSASIAT
Yhdistyksen talouden suunnittelussa
pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman pitkä aikajana. Suuria
pitkälle kantavia investointeja ei tehdä ennen kuin saadaan varmuus sille,
että leirintäalueen hankinta yhdistyksen omistukseen mahdollistuu. Tätä
tarkoitusta varten on suunnittelussa
ja budjetoinnissa tehty riskianalyysi.
Leirintäalueen talouden tasapainotus
pyritään saattamaan siten, että saaduilla tuloilla katetaan aiheutuneet
kustannukset kokonaisuudessaan
Norppa-julkaisun valmistus ja jakelu-

kustannuksia pyritään mahdollisimman suuresti kattamaan mainostilamyynnillä.
Tarvike- ja tarveainehankinnoissa
toteutetaan välttämättömyyden ja
edullisuuden periaatetta.

YHDISTYKSEN LEIRINTÄALUE
LAAMALANSAARI
Laamalansaaressa on 30 vuosipaikkaa
sekä kausipaikkoja. Vuosipaikkojen
määrää on tarkoitus lisätä. Vuosi- ja
kausipaikkasopimuksessa määritellään velvollisuus hoitaa hallituksen
määrittelemä kesäisäntävuoro Laamalansaaressa
Leirintäalueen toiminnasta vastaa
hallituksen alainen hoitotoimikunta.
Epävarmasta tilanteesta johtuen alueelle ei ole tarkoitus tehdä uusia investointeja, vaan se pyritään pitämään
hyvässä ja viihtyisässä kunnossa.
Uusille jäsenille tarjotaan tutustumiskäynti Laamalansaaren, joka oikeuttaa
enintään kolmen vuorokauden ilmaiseen oleskeluun leirintäalueella.
Alueen kunnossapitämiseksi järjestetään talkootapahtumia, joissa siivotaan huoltotiloja, sauna ja ulkoalueita,
korjataan rakennuksia ja rakennelmia
sekä tehdään polttopuita.

TIEDOTTAMINEN
Tiedottaminen tapahtuu yhdistyksen
Norppa-lehdessä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa, sekä yhdistyksen
Internet-sivulla. Lisäksi uusille jäsenille postitetaan uuden jäsenen tiedote.
Hallitus

NORPPA
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ALUEMAKSUT LAAMALANSAARI 2012

HINNASTO 2012
270 € Kausimaksu
(1.10.-30.9. Saimaan Seudun jäsenille)

340 € Kiinteä vuosipaikka

(Saimaan Seudun jäsenille)

25 €/vuosi Venepaikka

(Laamalansaaren kausi-/vuosipaikkalaisille)

ALUEMAKSUT 2012
SF-Caravan ry jäsenille
14€ /vrk Sis. valosähkön.
2 € /vrk
4 € /kerta
2 € /vrk
2 € /2 h

(Joka 7.vrk ilmainen)

Ilmastointilaitteen käytöstä lisämaksu
Lämmityssähkön käytöstä lisämaksu
Pyykinpesukone (kesäaikana)
Pyykinkuivaus (kesäaikana)
Rantasauna lämmitetään joka päivä!
10 € /krt Tilaussauna (50min)
2 € /vrk Vaunun säilytys (ei vaunupaikalla)
2 € /vrk Vaunun talvisäilytys telakalla
(15.10. - 15.4.)

Telttailu on sallittu alueella
SF-Caravan ry:n jäsenille normaalein
aluemaksuin.

NORPPA
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Ajo-ohje: Lappeenranta–Mikkeli -tieltä
(13), 5km Suomennniemen kirkolle, josta
Savitaipaleen tietä (409) 8km, josta viitta
vasemmalle: Laamalansaari 13 km.
Vastaanoton puh. 040 569 2419.
Kesäisäntä vastaa alueen toiminnasta
14.6.- 19.8 välisenä aikana. Muina aikoina alue toimii omatoimialueena.
Osoite:
Koulukuja 55
52420 Pellosniemi
Pankkitili:
IBAN FI84 8000 1371 3891 32
BIC DABAFIHH
Kaikki yhteystiedot löytyvät Caravan leirintäoppaasta.
Tarvikemyyjät alueella:
Paavo Juuti
SFC 59410 (vastaava)
Matti Moilanen SFC 41637
Taisto Holopainen SFC 30754

Pakkasviikonloppu
Laamalassa

E

nnustetuista pakkaskeleistä huolimatta päätimme
viettää yhden talviviikonlopun vaunulla Laamalansaaressa. Päivät olivat kauniin aurinkoisia, ei tuulta,
mitä hienoimpia ulkoilupäiviä rauhalliseen liikuntaan.
Luonto oli hiljainen, mitä nyt luontoon kuulumattomia
ääniä, sirkkelin sirkutusta tuli jostain saaren sisäosista, vaunualueella palovaroittimen piipitystä ja toisaalla radioääni.
Alueen ylilentävät lentokoneet pysyivät aikatauluissa ja
ilmeisesti reitillään, niin säännöllisesti ne muutaman kerran
päivän aikana kuuluivat, nyt talvellakin.
Nouseva kuu ja tähdet loistivat kirkkaasti valaisten pakkasöitä. Pakkasta oli sunnuntaiaamuna ulkona -32,7 astetta,
mutta sisällä vaunussa oli lämmin.
Talviviikonlopun vietossa Kari ja Tuija Peiponen
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Pikkujoulut
P

ikkujoulut vietettiin perinteisesti nauttien Rosetin pikkujouluillallisesta ja laulaen aiheeseen sopivia lauluja. Joulupukin
mielestä Saimaan seudun karavaanarit ovat kilttiä porukkaa,
sillä kaikki saivat lahjan. Tosin hän totesi jollakin olevan harasoo
vehkeet, mutta jäi hämärän peittoon mitä pukki mahtoi tarkoittaa.
Pekka Järvinen
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Uusivuosi

U

uden vuoden aaton päivää vietimme Laamalassa sulan saimaan äärellä, niin että soutuvenekin oli vielä käytössä. Illan
edellä alkoi kotijärvemme kuitenkin vetää riitteeseen niin,
että vuoden vaihtuessa ohut jääkerros oli peittänyt rantamme. Perinteisten makkaran paiston ja yhdessäolon jälkeen olikin vuorossa
yhteinen ilotulitus, joka erinomaisen sään suosiessa olikin näyttävä.
Pekka Järvinen
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Talvileirintää
Etelässä 2011-2012
Euroopan mantereen lämpimimmät kolkat talvella ovat
Algarve ja Aurinkorannikko. Karavaanareita talvehtii
alueilla runsaasti. Jotkut viihtyvät samalla alueella koko
talven. Toiset taas vaihtavat paikkaa useammankin
kerran. Kun aikaa on runsaasti, niin paikkakunnan ja
ympäristön nähtävyyksiä kannattaa tutkia.

NORPPA
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Foia
Lähes tuhannen metrin korkuinen
vuori sijaitsee Portimãon kaupungin
pohjoispuolella. Mutkainen tie johtaa
vuorelle, josta kauniilla ilmalla
näkyy melkein koko Algarven rannikko. Tien varrella on useita ravintoloita,
joissa tarjoillaan Piri-piri kanaa, joka
on Portugalin kansallisruokaa. Portimãon lähellä on myös uusi Formula
F-1 rata. Se on rakennettu isolla
rahalla vuorten väliseen laaksoon.
Tällä hetkellä rata on autotehtaitten
testi- ja harjoituskäytössä.

Alvor
Vanha kalastajakylä sijaitsee noin viisi
kilometriä Portimãosta länteen.
Kylässä on vanha keskusta kapeine
katuineen. Kalasatama ja hiekkarannat ovat aivan äärellä. Jokirannassa on
iso luonnonsuojelualue puurakenteisine siltoineen. Siellä on hyvät kävely- ja
pyöräilymahdollisuudet. Bussilla tai
pyörällä pääsee hetkessä Portimãon
keskustaan. Kylästä alkavat hiekkarannat jatkuvat aina Praia da Rochalle
asti. Meressä on komeita kalliomuodostelmia eli raukkeja pitkin rantaa.
Alvorin leirintäalue on aivan kylän
reunalla.

Alueella on tehty uudistuksia, joten
paikka on nykyään kaikin puolin hyvä.
Alueen lemmikkinä on musta minipossu, joka käyskentelee kyselemässä
herkkuja. Paikalla on myös pari aasia
aitauksessa. Alvorista on lyhyt matka
Lagosin ikivanhaan kaupunkiin ja
muuallekin
Algarveen.
Portugalin televisio on siirtynyt digilähetyksiin MPEG-4 tekniikalla, eikä
siellä toimi MPEG-2 järjestelmän suomalainen televisio. Ongelma voidaan
poistaa hankkimalla uudemman tekniikan tunnistava televisio tai taajuuden viritin.

Kaikki Portugalin moottoritiet ovat
muuttuneet maksullisiksi. Siksi myös
Algarven moottoritietiellä A 22 ajoneuvoissa on oltava sähköiset tunnistimet.
Korvaavat maantiet ovat kuitenkin aivan kelvollisia ajettaviksi. Ajankohtaisia tietoja saa netistä osoitteesta
www.rutusakki.fi
Terveisin Sarri ja Rami Taskula
SFC-3545
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17.–19.2. vietettiin talvitapahtumaa Laamalansaaressa. Mäkisuksien puuttumisen johdosta päädyimme mäen laskuun kelkkojen
ja pulkkien kanssa. Jälkipeli oli
kisailujen jälkeen tuvalla, jossa
tarjolla myös maukasta hernekeittoa.

Talvitapahtuma Laamalassa
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Norppa viettää lauantaita 11.2. Laamalansaaren lähivesillä. Kuva: Seppo Issukka

Karavaanarin tulevaisuus esillä seminaarissa
Teksti: Olavi Pennanen, Kuva: Pekka Järvinen

Liiton toimihenkilöt ja jäsenyhdistysten edustajat – lähinnä hallitusten jäseniä – kokoontuivat Siuntion Hyvinvointikeskukseen kurkistamaan harrastuksemme tulevaisuuteen viikonloppuna helmikuun alussa. Ensimmäinen
päivä käytettiin annettuja aiheita analysoiviin ryhmätöihin ja toinen päivä niiden purkuun sekä keskusteluun.
Annetut aiheet olivat:
• Jäsenpalvelujen rakenne,
• Harrastuksemme julkisuuskuva,
• Ympäristötietoisuuden vaikutus,
• Monikulttuurisuus ja erilaisuus ja
• Jäsenistön muutos.
Perusteelliset tulokset julkaistaan lähitulevaisuudessa liiton toimesta. Mitään erityisen yllättävää ei tilaisuudessa
esille tullut. Liiton ja jäsenyhdistysten roolista keskusteltiin jälleen. Kun kaikki 80 osallistujaa olivat ns. hallintoihmisiä joko liitosta tai jäsenyhdistyksistä, niin keskustelu
jäi pääosin sille välille. Julkisuuskuvan käsittelyyn vaikuttaa edelleen menneen vuoden televisio-ohjelmat.
Ympäristötietoisuudessa todettiin olevan paljon purtavaa, kun haluaa vaikuttaan harrastuksemme imagoon.

Venäläinen karavaanari tulee Suomeen entistä useammin tulevaisuudessa ja nuoria karavaanareita toivotaan
mukaan leirintäpaikoille ja toimintaan entistä enemmän.
Jäsenrakenne ja julkisuuskuva vaatisikin laajemman osallistujapohjan, jotta erilaiset näkökohdat tulisivat paremmin esille. Meitä karavaanareita kun on moneen lähtöön
ja harrastukset mitä moninaisemmat.
Seminaarissa mukana Pekka Järvinen ja Olavi Pennanen
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Kalastuksen määräykset muuttuvat
Ns. norppasopimusten vastaista
kalastusta koskeva
kalastusrikkomus tuli
voimaan jo viimevuoden huhtikuun alusta. Se tuli tarpeelliseksi Saimaan
norppakuuttien suojelemiseksi laaditun ja osakaskuntien kanssa sovitun verkkokalastuskiellon
(15.4 - 30.6.) valvonnan tehostamiseksi. Jatkona hyväksyttiin kalastuslain muutos, joka astuu voimaan
huhtikuun alussa 2012. Merkittävimpiä muutoksia
kohdistuu kalastuksen valvontaan, joka varmaankin tehostuu valvojien koulutuksen ja toimintavaltuuksien lisääntyessä. Kalastajan tulee merkitä
pyydyksensä kalastusoikeuden lisäksi nimellään ja
yhteystiedoillaan. Alamittaiset kalat velvoitetaan
vapauttamaan elävänä tai kuolleena.

Kalastuksenvalvojan toimivaltuudet
• Tarkastusoikeus: saalis, pyydys, kalastusoikeus
– varasto- ja kalankuljetustilat rajattu viranomaiselle
• Talteenotto-oikeus: saalis, pyydys, kalastusväline
– ei enää kulkuvälinettä
• Pysäyttämisoikeus
– kulkuväline on pysäytettävä selvästi havaittavasta
pysähtymismerkistä
• Henkilöllisyyden selvittämisoikeus
• Näyttömääräys poliisille
• Huomautus
• Ei velvollisuutta (eikä oikeutta) kiellettyjen pyydysten hävittämiseen
• Valvojalla on virkavastuu
• Kalastuksenvalvojien toimintaa valvovat maa- ja 		
metsätalousministeriö ja (ELY-) elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset.
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ykyisen kalastuslain valvontaa koskevat säännökset muutettiin vastaamaan perustuslain
vaatimuksia. Muutoksilla pyritään selkeyttämään kalastuksenvalvojan asemaa ja kalastuksenvalvontaa. Nykyiset valan velvoittamat osakaskuntien
valvojat jatkaisivat puolen vuoden siirtymäajan eli syyskuun loppuun 2012.
Jo huhtikuun alusta 2012 uudet kalastuksenvalvojat
voivat aloittaa tehtävässään. Heiltä vaaditaan sopivuuden lisäksi kokeen suorittaminen ja valvojaksi hakeminen ELY -keskukselta. Kokeessa testataan valvontatehtävän kannalta riittävä kalastuslainsäädännön ja hyvän
hallinnon perusteiden tuntemus sekä muut tiedolliset
ja taidolliset valmiudet. Koulutuksen vaihtoehtona on
muu riittävä perehtyneisyys kalastuksenvalvontaan
suorittamalla koe ja mahdollinen aikaisempi toimiminen kalastuksenvalvojana.
Kalastuksenvalvoja saa kortin, joka on esitettävä pyydettäessä valvontatehtävää suoritettaessa. Valvojalla
on myöskin kalastuksenvalvojan tunnukset asusteissa
ja välineissä.

Vesialueen omistajan, osakkaan tai kalastusoikeudenhaltijan rooli
• Kalastuksenvalvojien valtuuttaminen ja siitä
ilmoittaminen ELY-keskukselle
• Tarkastusoikeus: pyydyksen kalastuslupaa koskeva merkintä
• Talteenotto-oikeus: pyydys, jossa ei kalastuslupaa koskevaa merkintää, koskee myös saalista,
jos omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei kehotuksesta poista sitä
• Mahdollisuus hakeutua koulutukseen ja hankkia valvojan pätevyys

Moni asia säilyy
Suomessa on kalastuslakiin perustuva kalastuksenhoitomaksujärjestelmä. Sen seurauksena kalastajan on
yleensä, varsinaisen kalastusluvan lisäksi, suoritettava
valtion kalastuksenhoitomaksu. Se on sidoksissa harjoitettavaan kalastusmuotoon sekä myös kalastajan ikään,
joten lupatarvetta on järkevin pohtia kalastustapa- ja
kalastajakohtaisesti.
Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä

Pilkkisaalis (63 cm lohikala) ja saantivälineet Laamalan vesiltä
viime talvena. Mahtui sopivasti 115 mm:n kairanreiästä.
Kuva: Olavi Pennanen

Kalastusta koskevat uudistukset, jotka tulevat myös
kalastusrikkomuksina rangaistaviksi:
• Alamittaisen kalan vapauttamisvelvollisuus
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala tai
rapu on välittömästi laskettava takaisin veteen
elävänä tai kuolleena. Täysimittainen kala on
laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena,
jos se on pyydetty rauhoitusaikana, kielletyllä pyydyksellä tai kielletyllä kalastustavalla.
• Pyydysten merkintä
Kiinteät ja seisovat pyydykset on merkittävä siten,
että ne ovat selvästi muun vesiliikenteen havaittavissa. Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden
osoittava merkki siten, että ne ovat havaittavissa
ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.

tavalla ei tarvitse lupaa. Käytännössä tämä tarkoittaa
onkimista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa
on luonnollinen syötti esim. mato tai kala. Maksuttomalla pilkkimisellä tarkoitetaan kalastusta siimaan
kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen
soveltumatonta vapaa käyttäen. Maksutonta pilkintää
voi harrastaa sekä kesällä että talvella. Onkiminen ja
pilkkiminen ovat kiellettyjä vesialueilla, joissa kalastus
on kielletty muun säädöksen tai määräyksen nojalla.
Kaikkien 18-64-vuotiaiden viehekalastajien tulee
suorittaa valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi
heidän pitää hankkia varsinainen viehekalastuslupa:
se voi olla joko läänikohtainen viehekalastusmaksu
tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa. Läänikohtainen viehekalastusmaksu oikeuttaa käyttämään
yhtä vapaa, kelaa ja viehettä kerralla, joten se soveltuu
hyvin heittokalastusluvaksi. Toki sen turvin voi myös
uistella, mutta vain yhdellä vavalla kalastajaa kohden. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei
tarvitse maksaa läänikohtaista viehekalastusmaksua
tänä vuonna. Tulevaisuudessa valtion kalastusmaksu
ja viehekalastusmaksu todennäköisesti yhdistetään
samalla, kun ikärajoista harkitaan luovuttavaksi.
Mikäli aikoo uistella useammalla kuin yhdellä vavalla
kalastajaa kohden, tarvitaan iästä riippumatta kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa. Poikkeuksena
on niin sanottu yleinen vesialue meressä, jossa uistelua
ja muutakin kalastusta voi harjoittaa ilman erillistä kalastuslupaa. Yleisen vesialueen rajat on merkitty niin
sanottuihin peruskarttalahtiin. Vesialueen omistaja voi
useimmiten myöntää luvan viehekalastukseen myös
sellaiselle alueelle, jossa läänikohtainen viehekalastusmaksu ei ole voimassa, esimerkiksi lohi- ja siikapitoisiin
koskiin.
Muuhun kalastukseen, kuten verkko-, katiska-, nuotta- ja troolikalastukseen tarvitaan aina, iästä riippumatta, vesialueen omistajan lupa. Sama koskee myös
ravustusta. Poikkeuksena on jälleen yleinen vesialue
meressä, jossa kotitarve- ja virkistyskalastus on vapaata. Varsinaisen kalastusluvan lisäksi 18-64 -vuotiaiden
on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu.
Yleensä verkko- ja katiskalupia myyvät osakaskunnat
tai niiden edustajat. Myös monet kaupungit ja kunnat
myyvät kalastuslupia vesialueilleen. Sen sijaan apulaiset, kuten verkonsoutajat, eivät tarvitse kalastuslupia,
kunhan he eivät käsittele pyyntivälineitä tai saalista
pyyntitapahtuman yhteydessä.

Teksti: Olavi Pennanen
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Dethleffs Globe S puoli-integroitu
vakiovarustein 48.860 - 52.250€
Uudesta Globe S-mallistosta löydät saksalaisen laadukkaan ja aidon
Dethleffs-matkailuauton erityisen sopivaan hintaan! Erityisen helpoksi Globe S -auton ajamisen tekee sen alle 7 metrin kokonaispituus ja
korkeus 267cm. Mukaan matkaan mahtuu suurempikin perhe, sillä
suunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitetty Globe S:n painoon.
Puoli-integroidussakin on matkustajapaikat jopa 6 henkilölle B- ajokortilla ajettaessa. Globe S on saatavissa Alde- vesikeskuslämityksellä ja lämmönvaihtimella. Myymälässämme on nähtävänä kolme
erilaista Globe S puoli-integroitua. Tervetuloa tutustumaan!

Omaa luokkaansa olevaa luksusta

Dethleffs Globetrotter XXLi autoja on kaksi erilaista, jotka molemmat ovat nähtävänä liikkeessämme. Tervetuloa tutustumaan!

Dethleffs Globetrotter XXLi on vaikuttava näky,
joka erottuu massasta kokonsa ja ulkomuotoilunsa
ansiosta. Sulavat linjat, jotka yhdistyvät Led-valoin
varustettuun tyylikkääseen takaosaan tekevät tästä ajoneuvosta erityisen näyttävän luksusluokan
matkailuauton.
Myös sisätilat täyttävät vaativankin matkailijan toiveet. Erinomaiset talviominaisuudet takaava kaksoispohja ja paksu foam-eriste sekä luksus-tason
vakiovarusteet pitävät huolta mukavuudestasi.
Paripyörillä varustettu Iveco-alusta ja 170hv Common-Rail-moottori tekevät XXL-mallista erinomaisen matkailuauton kaikkina vuodenaikoina.

Tervetuloa suureen matkailuauto- ja
vaununäyttelyymme 23.-25.3.2012

www.citycaravan.fi

Vaihdossa
myös henkilö- ja pakettiautot
Eteläkatu 3 Lappeenranta myynti p.010 281 2250
huolto- ja varaosapalvelut p. 010 281 2255

SFC KYMPPI
SFC KYMENLAAKSO RY | Jäsenjulkaisu 1/2012

Kuva: Theo Leinson
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SF-CARAVAN KYMENLAAKSO RY • HALLITUS 2012

TIMO RUSI
puheenjohtaja,
rahastonhoitaja

Suntiontie 11
49490 Neuvoton
p.044 330 9432
puheenjohtaja@sfckymenlaakso.fi, sfckymppi.pj@gmail.com

VESA VUORELA
matkailu- ja
matkailuautoasiamies
Karpalopolku 10
48710 Kotka
puh. 050 086 4701

JAANA KIVELÄ
sihteeri, jäsenkirjuri,
matkailutoimikunta

ESKO KIRI
turva-asiat

Kalliokatu 4 b 41
48100 Kotka
puh. 040 749 8447
sfc-kymppisihteeri@gmail.com

Hakapolku 6
49420 Hamina
puh. 050 411 7905
esko.kiri@pp.inet.fi

THEO LEINSON
tiedotustoimikunta,
varapuheenjohtaja

PERTTI PAJUNEN
kassakoneen
koulutukset

Leikkitie 3 F16
01390 Vantaa
puh. 044 330 9433
theo@kolumbus.fi

Pertti Pajunen
puh. 044 554 3074
pertti.pajunen@phnet.fi

EVE PUOLAKKA
treffi- ja
liikuntatoimikunta

ARMAS MIKKONEN
vuosipaikkasopimukset

Hallituskatu 17 A 1
45100 Kouvola
puh. 044 774 9752
eve.puolakka@gmail.com

MARKO AHONEN
Purho-toimikunta
Linnustajankuja 1 F 58
01450 Vantaa
puh. 040 715 8084
marko.ahonen1@pp.inet.fi

Rautkallionkatu 4 A 7
01360 Vantaa
puh. 050 060 3228
armas.mikkonen@gmail.com

NUORISOTOIMIKUNTA
TUULA HAKONEN
yhteyshenkilö
Linnustajankuja 1 F 58
01450 Vantaa
t.hakonen@suomi24.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

On taas Joulut ja Uudet Vuodet vietetty, Pekka tarjosi paukut rakettien
merkeissä uudelle ja vanhalle hallitukselle ja muille yhdistyksen jäsenille.
Siitä se uuden hallituksen yhteistyö
lähti sähisten liikkeelle. Uusi hallitus
on järjestäytynyt Joulukuussa ja aloittanut toimintansa vuoden 2012 alussa.
Toimikunnat ovat saaneet uudet vetäjät joiden johdolla lähdetään tekemään
töitä kohti tulevaa kesää. Lehti on uudistunut ja tullut kaksi uutta yhdistystä
lisää, mutta Theo varmaan kertoo siitä
enemmän. Tammikuussa bussilastillinen kävi tutustumassa matkailumessujen tarjontaan. Keväällä kulkurit
kokoontuvat taas jossakin yhteiseen
tapahtumaan. Paikka on vielä avoin,
kun tätä kirjoittelen. Alkutalvi on ollut
vaihteleva sään suhteen, tammikuun
kivat ulkoilukelit vaihtuivat Helmikuun alun koviin pakkasiin ja lumisateisiin. Lumityöt alueella on kuitenkin tehty hyvin. Kiitos tekijöille jotka
jaksaa puurtaa niiden parissa. Nyt
meillä välivuosi suurempien remonttien suhteen, koska viime vuoden kemiallisen vessan tyhjennys rakennus ja
ajokaivo harmaalle vedelle vei paljon
varoja. Kuitenkin monenlaista remppaa on odotettavissa. Siirretään nyt
ainakin suuremmat rempat vuodella
eteenpäin. Helmikuun alussa kävin
SF-Caravan liiton järjestämässä tulevaisuusseminaarissa. Siellä paljon mielenkiintoisia aiheita. Muun muassa tal-

kootyön tarpeellisuudesta. Harrastuksen yhtenäisyyden ja talkootyön väheneminen olisi uhka harrastukselle. Sen
merkitys olisi harrastuksen kannalta
oleellinen. Talkootyön väheneminen
on suoraan verrannollinen hintojen
nousuun hinnat nousisivat kun työ
ja hankinnat olisivat markkinahintaisia. Karkea arvio olisi että palvelujen
hinnat nousisivat 3-4 – kertaisiksi verrattuna nykyiseen talkootyöllä tuottamisen tapaan. Jos kaikki palvelut tai
osa, ostetaan ulkopuolisilta, ei kohta
ole kaikilla varaa oleskella omilla alueilla, vaan tulee näitä kadunvarsiyöpyjiä. Eiköhän me kuitenkin yritetä
pitää hinnat edullisina osallistumalla
talkootöihin? Liitosta on luvattu toimittaa materiaali maaliskuun aikana seminaarissa käsitellyistä aiheista, laitan
ne sitten alueelle jokaisen luettavaksi,
voitte sitten miettiä mitä tulevaisuuden karavaanaruus tuo tullessaan. On
tulossa vilkas kesä treffien ja muiden
tapahtumien merkeissä ja odotetaan
paljon kävijöitä alueella. Ne yhdistyksen jäsenet jotka ei alueella ole
koskaan käyneet, niin tervetuloa tutustumaan alueen toimintaan ja palveluihin. On hienot ulkoilupaikat, kaksi
saunaa, sekä telttasauna ym. Talvella
avannossa on kiva käydä piristäytymässä. Nyt ei kädet jäädy kiinni kaiteisiin, kun saatiin niihin hyvät eristeet
ja myös oven kahvoissa on neulotut
suojat. Kesän treffit tarjoavat monen-

laista juttua, löytyy orkesteritanssia ja
viikonloppuisin tanssitaan karaoken
merkeissä. Lapsille leikkikenttä, polkuautot ja nuorisotoimikunta järjestää
treffejä. Jäseniä meillä yhdistyksessä
kuitenkin noin 1200. Sääntömääräinen kevätkokous on pääsiäistreffien
yhteydessä lauantaina, toivon runsasta
osanottoa niin kokoukseen kuin treffeille. Illalla sitten tanssitaan orkesterin
tahtiin. Seminaarissa kuultua sitten
tähän loppuun.. Yks uusi karavaanari
kehuskeli kavereilleen, että ostin mökin.. kaverit ihmeissään kyselivät, että
mistähän päin? Tähän tää uusi karavaanari totesi, että joka järven rannalta.. Että ei muuta kuin hyvää tulevaa
matkailukesää.

Terveisin, Timo
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THEON PALSTA
Vuosi on vaihtunut ja uudet tuulet taas puhaltaa. Meidän
lehtemmekin muuttuu, ulkonäkö sekä lehden koko. Meitä
on nyt viisi yhdistystä samassa lehdessä. Tällä lailla saadaan kustannuksia mahdollisimman pieneksi. Nyt kun
lehti uudistuu toivoisin meidän yhdistyksen jäseniltä, että
saataisiin mukavasti kertomuksia. Lehti ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.
YT-palavereita pyrimme pitämään tarpeen mukaan.
Kouvolan yhdistys on tänä vuonna vetäjänä, me olimme
viime vuonna. Mielestäni kaikki meni oikein hyvin; 2–3
tapaamista vuoden aikana, missä käsiteltiin lehden asioita.
Kiitos vielä kerran kaikille, jotka olette osallistuneet, että
yhdistyksellämme on mielestäni hieno lehti. Toivonkin,
että seuraavassa lehdessä on paljon juttuja sekä kuvia.
Oikein mukavaa talven jatkoa kyllä se jossain vaiheessa
vaihtuu taas kesään.
Terveisin, Theo 08843

ALUEMAKSUT PURHOSSA 2012

PURHON LEIRINTÄALUE

Ajo-ohje
Haminasta tietä 26 Taavettiin päin noin 30
km, jonka jälkeen oikealle Purho. Purhon
tietä noin 2 km, josta SFC-viitta vasemmalle
500 m. Lappeenrannasta tietä nro 6 Kouvolaan päin matka noin 65 km. Jatka tietä
nro 6 Kouvolan suuntaan noin 35 km liittymään Hamina/Taavetti. Käänny vasemmalle
Haminan suuntaan noin 17 km vasemmalle
Purho. Purhon tietä noin 2 km josta SFCviitta vasemmalle 500m.
Tervetuloa.

Mäntylänkankaantie 5
49660 PYHÄLTÖ
(Vanha osoite: Salo-Turkiantie)
Puh. 040 487 1303
Yhteyshenkilö
Matti Tammisto
Puh. 0400 120 912

Vuorokausi
Sarjakortti (10 vrk)
Vuosipaikka
Talvisäilytys (15.10.-14.4.)
Sähkö talvi (15.10.-14.4.)
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12 €
110 €
400 €
180 €
8€

Sähkö kesä (15.4.-14.10.)
Sähkömittari (kw)
EI LÄMMITYSSÄHKÖÄ
Tilaussauna 50 min.

4€
0,30 €
15 €

TREFFILISTA VUODELLE 2012

LASKIAISRIEHA 17.-19.2.2012
on jo takana päin. Rokkaa syötiin ja
koiravaljakolla ajeltiin lumisessa Purhossa.
HIIHTOKILPAILUT 25.2.2012
on myös hiihdetty ja mestaruudet ratkottu.
Onnea osallistujille!

YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLA
17.-19.8.2012
MUIKKUTREFFIT 7.-9.9.2012
Ennakkoilmoittautuminen 26.8.
mennessä treffitoimikunnalle
044 774 9752 / Eve Puolakka

PÄÄSIÄISTREFFIT 5.-9.4.2012
Treffimaksu 10 € ORKESTERI
Askartelua/puuhastelua lapsille, sekä
aikuisille. Wirallinen hyötytori on
lauantaina Puuhapirtillä

VALOJUHLAT 12.-14.10.2012		

KEVÄTKOKOUS 7.4.2012
klo 11.00 Puuhapirtillä		

HALLOWEEN PARTYT 2.-4.11.2012
Ohjelmassa kauhuteema pukeutumisineen!

VAPPU 27.4.-1.5.2012
Treffimaksu 10 €

PIKKUJOULUT 30.11.-2.12.2012
Jouluruokailu, ohjelmaa, orkesteri. Hinta 15 €
Ennakkoilmoittautuminen 16.12.12
mennessä treffitoimikunnalle
044 774 9752 / Eve Puolakka

NAAMIAISET 28.4.2012
ORKESTERI/ Vapun vastaanottajaiset
maanantaina Puuhiksella		
KEVÄTTALKOOT 16.-20.5.2012
ROSVOPAISTI 25.-27.5.2012		
Ennakkoilmoittautuminen 13.5.
mennessä treffitoimikunnalle
044 774 9752 / Eve Puolakka
JUHANNUS 22.-24.6.2012
Treffimaksu 20 € ORKESTERI
KOHTUULLISEN HUTIKAN KERHON KOKOUS
13.-15.7.2012

SYYSTALKOOT 5.-7.9.2012

SYYSKOKOUS 13.10.2012

VUODEN VAIHDE 28.12.2012-1.1.2013
Treffimaksu 10 € ORKESTERI
Ilotulitus
Tapahtumien sisällöt tarkentuvat aina lähempänä tapahtumaa. Niistä voi lukea yhdistyksen omilta nettisivuilta sekä facebookista.
Treffitoimikunta kuulee mielellään jäseniä
ja ottaa ehdotuksia vastaan tapahtumien sisältöjä suunniteltaessa. Varsinaisten treffien
lisäksi toimikunnat järjestävät tapahtumia viikonloppuisin. Tulevissa lehdissä tullaan myös
kertomaan kesän ja syksyn tapahtumista lisää.

KOKO PERHEEN PUUHATREFFIT 3.-5.8.2012
Iloista kevään ja kesän odotusta!

MOTORISTITAPAHTUMA PURHOSSA
Moottoripyörä.org, Invalidiliitto ja Purho yhdessä järjestävät motoristien ja
caravaanareiden tapaamisen. Alustava ajankohta on la 2.6.2012 säävarauksella.
Yhdistyksen sivuille tulee tapahtumasta tarkempaa tietoa.

SFC KYMPPI 33

Even ajatuksia

H

aastattelija tarttui Puolakan Even hihaan ja alkoi tentata tämän ajatuksia Treffitoimikunnan toiminnasta
vuonna 2012. Evehän valittiin hallitukseen ja hänestä leivottiin myös treffitoimikunnan vetäjä. Vuosi 2012 tulee
olemaan puuhakas, kuten aiemmatkin vuodet, mutta sen
lisäksi treffilistalle on ilmaantunut parit uudetkin treffit sekä
yhdistyksen 40 vuotis-juhlapeijaiset eli liki parissa kymmenessä
tapahtumassa huidellaan.

silloin syntyy hyvää jälkeä. Eve uskoo, että kaikkien toimikuntien vetäjät jakavat Even ajatukset.
Eve mainitsee myös asiakaspalvelun sekä vieraille, että omille.
On tärkeää, että alueella olevat tuntevat olevansa tervetulleita
alueelle. Ystävällisyys ja joustavuus ei maksa mitään.
Jokainen meistä tekee asioita hiukan eri tavalla ja Even mielestä on tärkeää, että joustavuutta tässäkin suodaan, pyritään
välttämään arvostelua tyyliin ”väärin sammutettu”.

Ketkä kuuluvat treffitoimikuntaan vuonna 2012?
Eve naputtaa nimet pöytään todeten samalla, että hyvä porukka saatiin kasaan kohtuullisen kivuttomasti: Tarja Filppu,
Kati Taponen, Sirpa Tuori, Ansu Kivelä, Seppo Palviainen, Sylvi
ja Kauko Turpeinen, Arja Kirvesniemi ja Jaana Hyvönen. Eve
toivoo, että uudet ihmiset tuovat uusia ajatuksia, ja uudistamista tarvitaan aina, ettei pääse syntymään tarpeettomia
”luutumia”.

Näköjään on tullut uusiakin treffejä listoille, onko niistä
mainittavaksi jotain?
Uusina treffeinä olemme Tutsin (Tuula Hakonen, NTK:n vetäjä)
ja Markon (Ahonen, Purhotoimikunnan vetäjä) kanssa ottaneet
Laskiaisriehan ja Halloweenin mukaan, joita epävirallisesti on
vietetty jo aiemmin. Vapputreffeillä on naamiaiset ja ne pidetään jo lauantaina orkesterin kera.
40-vuotisjuhlia varten on perustettu oma juhlatoimikunta,
joka suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman. Muut toimikunnat
tukevat juhlan tekemistä.

Millä mielellä mennään treffitoimikunnassa nyt ja mitkä
asiat Evelle ovat tärkeitä?
Eve miettii ja loihtii sanoiksi: Iloisella mielellä yhteinen tekeminen! Toimikuntien pitää yhdessä puuhata ja tehdä asioita,

Toivotetaan Evelle, hänen joukkueelleen sekä tietysti Tuulan ja
Markon porukoille kaikkea hyvää kuluvalle vuodelle.
Hakkis

Matkailutoimikunnan
terveiset!
Kevät keikkuen tulevi ja sen myötä myös
kesä. Karavaanit kulkevat ja muukin matkailu kiinnostaa. Tallinnan risteilyä on kovasti
kyselty. Nyt sellainen järjestetään 8.-9.6.12.
Laiva on Baltic Princes ja matkaan lähdetään bussilla Purhosta n. klo 15.00. Mukaan
pääsee 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Matkan hinta tarkentuu toukokuun alkuun
mennessä. Bussi on mukana koko matkan
ajan. Paluu Purhoon on lauantai iltana. Matkasta voi tarkemmin kysellä numerosta 044
7749752...
Mukavaa kevään odotusta toivottelee Tuula
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Purhotoimikunnan kuulumisia
Olen Marko Ahonen ja perheeseeni kuuluu avopuoliso
Tuula Hakonen, tytär Salla, silloin kun hän ei ole äitinsä
luona, sekä kaksi belgianpaimenkoiraa.
Kaikki sai alkunsa pari viikkoa ennen yhdistyksen
syyskokousta, jolloin kysyttiin halukkuutta lähteä ehdokkaaksi yhdistyksen hallitukseen. Harkinnan jälkeen
päätin suostua ehdokkaaksi ja kokouksessa tulin sitten
valituksi.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa tulin valituksi purhotoimikunnan vetäjäksi. Siitä alkoi toimikunnan kasaaminen sekä monen muun asian selvittäminen.
Kiitos edelliselle toimikunnan vetäjälle ja kaikille jotka
ovat antaneet neuvoja, vinkkejä ja ohjeita.
Loppuvuoden isäntälistat ovat toimistossa, joten nyt
on loistava tilaisuus varata aika isäntävelvollisuuden
suorittamiseen.
Kevään aikana tullaan pitämään muutamia pikkutalkoita, joissa kunnostetaan paikkoja talven jäljiltä ja valmistaudutaan kesän tulemiseen.
T. Marko

Pakkasaamu Purhossa!

K

oko viikon on pakkanen paukkunut Kymenlaaksossa. Lunta on tullut myöhään, talvea ajatellen,
mutta riittävästi. Maisema on mielettömän kaunis. Niin kaunis, että se houkutteli helmikuun ensimmäisenä viikonloppunakin muutamaan vaunuun väkeä.
Avannossa oli jo reilun kymmenen sentin jää. Urheasti
”pojat” sen hakkasi auki ja pari rohkeaa uskaltautui
kastautumaan. No ilmaan suhteutettuna vesihän oli
varmaan lämmintä. En osaa sanoa varmaksi, kun itsellä
ei siihen hommaan riitä rohkeus. Takkatuli pukuhuoneessa oli niin kodikas uikkarisaunojien katsella.
Lämpimään vaunuun oli niin mukava sujahtaa saunan jälkeen. Teltan vetoketjut oli aika kovilla. Yöllä ei
ollutkaan sitten niin mukava herätä toteamaan, että
kaasu taitaa olla loppu. Sitä saattoi arvailla siitä syystä, että nenää kylmäsi. Jotenkin tuntui siltä, et nyt ei
haluta mennnä ulos pullon vaihtoon pimeään pakkaseen. Muutaman tunnin päästä on aamu ja valoisaa.
Siis sähkölämmitys päälle ja toinen peitto. No pikkasen
kun olen noviisi näissä asioissa, niin enhän ymmärtänyt, ettei se näillä keleillä riitä. Hyvin kuitenkin nukutti
muutaman tunnin.
Herättyäni totesin, et kylmä on...todella kylmä. Siis vaatteet peiton alle lämpiämään. Onnekseni olin riisunut
ne lähelle. Kyllä ihminen on kuitenkin aika taitava, kun
oikein yrittää. Siellä minä vällyjen alla aikani temuttua
sain puettua itselleni toppahousut jalkaan. Tempauduin rohkeasti ylös katsomaan, että paljonko sisällä on
lämmintä, kun niin viileälle tuntuu. Ei ollut lämmintä
ei, vaan pakkasta -15. Ulkona oli lämpötila -32. Kaasu
ei ollut loppu vaan pullo jäässä. Hyvä, etten viitsinyt
yöllä lähteä pullon vaihtoon. Naapurissa oli käynyt samalla tavalla, mutta siellä oli sen verran älykkäämpää
väkeä, että olivat menneet saunan pukuhuoneeseen
nukkumaan. Naapurivaunuunkin olisi voinut mennä,
mutta enhän tiennyt, ettei se sähkö riitä lämmittämään
näillä keleillä.
Kaiken tämän jälkeen oli niin mukava mennä aamukahville kaverin lämpimään vaunuun. Nyt ymmärrän mitä
se tarkoittaa, kun joku sanoo, ettei näillä pakkasilla
ole mitään järkeä mennä vaunulle. Toinen vaihtoehto on tietysti asennuttaa pullon lämmitin paikalleen.
Kaasupullokin jäätyy, kun pakkanen paukkuu yli 30,
kuulemma.
Kevättä odotellessa kirjoitteli Eve
Kuvat: Theo Leinson
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Vuoden 2011 Purholaiset
Seppälän perhe kiittää kaikkia Purholaisia
pikkujoulussa saamastamme nimityksestä, emme oikein tiedä mistä tämä kunnia
saatiin.
Olemme olleet Purhossa vuodesta 2001
lähtien. Olimme alkuun monta vuotta
vaunun kanssa, sitten alkoi tämä autokausi, josta seurasi taas vaunukausi sekä taas
autokausi, nyt olemme jälleen havitelleet
vaunua ja asettua paikoilleen.
Kevätterveisin, Eeva ja Touko

Vuoden 2011 Karavaanariperhe Heiskaset
Lämmin kiitos johtokunnalle ja ”raadille”
saamastamme huomionosoituksesta valitessanne meidät Vuoden Karavaanareiksi.
Pokaali, kello ja upea kukkakimppu kruunasivat juhlavuotemme (40 vuotta Caravan-matkailua). Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta, kun pienellä porukalla
päätimme perustaa SFC-Kymenlaakson
kerhon ja 35 vuotta, kun aloimme raivaamaan Purhon aluetta. Paljon on tuttuja
tullut vuosien varrella ja mahtavia hetkiä
vietetty grilleillä ja iltanuotioilla. Suomi
ja Pohjoismaat on koluttu aika tarkkaan
ja Eurooppaakin melkoisesti, mutta ”Lapinhulluus” tuntuu olevan tauti, josta ei
ihan vähällä toivu. Toivotaan, että pyörät
pyörivät edelleen, ja matka jatkuu ja Purhossakin aina välillä tavataan.
Hyvää karavaanikevättä ja -kesää teille kaikille, toivottavat Ari ja Anne, SFC 1306
SFC KYMPPI 36

Tasauksia ja seisauksia

M

ikäs se olikaan se kevätpäiväntasaus, vai olikos se
seisaus? Entä koskas se talvipäivänseisaus oli, vai olikos se tasaus? Joskus menee puhuttaessa termit
sekaisin, mutta jos sanat ovat oikeat,
niin miten moni tietää mistä oikeasti
on kyse. Otettiin asioista selvää ja nyt
laitetaan tasaukset ja seisaukset järjestykseen.
Vuoden alusta kun lähdetään, niin
ensin tulee vastaan kevätpäiväntasaus
eli kevättasaus. Silloin auringon keskipiste siirtyy eteläiseltä tähtitaivaalta
pohjoiselle tähtitaivaalle. Syynä tähän
on maan kiertoliike auringon ympäri.
Ennen kevätpäiväntasausta eteläinen
pallonpuoli on kohti aurinkoa, eli eteläpuoliskolla asuvilla on silloin kesä.
Täällä meillä pallon pohjoispuolella
on talvi. Kevätpäiväntasaus ajoittuu
maaliskuun 19.–21. päivien seudulle.
Päiväntasaus nimenä viittaa siihen,

että päivä ja yö ovat silloin kaikkialla
maapallolla suunnilleen yhtä pitkät eli
12 h. Kun almanakasta tuota päivän
pituutta sitten tarkastelee, niin huomaa etteivät sen mukaan päivä ja yö
olekaan yhtä pitkiä. Se taas johtuu
siitä, että päivän pituus kalentereissa
mitataan yleensä auringon yläreunan
mukaan, joka tietenkin nousee ennen
auringon keskipistettä ja laskee keskipisteen jälkeen. Näihin aikoihin vuodesta kesällä liikkuvat karavaanarit
kaivavat leirintäalueoppaan esille ja
alkavat suunnitella kesäreissuja.
Seuraavaksi on sitten tulossa kesäpäivänseisaus. Täällä pohjolassa se
sijoittuu kesäkuun 20.–22. välille ja
silloin on vuoden pisin päivä. Silloin
pohjoisen napapiirin pohjoispuolella
aurinko ei laske lainkaan, mutta vastaavasti eteläisen napapiirin eteläpuolella aurinko ei nouse lainkaan. Aurinko on silloin vuotuisessa liikkeessään

pohjoisimmillaan. Kevätpäiväntasauksesta tähän saakka päivä on pidentynyt, mutta tästä lähtee sitten päivän
lyheneminen. No, me emme sitä vielä
tuossa vaiheessa ajattele, vaan juhlimme Juhannusta. Tässä vaiheessa kesää asuntovaunut ja -autot surraavat
jo hyvin ahkerasti pitkin teitä ja maita.
Syyspäiväntasaus sijoittuu 22. tai
23. syyskuuta ja silloin aurinko siirtyy
pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle. Silloin meillä mennään kohti
talvea, eteläisellä pallonpuoliskolla kohti kesää. Sen jälkeen tuleekin
enää talvipäivänseisaus, jolloin päivä
on lyhimmillään ja yö pisimmillään, ja
josta sitten lähteekin päivä jälleen pitenemään. Purhossa ei näitä tasauksia
ja seisauksia huomaa, siellä on aina
aurinkoista ja valoisaa. Saattaa tosin
johtua siitä porukasta.
Marjaana

Kevätkokouskutsu 7.4.2012
SF-Caravan Kymenlaakso ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 7.4.2012 kello 11.00
Purhossa puuhapirtillä Mäntylänkankaantie 5, 49660 Pyhältö
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen kevätkokoukselle sääntöjen määräämät asiat, mm. toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

SF-CARAVAN KYMENLAAKSO RY, HALLITUS
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Laskiainen

Purhossa
Laskiaisen vietto alkoi perjantaina. Isäntä oli lämmittänyt saunat alkamaan klo 18.00. Ilta jatkui
puuhapirtillä karaoken säestyksellä.
Lauantaiaamu valkeni raikkaassa pakkassäässä n. -10 astetta. Grillikodassa alkoi hernekeiton
keittäminen ”noitapadassa”. Seuraavaksi alueelle
saapui 5 huskyn koiravaljakko reen kanssa.
Ensimmäinen reitti osoittautui liian haastavaksi
lumen takia. Pidettiin pieni tuumaustauko ja uusi
reitti löytyi. Sitten päästiinkin itse asiaan, lapset
pääsivät kokeilemaan koiravaljakon kyytiä. Muutama rohkea aikuinenkin uskalsi koirien kyytiin.
Ulkoilua jatkui, kunnes grillikodasta tuli viesti,
että hernekeitto on valmista. Ruokailu oli järjestetty puuhikselle, ruoka haettiin kodasta, jälkiruuaksi oli muurikalla paistettuja lettuja ja hilloa.
Päivä jatkui raikkaassa talvisäässä. Osa jatkoi
vielä ulkoilua, muutama jäi pirtille juttelemaan
ja taisi joku tehdä lasilyhdynkin. Saunamajurit
lähtivät lämmittämään saunoja, myös telttasauna lämmitettiin, jossa olikin mukava tunnelma ja
pehmeät löylyt.
Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille, sekä
riehassa mukana olleille.
Ntk Tuula Hakonen
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Vaan minkä teet, kun kevät saa luonnon heräämään,
ja vanhan reissumiehen jalat nousee itsestään.

Kymenlaakson Kulkurit
On maantiellä kultaisen lämmin päivä kesäinen
Kulkuri vanha taas nuortuu, mieli on onnellinen.

Jos vaeltaa vain saisin, onnellinen olisin,
Vaan jäljilleni toimittaa ne varmaan poliisin.
Kulkureiden
On himpun verran hassu jo1ukko vanhuuttaan,
ja kun vain silmä välttää, karkaa taas hän kotoaan.
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a koetan pakoon köpittää,

pitkään. Koska järjestely on helppoa,
vapaaehtoisia isäntiä on löytynyt jatkuvasti etsimään uusia paikkoja.
Kulkurit ei siis ole mikään salaseura
eikä sisäpiirin juttu vaan ryhmä, joka
haluaa toteuttaa perinteistä karavaanihenkeä ja toimintaa. Kulkurien toimesta tulee Purhoa
markkinoitua voimakkaasti.
Kulkurien tapahtumat löytyvät lehdestä ja viestiä tulee
sähköpostilla jäseneksi tunnustautuneille. Tilaisuuksiin
on jokainen tervetullut.
Kulkureiden sähköpostijakeluun ja ”jäsenluetteloon”
pääsee mukaan lähettämällä
sähköposti osoitteeseen ismo.
aaltio@allspec.fi
Kulkureiksi tunnustautuneita on tällä hetkellä luettelossa n. 60.
Kulkureihin kuuluu sekä vaunuilijoita
että autoilijoita.

Tervehtiminen
eri sukupuolen
kanssa. (huom.
vasen käsi alem-

Ismo Aaltio SFC 18879

kin. Oman alueen hankinta keskitti tapahtumat pääsääntöisesti Purhoon. Monet kaipasivat vaihtelua tapahtumapaikoille. Heiskasen Arin järjestämä tapaaminen Ruokkeella oli esileikki kulkureille. Tällöin idea ei
vielä saanut tuulta purjeisiin.

Vuonna 2001 Horton Pekka kutsui kaikki halukkaat
Imatran Kalastuspuistoon. Paikalle tuli 17 perhettä.
Täällä luotiin periaatteet jatkolle. Tapaamiset kaksi
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mutta
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On maantiellä kultaisen lämmin päivä kesäinen
Kulkuri vanha taas nuortuu, mieli on onnellinen.

Kulkurit ei siis ole mikään salaseura eikä sisäpiirin
juttu vaan ryhmä,
joka haluaa toteuttaa perinteistä
On nuoruus poissa, askel ei niin kevyt enää lie,
karavaanihenkeä
ja toimintaa.
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toimesta
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Kulkurien tapahtumat löytyvät lehdestä ja viestiä
On maantiellä
kultaisen
lämmin päivä kesäinen
tulee sähköpostilla
jäseneksi
tunnustautuneille.
TiKulkuri vanha taas nuortuu, mieli on onnellinen.
laisuuksiin on jokainen tervetullut.
Kulkureiden sähköpostijakeluun ja
”jäsenluetteloon” pääsee mukaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen ismo.aaltio@allspec.fi
Kuvat: Valmistautuminen Imatran kosken kiertämiseen.
Pitkäpöytä Vaalimaalla ja ryhmäkuva Arabian museon
edustalla Helsingissä sekä
Sysmässä. luettetunnustautuneita
onesilaulajat
tällä hetkellä

Kulkureiksi
lossa n. 60. Kulkureihin kuuluu sekä vaunuilijoita
että autoilijoita.
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Kulkurin kaihoa

K

alle Kaarainen kuuluu Kaisansa kera karavaanareihin. Keväisin Kaaraisiakin kaivelee kaipuu kiertelemään kotimaan kunnaita kohteesta kohteeseen
kuten kulkurit. Kiertolaisen kutsun kolkutus kovenee kallossa, kunnes Kalle kiinnittää keskiviikkona katsastetun
kopin kaaransa koukkuun. Kamat kiikutetaan kulkimeen.
Kaisa komennetaan kyytiin, kuten Kille-koirakin. Kaupasta
koukataan koppa kaljaa, koirallekin kaluttavaa.
Kaaraiset kurvaavat kohti karavaanareiden käyttämää kaunista kohdetta. Kukkaisen kedon kupeessa Kalle koukkailee koppinsa kunnolliseen kohtaan. Kaikki kurkistelevat
kiinnostuneina Kaaraisten kuhnailua koppinsa kimpussa.
Kuinkahan Kallelta kosla kohdistuu? Kokeneelta kulkijalta
kaikki kuitenkin käy. Koppi kiinnitetään kulmatuilla kohdalleen. Katos kiristetään kiiloilla kunnolla ketoon. Kalusto
kannetaan kopin kylkeen. Kaisa käyttää koiraa kusella
koivujen katveessa.
Kalle käy kaasukopilta kantamassa kaasupullon, kolauttaen kotelon kannen kiinni. Kylläpä kaasua kuluu kovasti!
Kuivan kurkun kostukkeeksi kipataan kuohujuomaa. Kaisa
keittää kahvit korppujen kera. Kyytipojaksi kupuun kaadetut kolme konjakkia kuumottaa kivasti. Kalle kiepsahtaa
kyljelleen…
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Kotvasen kuluttua kaikkien kaverit kokoontuvat kajauttelemaan karaokea. Kaljaakin kuluu kamalasti. Kallen
kailotus kuuluu koko kylälle. Kyllä kai korvat kestävät?
Kaikki kuittailevat Kallelle kaverin käyttäytymisestä, kääntyen kyllästyneinä kulkimilleen. Karavaanariko kyhjöttäisi
korpien kätköissä! Katin kontit – kylistä kaupunkeihin käy
karavaanarin kulku.
Kaisa kummeksuu kesken kaiken kuskiksi käyvän Kallen
käytöstä. Kaasuttimen kurkussa käy korina kaverin kiihdyttäessä. Kauhukseen kuski kokee, kuinka kummallisesti
kottero käyttäytyy. Kyllä katsojaakin kouraisee, kun Kalle
karauttaa kulkimen kaseikkoon. Kaikkialta kuuluu kaamea
kolina. Koko kaara koppeineen kurtussa. Kaaraiset koirineen kankaalla. Kuinka kaikki kävikään? Kaiketi Kasko
korvaa?
Kalle kavahtuu kiiltävän kostean kirsun kosketukseen.
Kyynärpäilleen kohottautuvan katse kiertelee kopin kulmasta kulmaan. ”Kylläpä kuorsasit komeasti”, kehaisee
Kaisa kokkaillen kulinaristille kiusausta. Kivaa kun kaikki
kuitenkin kunnossa. Kauhukuvat karisevat kallosta. Kuohujuoman kohtuuton käyttö kostautui Kallelle!
Raimo Raimesalo
SFC 112224
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JOUNI HÄRKÄNEN
varapuheenjohtaja

MIKKO TUOMALA

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

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

MAGNUS LATVALA

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

Pärnäojantie 374 B
45610 Koria
p. 0400 608 532
magnus.latvala@gmail.comt

JOUKO KESÄNIEMI

PIRJO HUOTARI

Suokuja 4
45810 Pilkanmaa
p. 0400 778 564
jokke@netti.fi
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Ummeljoentie 7
46810 Ummeljoki
p. 0400 706 547
huotari.pirjo@luukku.com

ULLA PERÄKYLÄ
varajäsen

VALTTERI RUONALA
varajäsen

Kylväjäntie 26
45610 Koria
p. 0400 253 587
ulla.perakyla@suomi24.fi

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

PÄÄKIRJOITUS

Kuinkas tässä näin kävi?!
Mä olin jo viimeisen ja lopullisen sanani sanonut, kun viime
vuoden viimeinen Veivari ilmestyi – siis tauko lehden toimitukseen. Ei olis pitänyt tällaisena hiljaisena ihmisenä mennä
semmosia huuteleen. Tässä sitä edelleen ollaan. Tunnustan kyllä tehneeni kaikki konstit, mitä akkaihmisen mieleen vain juolahti päästäkseni edes vuodeksi seuraamaan
vierestä toisten puurtamista. Kiukuttelua, ärinää, murinaa
ja vaikka millaista puhinaa kuului monta viikkoa. Kaikki lehden teossa tarvitut masiinat ja muut oheisromppeet
kannoin puheenjohtajalle eräänä aurinkoisena päivänä ja
kaiken nupiksi vielä hurjat ehdot sille, miten miut muka
mukaan saisi. Omasta mielestäni satsasin uskomattoman
energialatauksen luistellakseni matona maton alle piiloon.
Jossain siellä suuren protestin takana olin kai sitten jo
aavistanut lopputuloksen, koska uuden yhteisjulkaisun
tilanteen kehittymistä oli pakko seurata. Puheenjohtajamme ja Matti Vesalan hiljaisista neuvotteluista kuului vain

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Näin se vuosi alkaa taas uudella ilmeellä. Jäsenlehti on
muuttunut niin kuin siitä on jonkin aikaa puhuttu. Toivottavasti kelpaa. Lehteä onkin kehitetty vajaan kymmenen
vuoden aikana jo muutaman kerran. Hyvä niin, koska paikalleen ei saa jäädä polkemaan. Toivottavasti se ajatus
toteutuu muussakin yhdistyksen toiminnassa. Onhan sitä
ainakin yritetty ja yritetään edelleen. Kyllä sitkeys jossain
vaiheessa tuo palkinnon. On vain ikävä, että jollain kulmalla yritetään polkea yhdistyksen toimintaa vastaan, mutta
itse ei kuitenkaan pystytä mihinkään kehittävään toimintaan eikä yleensäkään toimintaan.
Se siitä ja karavaani kulkee vaikka rakkikoirat haukkuu,
hau hau.
Tälle vuodelle on taas kehitetty runsaanpuoleinen ohjelmisto. On teatteria ja uusia treffiteemoja ja tekijöistäkään
ei ollut tänä vuonna pulaa. Uusia treffi-isäntiä aina löytyy
jokunen ja hallitus sekä allekirjoittanut toivottaakin heidät
lämpimästi tervetulleeksi joukkoon.
Kevätkokous on normaaliin tapaan tilinpäätöskokous ja
ilmoitus siitä on lehden sivuilla.
Teatterista on ollut ilmoitus nettisivuilla samoin kuin Laskettelu- ja hiihtotapaamisestakin.
Muun tulevan ohjelmiston löydät treffikalenterista, ne
joiden paikat ja päivämäärät on päätetty.
Viime vuoden suurkoitos, oman alueen hankinta, hiipui
siis metsäjätin pahansuopaisuuteen. Tiedossa on kuitenkin

Kaakkoisen tienoon viisaat päättäjät kokouksessaan.

pientä kahinaa, kunnes 18.11. Naantalin kylpylässä ytalueen edustajat pitivät kokoustaan. Siellä se Kaakkois
-Caravanin alku päätetttiin niinku virallisempaan malliin
kaikkien yhdistysten kesken ja jo seuraavana päivänä tiesi
meikäläinenkin, mihin sitä vapaa-aikaansa tuhlailee tulevana vuonna.
Viime aikoina on tapetilla ollut kaiken pakkoyhdistäminen, mutta tämä touhu on sentään vapaaehtoista ja hauskaa
– kaikesta oheissählingistä huolimatta. Täytyy vain todeta,
että on tosi hienoa, kun kaikki viisi yt-alueen yhdistystä
ovat saman julkaisun sisällä.
Kummitus (Taina Kummelus)

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

uusia mahdollisuuksia joko tänä tai ensi vuonna. Olemme
kuulolla ja lähtökuopissa ja ponkaisemme uuteen raivoon
asian suhteen. Toteutamme haaveemme jossain kohtaa
ihan varmasti.
SF-Caravanin liittokokous on nyt sitten tulevaisuudessa
kahden kokouksen sijaan yhden kokouksen mittainen.
Siinäkin tapahtui vihdoin ja viimein kehitystä. On kaikille
parempi jo kustannussyistä, että asiat hoidetaan yhdellä
kertaa yhdessä kokouksessa ja kulut melkein puolittuu niin
liitolla kuin yhdistyksillä. Hyvä näin.
Lehden teko on aina maksanut yhdistykselle jotakin,
enemmän tai vähemmän. Nyt on uusi vaihde päällä ja
kustannusarvio tälle vuodelle on tasan nolla euroa, hyvää
kehitystä tämäkin.
Pidetäänpä tuo karavaanarikulttuurin ja toiminnan kehittäminen tänä vuonna erikoisteemana yhdistyksessä. Otetaan taas positiivinen asenne ja viedään asioita yhdessä ja
vahvasti eteenpäin.
Hyvää kevättä kaikille, kulkekaa ja osallistukaa.
Ari
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TOIMIHENKILÖT

TAPAHTUMAKALENTERI

RAHASTONHOITAJA
Jouni Härkänen 044 592 7683

Teatterielämys
24.3. 2012
Kouvolan Teatteri

KALUSTONHOITAJA
Eriol Rockas 0400 730 449
MATKAILUASIAMIES, ulkomaat
Risto Sihvola 0400 555 446
MATKAILUASIAMIES, kotimaa
Risto Sihvola 0400 555 446

Onnen maa, klo 14.00 näytös
Lisätiedot www.sfckouvolanseutu.com

MATKAILUAUTOASIAMIES
Risto Sihvola 0400 555 446

SFC-Kouvolan seutu ry.

NUORISOASIAMIES
Mikko Tuomala 040 8358051
TARVIKEMYYNTI
Kouvolan Vaunu (05) 311 9077
JÄSENKIRJURI
Kari Kujala 0400 978 121

Kevätin käyttösopimus päättyi

NETTISIVUT
Ari Vainio 0500 858 465
TEKNINEN ASIAMIES
Henrik Kurki 0400 650 780
Jouko Kesäniemi 0400 778 564
TIEDOTUS / PR
Ari Tynys 0400 556 154

UUDET JÄSENET
13200
56826-1
139599
73091
139654
135825-1
139676
93380
139317
139350

Mikko Hakala
Pirjo Huotari
Pertti Kekäläinen
Veijo Parkkari
Markku Paronen
Virpi Penttilä
Arvo Sairanen
Ulla Schneider
Hanna Tiainen
Anssi Utti

Hamina
Ummeljoki
Inkeroinen
Mankala
Jaala
Ummeljoki
Inkeroinen
Helsinki
Valkeala
Kuusankoski
Tervetuloa!
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Pitkäaikainen SFC käyttösopimus Kevätin ja yhdistyksemme välillä on päättynyt 15.3. eli juuri näinä päivinä. Syynä sopimuksen päättymiseen on
pitkään jatkunut vaikeus sopia alueen yrittäjän
kanssa yhdistyksen treffien järjestämisestä. Viimeiseksi treffi-isännät olisivat järjestäneet pilkkitreffit
alueella ja vuoden mittaan muutaman muun tapahtuman.
Yrittäjä ei kuitenkaan halunnut meitä alueelleen ja sehän on selvä lopullinen osoitus siitä, että
emme ole tervetulleita alueelle. Siis karavaanarit
eivät ole tervetulleita Kevättiin.
Yhdistyksen hallituksella ei ollut muuta mahdollisuutta kuin irtisanoa alueen ja yrittäjän välinen
SFC käyttöaluesopimus.
On syytä huomioida, että alue ei voi ilmoituksissaan eikä alueen viitoituksessaan käyttää SFC
etuliitettä, jollei sopimusta SF-Caravan ry:n tai jäsenyhdistyksen kanssa ole.
Yhdistys järjestää tapahtumia muilla leirintäalueilla ja toivottaa kaikki karavaanarit tervetulleiksi
yhdistyksen hyvin järjestettyihin tapahtumiin.
Hallitus

Pilkkitreffit
30.3. – 1.4.2012
Hamina Camping
SFC-Kouvolan seutu ry. järjestää
perinteiset pilkkitreffit.
Hinta: 40 e/vaunukunta.
Sis. Valosähkö, kilpailut ja saunat.
Pe–La Karaoke.
TERVETULOA!

SFC-Kouvolan seutu ry.

Repovesi-treffit
25.– 27.5.2012
Orilammella
Valkealassa
Tervetuloa perinteisille Repovesi-treffeille
Matkaamme lauantaina autoilla Lapinsalmen
parkkipaikalle ja teemme patikkaretken Repoveden hienoissa maisemissa. Reitti esitellään
perjantaina ja tarkoitus on mennä viime vuoden tapaan uusi ”Ketunlenkki”.
Reitin pituus n. 5–6 km. On myös lyhyempi
vaihtoehto.
Hinta 50 e/viikonloppu tai 35 e/1 vrk, kausipaikkaisen ohjelmamaksu 20 e

Kutsu
Kevätkokoukseen
3.4.2012
Kouvola-talolla
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
3.4.2012 klo 19.00 alkaen Kouvola-talon
Arvola-kabinetissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ota jäsenkortti mukaan.
Kahvitarjoilu kokouksen alkuun.

Sis. ohjatun Repovesiretken ja keittoruokaa
lauantaina ”pitkästä pöydästä”, aluemaksun,
saunat ja valosähköä rajoitetusti. Viime vuonna valosähköä riitti kaikille. Ohjelman muutokset mahdollisia sään ja osallistujien määrän
mukaan.
Lisätietoa treffeistä saat lähempänä
ajankohtaa yhdistyksen kotisivuilta
www.sfckouvolanseutu.com

SFC-Kouvolan seutu ry.

TERVETULOA!

Hallitus, SFC-Kouvolan seutu ry.

VEIVARI

47

Rosvopaistitreffit
Orilammella

S

yksyinen Orilampi kutsui jälleen karavaanareita Rosvopaistitreffeille. Viikonlopun säätiedot lupasivat varsin epävakaista ilmaa,
mutta se ei vaunukansaa juuri haittaa
kun on kyseessä hyvät treffit ja mutkatonta seuraa. Perjantaina vaunuja ja
autoja lipui paikalle sopivan mukavasti. Savusauna odotti kylpijöitä ja naisten vuorolla se jälleen alkoi. Miesten
vuoron jälkeen vietettiin iltaa kukin tahollaan joko pienemmässä
tai isommassa seuraryhmässä.
Loppuilta meni mukavasti Orilammen Majalla. Sillä aikaa kun
muut rentoutuivat, niin isännät
touhusivat rosvopaistihaudalla tulia pitämässä. Päärosvolla
oli taas vatsahaava valmis, kun
stressasi paistin onnistumista jo
etukäteen. Ainahan se on hyvää ollut, mitä sitä turhaa huolta
kantaa kun homma on kerran
hallussa.

den jälkeen uudet tulet hautaan ja
odottelemaan kunnon hiillosta. Parin
tunnin jälkeen isännät laittoivat paistit hautaan kypsenemään ja kypsytys
sai alkunsa.
Lauantaipäivälle oli treffikansalle
suunniteltu pientä kilpailua. Ilmakkoammunta on ollut perinteistä hupia
jo monena vuonna ja se vetikin kansaa jonoksi asti. Toisena kilpailuna oli

Paistipäivä
Esilämmitetty hauta sai levätä yön
yli ja heti lauantaina aamulla kuu-

tikanheittoa, mutta ei perinteiseen
tauluun. Tauluksi oli tehty puiseen
taustaan liimattuja pelikortteja ympy-
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rän muotoon sikin sokin ja piti osua
tietysti hyviin kortteihin. Kun taulu
ei ollut kenellekään tuttu, niin se loi
heittäjille vaikeusastetta riittävästi ja
tulokset oli kaikilla tuurista kiinni. Ammunnasta ja tikanheitosta saatu yhteispistemäärä ratkaisi kisan voittajat
ja muut palkintosijat.
Paisti oli luvattu ohjelman mukaan
valmiiksi klo 17 ja haudankaivajat
alkoivat työhönsä. Pääkokki oli
kalpea kuin lakana kun avasi
hautaa. Miten oli paisti kypsynyt? No, loistavasti se oli kypsynyt kun lihat saatiin lihanleikkaajalle ja Hanski-kokki
huokaisi helpotuksesta. Jonoa
alkoi kertyä paistinjakopaikalle.
Kukin vuorollaan sai sopivan annoksen lisukkeineen ja hiipi sitten koppeihinsa ruokailemaan.
Syksyinen ilma veti porukan
vaunujen sisätiloihin lämpöiseen
nauttimaan treffien pääasiaa eli
rosvopaistia. Hyvää oli, kiitos
paistajille.
Lauantai kulkee eteenpäin, on saunottu ja ruokailtu ja olo on treffimäi-

KILPAILUTULOKSET
LAPSET
1. Joonas Kesäniemi
2. Luka Hämäläinen
3. Janita Kesäniemi
4. Veeti Pilli
5. Julia Hämäläinen
6. Nanni Keinänen
7. Milo Keinänen

32 pistettä
31 pistettä
27 pistettä
26 pistettä
25 pistettä
25 pistettä
18 pistettä

NAISET
1. Jonna Keinänen
2. Mari Hämäläinen
3. Jaana Pyrhönen
4. Pirjo Huotari

25 pistettä
21 pistettä
16 pistettä
16 pistettä

MIEHET
1. Kari Mäkinen
2. Jouni Härkänen
3. Mikko Tuomala

37 pistettä
37 pistettä
34 pistettä

Luontopolun voittaja Reijo Hemmilä

nen. Arpamyyjät ovat ahertaneet alueella ja kauppa on käynyt. Perinteisten arpojen lisäksi oli uusi arvonta nimeltään
kukkolotto. Lauantai-illan lottoarvontaan sai ostaa jokaista
arvottua numeroa kohden oman arvauksensa ja jos sattui
kohdalleen, niin voitti kukkopullon. Mukava uutuus tällä
kertaa. Illan jo hiipiessä ja pimetessä caravankansa suuntasi
Majan iloiseen tunnelmaan tanssin pyörteisiin ja rosvopaistipäivä sai arvoisensa päätöksen.
Päätöspäivä
Hiljaista heräilyä alkoi tapahtua sunnuntaiaamuna eri kelloaikoihin. Ketä nukutti kuinkakin pitkään. Ei ollut kiirettä
mihinkään, paitsi luontopolku alkoi painaa päälle. Kukin
vuorollaan lähti kiertelemään Orilammen ympäri kulkevaa
polkua, jonne oli sijoitettu kymmenen kysymystä tasaisesti
matkan varrelle. Se olikin hyvä aamulenkki ja sai porukassa
pirteyttä aikaan. Muutamilta meni yksi kysymys ohi silmien
kun taisi olla vielä silmät sumeat. Mutta ei haittaa, puuttuvan
rastinhan voi arvata.
Arpajaiset ja palkintojen jako oli viimeinen ohjelmanumero
hieman ennen puolta päivää ja sitten se koukkukuume iski.
Jonkin verran jäi porukkaa vielä jutustelemaan ja lähti sitten
iltapäivän aikana kotia kohti.
Oli jälleen mukavat ja maittavat Rosvopaistitreffit, suurkiitos järjestäville isännille. Tämä olikin toistaiseksi viimeinen
Rosvotreffi ja jäämme odottelemaan seuraavaa kertaa. Kunhan päärosvo pari vuotta huilailee, niin eiköhän se taas ala
kulkemaan kun jäi niin hyvä makukin muistoksi.
Teksti: Ari Tynys, Kuvat: Olavi Hemmilä
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Rantakaloilla treffit
Haminan pitkillä hiekoilla
23.–25.9.2011
Isännät olivat loihtineet mieliin painuvat ja mieliin maistuvat treffit.
Saavuttuamme Pitkille hiekoille perjantaina niin ilmoittautumisesta
kuin paikan näyttämisestä jäi varmasti osallistujille todella hyvä
mieli. Vastaanotto oli lämmin ja ystävällinen.
Ohjelmatarjonta oli monipuolista ja kilpailut lauantaina mielenkiintoiset. Rantakalakeitto oli maukasta ja sitä sai riittävästi tai
jopa reilusti.
Lauantaina sää oli kuitenkin melko kylmä kovan tuulen vuoksi,
muutoin säänhaltija suosi meitä mukavasti.
Mennyt syksy oli mahtava sienisyksy niin kuin kaikki sen ovat
tiedostaneet, niin Haminassakin suppilovahveroita löytyi kenelle
enemmän ja toisille sopivasti.
Lauantai-ilta huipentui ruokailujen ja saunomisen jälkeen tansseihin, mikä on karavaanarille mieleen.
Odotusarvolla vaunukuntia olisi alueelle mahtunut enemmänkin,
mutta näin ollen laatu korvasi määrän –> mukavaa oli.
Sunnuntaina palkintojen jaon ja arpajaisten jälkeen alkoi kotimatka valmistelut ja mietteet seuraaville treffeille.
Kiitokset isännille.
Terveisin, Vaunuväki 66588

KILPAILUJEN TULOKSET
PETANKKI
1.Mäkiset
2. Huotarit
3. Peräkylät

Naisten sarja
1. Härkänen
2. Kummitus
3. Peräkylä

Miesten sarja
1. Peräkylä
2. Vähäuski
3. Hytti

Lasten luontopolulla kaikki saivat osallistumispalkinnon.
Aikuisten luontopolun voitti Kuusenoksa.
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Kuulumisia yhdistyksen

PIKKUJOULUISTA
Perjantai
2011 Pikkujouluja vietettiin taas perinteiseen tapaan viikonlopputapahtumana. Paikaksi oli valikoitunut Orilammen lomakeskus Valkealassa.
Perjantaina porukkaa valui entiseen
tapaan, joskin enemmänkin odotettiin.
Ruokailuun ilmoittautuneiden määrä
oli kyllä jo antanut osviittaa miten jäseniä saadaan tänä vuonna liikkeelle.
Kun sitten oli käyty loistavissa savusaunan löylyissä olikin glögitarjoilun
aika. Liekö ollut tuloväsymystä, kun
vielä perjantaina ei glögi kovin monelle maistunut.
Osa porukkaa taisi hakea vauhtia majalta jo perjantainakin.
Lauantai
Lauantain ohjelmassa oli taas perinteiset saunomiset ja sitten ruokailulla
alkava iltajuhla.
Aamupäivä oli ulkoilua omaan tahtiin mukavassa pakkassäässä.Siinä
lenkin jälkeen jutustellessa tuli ajatus,
että jospa laitettaisiin uusi glögitarjoilu
kun tarvikkeita jäi perjantailta ja kun

kaikilla tuntui olevan hyvää aikaa.
Sitten puskaradiolla porukalle tieto ja
menestys olikin tosi hyvä, lähes kaikki
tuli paikalle. Heräsikin ajatus, että olisikohan se yhteisen glögin aika vasta
lauantaina päivällä.
Kun sitten saunomiset oli saatu hoidettua, oli iltajuhlan ja ruokailun aika.
Meille oli varattu kabinettitila yläkerrasta kun alakerta oli varattu.
Orilammen jouluruoka oli sitä perinteistä taattua laatua ja jokainen sai
varmaan vatsansa täyteen joulun herkkuja, salaatteja, joulukaloja, kinkkua
ja laatikoita.
Viralliseen ohjelmaosuuteen kuului
sitten Vuoden Veivarin valinta, matkalahjakortin arvonta ja arpajaiset.
Tänä vuonna valinta oli helppo, mutta toisaalta vähän vaikea. Perusperiaate kun on ollut, että hallitus ei valitse
palkittavaa keskuudestaan, mutta tänä
vuonna tehtiin poikkeus.
Vuoden Veivariksi valittiin Kirsi ja
Ari Tynys. Erityisenä perusteena oli
vuoden aikana tehty erittäin mittava
työ ja hankeselvitys osakeyhtiön pe-

rustamiseen asti uuden caravan-alueen
hankkimiseksi ja johon yhdistys olisi
tullut yhdeksi osakkaaksi. Hanke rahoituksineen oli valmis yhdistyksen
jäsenten puolelta, mutta myyjä veti
kohteen viime metreillä pois myynnistä. Harmillista.
Toimihenkilöiden matkalahjakortin
voitti Satu ja Teuvo Hämäläinen.
Ohjelmaosuuden päätyttyä siirryttiin
karaoken pariin viereiseen saliin.
Hyviä laulajia oli tungokseen asti ja
tunnelma nousi sen mukaisesti. Alakerran porukkakin havaitsi, että yläkerrassa on hyvät ”kemut” ja saatiin
lisää laulajia myös sieltä. Ilta sujui rennon yhdessäolon merkeissä niin kuin
caravaanareilla on tapana.
Sunnuntai
Sunnuntaina olikin sitten kotiinlähtö
jokaisen omien mieltymysten mukaisesti ja kun ajokunto oli varmistettu.
Tällainen viikonloppu taas tällä kertaa.
Kiitos kaikille osallistujille.
Terveisin, Yhdistyksen sihteeri
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Hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty

T

alven juuri nyt ollessa voimissaan mutta juuri myös kääntäneenä suuntansa kohti kevättä,
on aikaa ajautua oman mielen syövereihin. Minulla ei ole varsinaisesti mitään syytä inhota talvea, eikä perheessämme muutenkaan koeta talvea ylivoimaiseksi esteeksi elämiselle. Mutta
emme siltikään ole syttyneet talven
iloille, vaan heräämme aktiiviseen toimintaan keväällä kun aurinko sulattaa
lunta niin paljon että vaunun saa irti
talvitelakaltaan ja tietenkin telakoitua
mahdollisen leirintäalueen parkkiin.
Mielen syövereistä pulppuaa menneiden reissukohteiden muistoja joissa on mukana muistikuvien kultainen
reunus. Ihan jokaista asiaa ei ole syytä muistaakaan. Ehkei olekaan kiva
muistaa renkaan puhkeamista kesken
kovimman kiireen, tai kovassa tuulessa ja tuiverruksessa roikkumista
katoksen putkissa, jotta katos pysyisi
paikoillaan ja ehjänä. Muistoista pul-
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pahtaa esille onnistumisia ja hetkiä,
jolloin karavaanailu on niin vertaansa vailla olevaa elämää, ettei muusta
väliä.
Ulkona paksun lumipeitteen alta näkyviin tulee oman mielen muokkaama
näkymä. Kevään auringon ja oman
mielen yhteisvaikutuksesta mielikuvitus luo näkyviin maisemia, jolloin
ilmassa väreilee lämpö. Tuo mielen
kuvanto laajentaa väreilynsä vatsanpohjaan saakka. On aika ruveta suunnittelemaan kesäisiä reissuja.
Ei ole ensimmäinen kerta, kun hyvissä ajoin alamme suunnittelemaan
kesän ensimmäistä reissua, tai yleensäkin kesän reissuja. Olen itse aina pitänyt matkustamisesta, omalla autolla
ajamisesta. Niin hassulle kuin se vaan
voi ikinä kuulostaakaan, pidän suunnattomasti hyvissä olosuhteissa ajamisesta oma vaunu vetokoukussa. En
siis pelkää matkojen pituutta sinällään,
mutta enimmäkseen aika ja etenkin

vapaa-aika rajoittavat reissukohteiden
harkintaa sijaintien suhteen. On kiva
olla myös perillä kohteessa.
Ajatuksissa näin talviseen aikaan
poukkoilee myös yhä kysymyksiä
tämä mukaansa temmanneen harrastuksen alkujuuret omalta kohdaltani.
En ollut näiden ”peräpukamien” tms.
Karavaanari yhdistelmien tai matkailuautojen suurikaan ihailija ennen
kuin tapasin nykyisen vaimoni. Hänen vankka näkemyksensä sekä kokemuksensa lajin kiinnostavuudesta
ja tunnelmasta sai minutkin mukaansa. Ja tuumasta toimeen. Ensin autoa
hankkimaan, jolla vaunua voisi vetää,
ja sitten ajamaan pikku e-korttia. Niin,
minulla oli ABC kortti mutten ollut hakenut ilmaista e-korttia, koska en sitä
koskaan tarvitsisi.
Autoksi löytyi monen omistajan loppuun ajama vanha Chevy Van vaunun
ollessa jo omasta takaa vaimon puolelta. Miten tästä syntyi jatkumo, josta

ei halua eikä osaa päästää irti, tosin
miksi niin miettisinkään? Muistojen
kultareunukset puhukoon puolestaan.
Palaan hetkeksi vuoteen 2003, jolloin koin elämäni ensimmäisen karavaanari retken. Monet asiat ovat ensi
kokemuksen jälkeen vaihtuneet. Vaunu on vaihdettu uudempaan ja jopa
isompaan ja vetoautokin on hieman
vähemmän loppuun ajettu kuin ensi
reissun aikana.

21.05.2003 Matka Ruovedelle
Haapasaaren leirintäalueelle
koiratreffien merkeissä
Ajolupa myönnetty suuren työn jälkeen. Matkailuvaunu lastattu ja tarkistettu matkaa varten. Kaikki valmiina
elämäni ensimmäistä karavaanarimatkaa varten. Vaunua olin jo koevetänyt
pari kertaa, sekä tutustunut ajoneuvoyhdistelmään jonkin verran.
Automme Chevy Van 6,2 DSL on
tämän kokoiselle vaunulle väkivahva
vetäjä, sen olimme jo kerenneet huomaamaan. Vaunu Hobby Prestige 610
-88, ei tuntunut liian raskaalle, eikä
vaaputtanut autoa ikävästi, vaan auto
määräsi miten mennään.
Pe 16.5 matka alkoi klo 13:30 Inkeroisten Keskustieltä Liikkalaan hakemaan tyttäremme Sanna sekä Sannan
ystävä Taru Liikkalan koulusta matkalle mukaan. Liikkalasta suoraan Kouvolaan Robbarin pihalle, vielä pari kiireostosta hakemaan. Vatsan pohjassa
oli sellainen pieni kihinä ja tunnelma
muutenkin aika korkealla.
Siitä sitten lähdimme kohti Lahtea
ja tien päällä etsin sopivaa ajonopeutta. 70 km/h tuntui aika lailla hitaalle,
joten hieman lisää nopeutta noin 80
- yläkanttiin. Tuli ylämäkiä ja Chevyn
moottori ei juuri paljon hätkähtänyt,
kun painoi kaasujalkaa vain alemmas,
vauhti pysyi ennallaan. Vesisade alkoi
yltymään ja tulipa huomattua ettei tuulilasin yläreunan tiiviste pidä kaikkea
vettä hytin ulkopuolella. Kausalassa
Matkakeitaalta hieman siliconisprayta
lasiin ja vesi pysyi taas ulkopuolella.

Kausalan Matkakeitaan jälkeen
oli hieman rankempi ylämäki, joten
vaihde tiukasti kolmosella (kolmonen
oli vaihde jolla vaunua hinattiin muutenkin) ja kaasua tarpeeksi, ettei uusi
noviisi-karavaanari ole tien tukkeena.
Katse tiukasti moottorin lämpötilamittarissa, joka ei tehnyt liikettäkään lämpenemisen suuntaan. Tunnelma oli jo
korkealla. Taisi olla korkealla tunnelma TH 700 4R vaihteiston uumenissakin, mutta sitä emme vielä tienneet,
emme aavistaneet mitä tuleman piti.
Päätin pitää vauhdin vakiona ja
nauttia suunnattomasti juuri siitä,
miten vahva ja vakaa onkaan tällainen Chevy ajaa, olkoonkin perässä
vaikka minkälainen peräpukama tai
matkailuvaunu.
Ja sitten! takapenkiltä kuului kirkaisu, mikä savuaa! Paniikissa katselin ja
haistelin ympärilleni. Taustapeili kertoi
karmean totuuden. Ilmassa oli TH 700
4R vaihteiston ylikorkeassa lämpötilassa kiehuneen öljyn sumua ja sanoisin
että sitä oli reilusti!!!
Auto sitten äkkiä tiensivuun ja arvioimaan tilannetta. Arvelin silloin että
vaihteisto hajosi kokonaan, enkä osannut sanoa mistä vaihteiston öljy oikein
valui ulos tielle. Ajattelin entisenä autonasentajana turbiinin kaulaa ja sen
tiivistettä, jolloin autolla ei voi ajaa. Vesisade oli todella karmea sekä autoja
meni ohitse aivan solkenaan, sanoisin
että tilanne oli niin kamala kuin se voi
tien reunassa olla. Tunnelma muuttui
kerta kaikkiaan kuumaksi, mutta toisesta syystä kuin matkalle lähtiessä
Auton sisälle istuskelemaan ja käsi
puhelimelle...apua pyytämään.
Saimme apua kahden auton voimalla, toinen veti vaunun takaisin kotiin ja
toinen (jonkin verran isompi auto) veti
Chevyn kardaanin irrotuksen jälkeen
vetoauton kotiin.
Perjantai-ilta oli sitten hieman synkän makuinen. Kotona lapset olivat
pettyneitä, eikä tuo aikuistenkaan
mieliala ollut enää niin korkea, kuin
matkalle lähdettäessä. Päätimme
kuitenkin, että lauantaina menemme

Orilammelle, jos saamme vaunua vetämään jonkin toisen auton.
Ja lauantaina sitten Toyota Hiace veti
mielestäni vaappuvalla ja raskaalla,
mutta varmalla tavalla vaunumme Orilammen majalle. Uskomaton sitkeys
Hiacessa aiheutti jopa kunnioituksen
tunteita. Mutta voimaa olisi pari kolme kertaa enemmän saanut olla, sekä
vakautta.
Orilammella saimme hieman tunnelmasta kiinni, vaikka synkkä tapahtuma loikin leireilylle synkän varjon.
Vasta maanantaina kävin katsastamassa autoani, että mikähän sitä sitten
vaivaa. Laitoin öljyä vaihteistoon sekä
kardaanin paikoilleen ja koneet käyntiin. Eikä mitään vikaa, kaikki kunnossa. Vaihteisto oli vain ylikuumentunut
tien päällä. Vaihteiston oma lämmöntasain ei ollut jäähdyttimessä toiminut
riittävällä tehokkuudella ja vaihteiston
öljy oli päässyt ylikuumenemaan.
Soittelu automaattivaihteistokorjaamon Nätkinin Pekalle ja muutamalle
muulle vaihteisto-spesialistille osoitti,
että lisäjäähdytin olisi paikallaan. Samoin öljyä kuumentava turbiini olisi
syytä vaihtaa HD-malliseksi. Jäähdyttämisen voisi aloittaa vaihtamalla
lämmöntasain jäähdyttimeksi, on kuulemma riittävä toimenpide yhdessä
turbiinin vaihdon kanssa.
Jos olisin arvannut, että vaihteisto
vain keitti öljyn ulos, olisin rauhallisesti lisännyt jäähtyneeseen vaihteistoon
öljyä lisää, ja ajanut Ruovedelle paljon varovaisemmin ja käyttänyt niitä
moottorin voimavaroja paljon rauhallisemmin. Sen ”JOS” sanan taakse
kätkeytyy niin monta tarinaa... Ehkä
niistä sitten joskus lisää.
Leif Kuismanen
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SYYSKOKOUS 2011

Y

hdistyksen syyskokous pidettiin 8.11.2011
Kuusankoskella, Kuusankoski-talon Hirvelä
salissa.
Paikalle oli saapunut 29 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Tynys toivotti
kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Korpela ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Teuvo Hämäläinen.
Syyskokouksen kiinnostavimmat asiat ovat
yleensä henkilövalinnat kuten varmaan tälläkin
kertaa.
Ensimmäisenä henkilöasiana käsiteltiin erovuorossa oleva puheenjohtajan valinta. Nykyinen puheenjohtajamme Ari Tynys oli ilmoittanut hallitukselle olevan käytettävissä ja kun vastaehdokasta
ei ollut valittiin Ari Tynys yksimielisesti uudelleen
kaksivuotiskaudelle 2012–2013.
Hallituksesta erovuoroisia varsinaisista jäsenistä
olivat Tauno Savolainen, Eriol Rockas, Pentti Vainio
ja Teuvo Hämäläinen.
Hallituksen erovuoroisista Eriol Rockas ja Teuvo
Hämäläinen olivat ilmoittaneet hallitukselle olevansa käytettävissä uudelleen.
Hallituksen esitys uusiksi hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi kaudelle 2012–2013 oli Mikko Tuomala,
Jouko Kesäniemi, Eriol Rockas ja Teuvo Hämäläinen. Kun muita esityksiä ei tullut valittiin edellä
mainitut uusiksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2012–2013.
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Toimintasuunnitelma noudatteli pääosin entisiä
suuntaviivoja.
Pääosa toimintaamme ovat edelleen treffit ja
mahdolliset retket alan messuille ja muihin tapahtumiin esim. teatteriin. Niistä pyritään tekemään
laadukkaita ja kiinnostavia.
Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi uuden yhdistyslain mukaisesti valittiin Risto Korpela ja hänelle varamieheksi Hannu Hytti.
Veivari lehti ilmestyy neljänä numerona uuden
Yt-lehden yhtenä osana. Uuden lehden nimi on
Kaakkois-Caravan ja jossa lehdessä tämäkin kirjoitus jo on.
Yhdistyksellä on myös omat www-sivut, joiden
avulla pyrimme tiedottamaan ajankohtaisia asioita
jäsenkunnalle kuten esim. tulevien treffien ohjelman. Www-osoite on www.sfckouvolanseutu.
com
Jäsenmaksut yhdistykselle säilyvät ennallaan ja
ovat varsinaiselta jäseneltä 15 e, ja perhe- ja ulkojäseneltä 3 e.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin julkaistaan edelleen jäsenlehdessämme, tässä uudessa KaakkoisCaravan lehdessä.
Muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
Tässä lyhyesti syyskokouksen anti.
Terveisin, Yhdistyksen sihteeri

Subaru – luottamuksen korkein arvosana

Uudistunut Subaru Forester boxerdiesel.
CO2-päästöt 155 g/km.
Polttoaineenkulutus 5,9 l/100 km.

Forester 2.0 D

Autoverotonhinta
hinta
26.500,00
Autoveroton
26.500,00
)
Arvioituautovero
autovero*
7.743,43
Arvioitu
1.4.2012 alkaen*)
9.076,85
Kokonaishinta
34.243,43
Kokonaishinta
35.576,85 Kulutus: 5,9 l/100 km (EU-yhdistetty).
*) CO2-päästöt 155 g/km.
paikkakuntakohtaisettoimituskulut
toimituskulut)
+(+paikkakuntakohtaiset

Veljekset Laakkonen
Kouvola
Autoliikkeen
nimi Oy,Oy,
Kaupunki

Kaitilankatu
8 puh.
010XXXX
217 0500
www.laakkonen.fi
Katuosoite • puh.
(XX) XXX
• www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.fi
Subaru lisäpalvelut:
Subaru Rahoitus, Subaru Vakuutus,
Subaru Huolenpitosopimus ja Subaru Assistance.

www.subaru.fi
Subaru tehdastakuu
3 vuotta/100.000 km

PRISMA-KESKUS
Siellä on kaikki!

Karavaanareille oma pysäköintipaikka

Kouvolan Prisma-keskuksesta saat
samalla käynnillä kaiken tarvitsemasi.
Uunituoretta leipää saat Fazerin leipomosta,
herkulliset juustot Riita-Herkun myyntipisteestä
ja palvelupisteestä tuoretta kalaa tai vaikkapa
valmiita ruoka-annoksia. Avarat ja valoisat tilat
helpottavat asiointia maailman suurimmassa Prismassa!

Kouvola

Bonus jopa 5 %

Huolehdimme
Sinusta

Ympäristön ABC-liikennemyymälät

Market
Restaurant
Polttoaineet

Näin Bonus alentaa
polttonesteen
hintaa.
(Hinta esim. 1,60/litra)

Bonus

snt/litra

1 % 1,60
2 % 3,20
3 % 4,80
4 % 6,40
5 % 8,00

Lisäksi paljon
alueellisia
palveluja

Osuuskauppa Ympäristö
www.abcasemat.fi www.noutopoyta.fi
24 h tai 6-24, myös pyhinä

Anjalankoski 6-24
Kausala 6-24
Koria 24h
Tuohikotti 6-24
Utti 24h
Valkeala 6-24

TI-HALLI KORIALLA

Ota yhteyttä! Mika p. 040 055 0221
www.mustaniemi.fi
-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
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VILJO LUOSTARINEN
puheenjohtaja

ARI-JUKKA VIRTA

Jalavakuja 3 c 3
78210 Varkaus
p 0400 332 171
viljo.luostarinen@wippies.com

Joukahaisenkatu 2
57200 Savonlinna
p. 050 500 2052
ari-j.virta@hotmail.com

ANJA KOSONEN
varapuheenjohtaja

KEIJO VÄISÄNEN

Peltorinne 16 A 6
57230 Savonlinna
p.044 382 0067
anja-k@welho.com

Tuukkalankatu 5
50160 Mikkeli
p. 0400 555 592
keijo.vaisanen@dunlophiflex.fi

KAIJA MERTANEN
taloudenhoitaja
Tervaslahdenkatu 8
57230 Savonlinna
p. 050 3400 881
kaija.mertanen@expert.inet.fi

MARIANNA VIRTA
sihteeri
Joukahaisenkatu 2
57200 Savonlinna
p. 050 5757 056
marianna-virta@hotmail.com

KUTSU
Kuus-Hukkala
pilkkiin
Kutsumme YT-alueen Caravaanarit
Kuus-Hukkalaan pilkkimään
6.4.2012 kello 10.00.
Kilpailussa oma sarja Caravaanareille.

AIMO TURTIAINEN

Hyvät palkinnot.
TERVETULOA!

Rauanlahdentie 14
58900 Rantasalmi
p. 0400 923 375
aimo.turtiainen@maveplan.fi
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SF-Caravan Savonlinnan Seutu ry.
johtokunta

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät Caravaanarit,
Vuosi on vaihtunut ja sen mukana on tullut muutoksia. Vanha kunnon Hukkaposti ilmestyy nyt uusittuna YT-alueen
lehden muodossa. Aluehan käsittää neljä muuta aluetta
meidän lisäksi. Saimaan seudun, Kymenlaakson, Kouvolan seudun ja Sisä-Savon alueet. Lehdessä on jokaisella
yhdistyksellä omat sivut jotka löytyvät kannessa olevan
väritunnisteen avulla.
Vuosi 2011 on ollut edistyksellinen monessa suhteessa.
Liittokokouksessa päätettiin yksimielisesti siirtyä yhteen
vuosikokoukseen ja lisätä vastaavasti koulutusta pienemmissä ryhmissä jäsenistöä kiinnostavista aiheista.
Omalla alueella Markku on aloittanut lisäalueen teon
joka saataneen syyskesällä jo yleiseen käyttöön. Uusittu
ravintola on ollut jo kesästä lähtien käytössä, olihan siellä meidän hauskat pikkujoulut, jotka onnistuivat ainakin
minun mielestäni hyvin. Kaikille oli Timon tekemää hyvää
jouluruokaa ja joulupukin käynti kruunasi kaiken. Kiitos
pukille.

Tästä vuodesta toivon että yhteistyö lähtisi hyvin käyntiin
jäsenien, johtokunnan ja kaikkien yhteistyökumppanien
kanssa. Harri on tehnyt hyvän pohjan ja se jatkukoon. Kiitos
saamastani kannatuksesta puheenjohtajuuteen ja toivon
että olen luottamuksen arvoinen.
Yhteistyössä Ville

HUVITOIMIKUNTA

ANNE VÄISÄNEN

HANNU ITKONEN

Tuukkalankatu 5
50160 Mikkeli
p. 044 591 3595
vaisanenanne@hotmail.com

Kuhankeittäjänkatu 1
50190 Mikkeli
p. 050 592 7995
hannu.itkonen@gmail.com

ANJA KOSONEN

MARIANNA VIRTA

Peltorinne 16 A 6
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TAPAHTUMAKALENTERI 2012
PÄÄSIÄINEN
Pitkäperjantai 6.4.2012
KH pilkki, KH ja Karavaanarit
Lauantai 7.4.2012
Savonlinnan seudun pilkkikisa laavulla

LAUANTAI 26.5.2012
”Äskotti” pileet kello 13.00
JUHANNUS 22.–24.6.2012

LAUANTAI 21.4.2012
Shang pelit ravintolalla

PICNIC ”RIVIEERALLA” 11.08.2012
Kello 13.00, Omat pöydät ja tuolit +
ruokailuvälineet ja tykötarpeet

PERJANTAI 27.4.2012
Shang pelit ravintolalla		

SOIHTUSOUTU 1.9.2012
Rantakala 19.00, soutu alkaa noin kello 21.00

LAUANTAI 28.4.2012
puu-/siivoustalkoot

SYYSKOKOUS 13.10.2012
10.00 kokous ravintolalla (kokouskahvit 9.30)
14.00 ruokailu ravintolalla

LAUANTAI 5.5.2012
13.00 Kahvikonsertti ravintolalla
21.00 Tanssit ravintolalla

PIKKUJOULUT 8.12.2012
18.00 Ravintolalla

Puutalkoot Hukkalassa

T

aas piettiin isännän talkoot ja väkeä oli n 20 henkeä mukana. Siis jälleen oli koolla ydinporukka aktiiveja karavaanareita. Nyt ei ollut paparazzi paikalla, joten todistusaineisto kuvien muodossa puuttuu.

Lauantaiaamuna 9 seutuvilla kokoonnuttiin ravintolan
eteen ja siitä jakaannuttiin naiset saunalle, miehet Ladomajalle ja metsään. Miehet tekivät kuormia kuivasta
puusta ja uutta puuta kuivamaan tuoreesta rangasta.
Ladomajalla ukkokööri teki klapikoneella, moottorisahoilla ja traktorikuormaimella uutta saunaklapia……….
Jämä / Terppo (jompikumpi yliviivataan) toi saunalle
miesten tekemän kuorman traktorin peräkärrilliä kuivia puita liiteriin laitettavaksi. No, ketju kuntoon ja puut
liiteriin. Herja lensi ja puu liikkui. Välillä piettiin pientä
taukoa ja taas homma jatkui. Uutta kuormaa ootellessa
aloimme katella, että tupakkamajan ”terassin” lattia on
huono ja siihen pitäisi saada parannusta. Asia jäi päihimme hautumaan. Uuden kuorman tultua alkoi idea uudesta lattiasta saada jo toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.
Kuorman päätyessä liiteriin alkoi olla talkoosopan aika.
Sopan oli keitellyt ehtoisa emäntämme Irppo ja hän toi
sopan Takkatuvalle, jossa se asiaan kuluvine lisukkeineen
nautittiin hyvällä ruokahalulla.
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Sopan jälkeen saatiin Markulta lupa, että tupakkaterassi saadaan ”rakentaa”. Soiteltiin Jämälle ja Terppo toi
lautoja, nauloja, vasaran ja kesäterässä olleen sahan.
Liiterihommien jälkeen naiset pistivät tuulemaan ja terassiin syntyi uusi pinta entisen vahvikkeeksi. Hieno tuli,
kun näin itse saan sitä kehua. Markun ilme oli näkemisen
arvoinen, kun hän päiväkahville nurkan takaa ilmestyi.
Todennäköisesti hän ei edes uskonut, että olimme tosissamme. Eipä sillä, eivät muutkaan miehet sitä olisi uskoneet. Toisin sanoen uusi terassi oli valmis päiväkahville
mennessä. Naisenergiassa on paljon voimaa!! Niinhän
joku miehistä tuumasi, että seuraava naisten projekti
on uusi laituri, mutta sen jätämme suosiolla herrojen
itsensä tehtäväksi.
Jos miehillä mäellä oli edes puoliksi yhtä hauskaa kuin
meillä saunalla, niin hyvä on, se heille suotakoon. Tämänkaltaisilla tapahtumilla on yhtenäistävä, eheyttävä
ja maailmaa syleilevä vaikutus.

Suurkiitos kaikille mukana olleille karavaanareille!!
Ritva 72251-1

Kuus-Hukkalan
Uusi Vuosi

Kuus-Hukkalan
pikkujoulu
Viettelimme Kuus-Hukkalassa pikkujoulua 3.12.2011.
Päivä alettiin tietysti normaaleilla askareilla saunomisineen.
Avantoa ei tarvinnut tehdä, koska Kolkonjärvi lainehti vielä
sulana. Ainakin naisia pulahteli järvessä kiitettävä määrä.
Ilmoittautuneita oli kiitettävästi mukana. Syötiinpä erittäin maukas ja runsas kaikilla asiaankuuluvilla herkuilla
varustettu jouluateria. Ruuan päälle olikin sitten mukavaa
ohjelmaa joulupukkeineen.
Pukki järjesti naisille ja miehille omat piirileikit lauluineen
päivineen. Orkesteri säesti ja porukalla oli tosi mukavaa.
Tunnelma oli rento ja välitön, eikä ollut pukilla kiire. Jokainen, joka oli tuonut pienen asiaankuuluvan lahjan, myös
sai lahjan. Lahjan sai pukilta laulua vastaan.
Joulupukin lähdettyä takaisin Korvatunturille alettiin tanssahdella ja lattialla oli välillä jopa tungosta.

Vaihtuipa vuosi meilläkin täällä Savonlinnan seudulla, kuten kai muillakin kaikkialla maailmassa. Lunta ei maassa ollut kuin ihan hitunen ja maisema lievästi sanottuna ankean
näköinen. Kolkonjärvikin lainehti aivan sulana ja rakettien
ampuminen jäältä ei näin ollen onnistunut.
Aattona iltapäivällä alkoi liikehdintää olla Rivieeralla ja
sinne muutamat tekivät rakettien ampumispaikkoja iltaa
varten valmiiksi. Heti, kun kello oli tarpeeksi eli 18, alkoi
kuulua kaikenmaailman pauketta. Todennäköisesti immeiset ampuivat jotain pommeja taivaan tuuliin. Välillä tuntui,
kuin olisi ollut sota käynnissä.
Naisten saunavuorolla oli porukkaa lauteet täynnä ja iso
osa porukasta kävi testaamassa oman kehon kylmän sietoa
Kolkon aalloissa. Vesi oli aika hyistä, mutta se hyväolon
tunne pulahduksen jälkeen onkin sitten luku sinänsä.
Miehetkin kuulemma omalla vuorollaan kävivät järvessä.
Aattoyönä sitten järvi meni jäähän, harvinaisen myöhäinen
ajankohta.
Saunomisten jälkeen alkoi ravintolassa Marin karaoke
ja laulajiahan riitti. Vierailijoitakin alueella oli useita autokuntia ja myös heistä löytyi innokkaita lauluihmisiä. Jälkiä
tanssilattialle tuli myös runsaasti. Puolenyön aikaan lauluhommat hetkeksi keskeytettiin ja osa immeisistä lähti ulos
ihailemaan raketteja. Isäntä ampui raketteja, yhdistyksellä
oli omat raketit ja muutamilla karavaanareilla omansa. Ilotulitus oli komea. Ilo alueella kesti pikkutunneille, kuten
tavallista.
Ritva 72251-1
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Hanskin höpinät eli veneilyasiaa

K

esä keikkuen tulevi, vaikka
vielä eletään kylmää helmikuuta ja lumista aikaa. Kesäntulon varmimpia merkkejä ovat
erilaiset postin mukana tulevat esitteet
veneistä ja venetarvikkeista.
Veneen kehitys tuhansien järvien
Suomessa on ollut aikojen saatossa valtaisaa, ruuhista, lauta- ja vaneriveneistä lasikuituisiin. Soutu ja melonta ovat
olleet kesäolympialajeina jo vuosikymmeniä ja niistä on tullut maallemme
kultaa ja kunniaa. Pari kilpasoutulajia
on jäänyt minunkin mieleeni: pariairokaksikko ja vastahankasisäkkö.
Tavallisella soutuveneelläkin voidaan soutaa kaksilla pareilla. Tämä
olikin yleistä silloin, kun ei ollut vielä paljon perämoottoreita. Siinähän
mentiin etu- ja keskituhdolla istuen
selkä menosuuntaan päin. Mielestäni
on kuitenkin kohteliaampaa kääntyä
edessä istuvaa kohti. Etenkin, jos kyseessä on pariskunta tai seurusteleva
pari, voidaan keskustella intiimeistäkin asioista keskenään ilman kovaäänistä puhetta. Äänihän tunnetusti
kantaa hyvin järvellä ja rannalla olijat
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voisivat saada tarpeetonta tietoa. Täytyy vain muistaa vetää airoja eriaikaan,
etteivät ne kolisisi yhtenään toisiinsa.
Tällainen soututapa ei tarvitse välttämättä edes suurta lätäkköä.
Aivan käänteentekevä uutuus on
hankatappeihin asennettavat suunnanvaihtajat. Se on tupakka-askin
(laki kieltää nimen sanomisen) kokoinen laite, jonka sisällä on hammaspyörästö. Se toimii soudettaessa kahdella
sormiparistolla (eivät sis. hintaan). Paristot ovat vuotamattomia alkaliparistoja, eivätkä siten pilaa vesistöjä.
Idea tässä suunnanvaihtimessa on
se, että kun airoilla vedetään entiseen
malliin eteenpäin, niin vene liikkuukin perä edellä, minne nenäkin näyttää. Näin vältytään jatkuvalta olan yli
kurkkimiselta, ollaanko oikeassa suunnassa. Enää eivät rantaleppien oksien
iskut kerro rantautumisesta, kuten
ennen. Myös perhesopu verkonlaskujen yhteydessä säilyy, kun miehen ei
tarvitse hokea vaimolleen, että souda,
huopaa ja rypäs kirosanoja. Vaimo vain
soutaa levollisesti samansuuntaisin vedoin ja verkot putoavat suorana jatana

perästä kalojen etupuolelle. Laite tulee markkinoille ennen kesää. Niitä
aiotaan hankkia myös Kuus-Hukkalan
veneisiin.
Myös itse veneisiin on tullut uudistuksia. Varsin mielenkiintoinen keksintö on pikalukolla irrotettava veneen
peräosa. Kun peräosa irrotetaan, voidaan sen paikalle laittaa vaikkapa 5
metrin lisäosa. Siihen taas irrotettu peräosa takaisin ja kirkkovene on valmis.
Valmistaja ei lupaa täysin varmoja ja
vuotamattomia saumoja. Siksi se kehottaakin varmuudeksi pitämään tuhdon alla vanhoja, mieluummin flanellisia alushousuja mahdollista tilkkimistä
varten. Näin veneestä ei tule kolmestaan soudettavaa, kuten joskus vanhat
puuveneet olivat. Niissähän yksi sousi,
toinen mätti pois vettä ja kolmas huusi
apua.
Sulia vesiä odotellen: Hanski
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PIKSELIMÄÄRÄ
Digitaalinen kuva koostuu neliöistä eli pikseleistä. Jokaisella pikselillä on oma arvo, joka määrittelee sen värisävyn.
Kuvan tarkkuuden määrää puolestaan se, kuinka paljon
pikseleitä kuvassa on.
Digikameroita markkinoidaan paljon pikselimäärien mukaan. On 5 tai 8 milj. pikselin kameroita jne. Tällä ei ole mitään tekemistä kuvan laadun kannalta. Se määrittelee ainoastaan sen kuinka paljon kuvainformaatiota kamera
pystyy yhteen kuvaan tallentamaan. Joskus tarvitaan kaikki
tieto, mutta on käyttökohteita, jolloin pikselimäärää on syytä vähentää, esim. Internet-sivuille.

Jos kamerassasi on esim. 5 milj. pikseliä, niin voit valita kameran taltioivan kaikki tai ainoastaan 2 milj. pikseliä. Myöhemmin kuvaan ei pikseleitä. Mieti kuvatessasi, mihin kuvia tulet käyttämään, jos ne tulevat vain Internet-sivuille,
niin pieni koko riittää. Jos haluat ne painotuotteeseen, niin
valitse silloin kaikkein suurin koko.
Kuviin liittyy vielä termi resoluutio, joka ilmaisee kuvan
laatua ja tarkkuutta tulostettaessa tai painettaessa.
Internet-sivuilla esitetyt kuvat ovat resoluutioltaan 72 dpi
, sanomalehti-ilmoituksissa 170–200 dpi, esitteissä ja aikakauslehdissä 300 dpi. Tästä syystä Internet-sivuilla olevat
kuvat ja logot eivät toimi painotuotteissa, eikä niihin saa
lisättyä niitä aiemmin mainittuja pikseleitä.

Kameroiden asetuksista määritellään se, kuinka suuren kuvatiedoston kamera tallentaa kuvaushetkellä.
Pikselimäärän vaikutus tulostuskokoon
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MPix
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   kuva cm (300dpi)

2

1200x1600

10x13

3

1500x2000

13x17

4

1700x2300

15x20

5

1940x2580

16x22

6

2100x2800

18x24

7

2300x3000

19x25

8

2400x3200

20x27

äärällä.

Kuva otettu pienellä pikselimäärällä
ja näyttää tarkalta pienessä koossa.
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PAKKAAMINEN
Kameroiden asetuksista määritellään se, minkälaiseen tie-

Jpg-muoto pakkaa kuvaa eri voimakkuuksilla. Kameran

dostomuotoon kamera tallentaa kuvat – pakataanko niitä

asetuksista voit säätää kuinka paljon kuvaa pakataan.

ja kuinka paljon.

Kannattaa ostaa mielummin suurempi muistikortti kuin

		

mahduttaa paljon pakattuja kuvia pienelle kortille. Pie-

1. Tiedostomuoto

neksi pakatun kuvan heikkolaatuisuus tulee kyllä näkyviin

Tiedostomuodot jaetaan häviöllisiin (jpg) ja häviöttö-

kymppikuvissakin.

miin (mm. tiff).
Painotuotteeseen valitse siis mahdollisimman vähän
2. Pakkaus

pakkaava eli paras laatu -asetus.

Tiff-muoto ei pakkaa kuvaa lainkaan ja sen johdosta siitä
tulee suuri tiedostokoko.

Muista myös kuvia toimittaessasi tarkastaa, ettei lähetysvaiheessa käyttämäsi ohjelman asetuksissa ole
kuvan tiedostokokoa pienentäviä asetuksia.

Asetusten
merkitys
käytännössä.

Kuva 1. TIFF (ei pakkausta, korkea laatu)

Kuva 2. JPG (pieni pakkaus, hyvä laatu)

Kuva 3. JPG (suuri pakkaus, heikko laatu)

PALVELUHAKEMISTO

AUTOKAUPPA

Autotalo Laakkonen, Kouvola: www.laakkonen.fi

CARAVANMYYNTI JA -HUOLTO

Kouvolan Vaunu Paajanen Oy, Kouvola: www.kouvolanvaunu.com
City-Caravan, Lappeenranta: www.citycaravan.fi
Korjaamo Juvakka, Lappeenranta: http://personal.inet.fi/yritys/korjaamo_juvakka

KONEVUOKRAUS

Tuorent, Kouvola: www.tuorent.net

LEIRINTÄALUEET JA MAJOITUS

Mustaniemen leirintä, Pyhältö: www.mustaniemi.fi

MAINOSTOIMISTOPALVELUT

Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola: www.sepeteus.fi

MATKAILUPALVELUT

Kouvolan matkailutoimisto, Kouvola: www.visitkouvola.fi

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

Prisma, Kouvola

RAHOITUS

OP-Pohjola, Kouvola: www.pohjola.fi
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TI-HALLIT

Tuorent, Kouvola: www.tuorent.net

PALVELUHAKEMISTO myös netissä: www.kaakkoiscaravan.fi

Kaakkois-Caravan -lehden
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nettisivusto
uudistui!
Lehdessä oleva palveluhakemisto
nyt myös kätevästi netissä.

Löydettävissä aina tien päällä – missä ikinä liikutkin!

www.kaakkoiscaravan.fi

