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UUDISTUNUT PRISMA

SISÄLLYSLUETTELO

Viimeinen kerta
Eipä taida yllättää ketään - tuo otsikko nimittäin. Seuraavan kerran kun
luet Veivaria, luet sitä yhteisjulkaisussa. Niin kuin joitain aikoja sitten
saatiin aikaiseksi suuri ja säästöä tuova uusi Kouvolan kunta, missä
mikään ei oikein toimi oletusarvojen mukaisesti, saadaan nyt aikaiseksi suuri ja säästöä tuova yhteisjulkaisu, missä todennäköisesti kaikki
toimii ja tieto saavuttaa meidät lukijat entistä paremmin. Niin ainakin on
tarkoitus.Veivari jatkaa elämäänsä uusien kansien sisällä!
Nämä vuodet tämän lehden parissa ovat olleet antiosia. Kun tulin
lehtiporukkaan mukaan, meillä oli vielä mustavalkoinen A5 kokoinen
huolella ja rakkaudella tehty jäsenlehti. Monenmonituiset kerrat jahdattiin
juttuja ja kuvia jopa keskellä yötä, kun aikarajat tulivat vastaan ja työt
haittasivat harrastusta. Joskus oli tietokoneet lakossa, joskus kamerat.
Kahvia ja tupakkaa kului suuria määriä. Välillä tuli manailtua, jotta mihin
hornanpataan sitä oli päänsä tunkenut. Kaiken lisäksi että puhelinlaskut suurenivat aina aineistopäivien aikaan, jouduin kerran ostamaan
puhelimen, kun vanha hajosi lehden kasailun aikoihin. Kaikesta sitä
voikin Veivaria syyttää!
Vaan oli se sitten mukavaa, kun oli saanut lehdet kannettua postiin
lähetettäväksi.
Viime vuodet on toki päästy paljon helpommalla, kun osa lehden
tekoon ja postitukseen kuuluvista töistä saatiin ammattilaisten käsiin.
Silti jokaisen julkaisun tekemisessä on ollut omat mausteensa ja koska
kyseessä on harrastajatekoinen lehti, niin likimain jokaiseen numeroon
pääsi pesiytymään joko pieni tai iso virhe, mitä sitten yritettiin paikkailla.
Eiköhän tuo sama meno tule jatkumaan tulevaisuudessakin – vain
päävastuun kantaja vaihtuu. Kaikille oikein mukavaa ja leppoisaa syksyä toivotellen.
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Kummitus (Taina Kummelus)

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Kouvolan Prisman uudet
myymälätilat ovat nyt käytössä.
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

Muutoksen kourissa
Käsissänne on nyt sitten Veivarin viimeinen erillinen oma julkaisu.
Liitymme Kymi-Saimaa YT-alueen yhteiseen julkaisuun ensi vuoden
alusta. Veivari on tosin siellä omana julkaisunaan muiden yhdistysten julkaisujen kanssa samojen kansien sisällä.
Siirtyminen tähän tapaan on kustannuskysymys, jossa säästämme lehden kustannuksissa huomattavasti. Toisaalta se on myös
tekemistä ehkä helpottava asia kun Veivarin tekeminen ja ideointi
on liian harvan päälle kaatuva asia. Samalla jäsenistön tietoon tulee
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TOIMIHENKILÖT

RAHASTONHOITAJA
Jouni Härkänen 040 592 7683
KALUSTONHOITAJA
Eriol Rockas 0400 730 449
MATKAILUASIAMIES, ulkomaat
Risto Korpela (05) 311 6992
MATKAILUASIAMIES, kotimaa
Annele Savolainen 040 733 1631
MATKAILUAUTOASIAMIES
Helge Viia 040 505 0014
NUORISOASIAMIES
Mikko Tuomala 040 8358051
TARVIKEMYYNTI
Kouvolan Vaunu (05) 311 9077
JÄSENKIRJURI
Kari Kujala 0400 978 121
TEKNINEN ASIAMIES
Henrik Kurki 0400 650 780
TIEDOTUS / PR
Ari Tynys 0400 556 154

TOIMITUS SF-Caravan Kouvolan
seutu ry, Kylväjäntie 15, 45610 Koria
PÄÄTOIMITTAJA Taina Kummelus,
p. 040 506 6319
TOIMITUS JA ILMOITUSMYYNTI
Veivarin toimituskunta Ari Tynys ja
Valtteri Ruonala
KANNEN KUVA Kummitus
ILMESTYMISAIKATAULU 2011
N:o
Aineisto
ilm.pv.
3
19.9.
vko 41
ILMOITUSHINNAT
(vuosisop. hinnat suluissa)
(200 €)
Aukeama 240 €
1/1 sivu
160 €
(130 €)
1/2 sivu
110 €
(90 €)
1/4 sivu
80 €
(60 €)
1/8 sivu
60 €
(45 €)
Takasivu
180 €
(160 € )
PAINOPAIKKA KTMP Ykkös-Offset
SUUNNITTELU, TAITTO
JA KUVANKÄSITTELY
Mainostoimisto Sepeteus Oy
www.sepeteus.ﬁ
PAINOSMÄÄRÄ 1100 kpl
JAKELU Jäsenille, ilmoittajille, SFCyhdistyksille sekä eri sidosryhmille

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

huomattavasti enemmän Kaakkois-Suomen karavaanariasiaa kuten
muiden yhdistysten tapahtumia, joissa voimme vierailla.
Omia, tämän syksyn tapahtumia on vielä pari jäljellä, nimittäin
Rosvopaistit Orilammella ja pikkujoulut. Onhan tietysti vielä yhdistyksen syyskokous, jossa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Näistä kaikista on ilmoitukset lehden sivuilla.

Tämän kuluneen vuoden suurin haaste oli oman alueen hankinta,
josta viime syyskokouksessa jälleen kerran päätettiin. Tavoite oli
vuoden 2012 loppuun mennessä. Touko-kesäkuun vaihteessa tulikin
tarjolle erittäin hyvä kohde kun Myllykosken tehtaan henkilöstön
lomanviettopaikka Kesäranta Kaipiaisissa tuli myyntiin. Lasten- ja
nuorten treffeillä asiasta tuli puhetta ja todettiin muutaman henkilön
kesken, että hankinta olisi mahdollista vain perustamalla osakeyhtiö ja rahoittaa hanke sitä kautta. Muutamien keskustelujen ja
hallituksen ylimääräisen kokouksen jälkeen huomattiin, että noin
puolet tarvittavasta omarahoitusosuudesta olisi kasassa. Mutta
miten sitten loppu hoidettaisi?
Saatiin päätökseen, että laitetaan yhdistyksen jäsenille kirje,
jos halukkaita sijoittajia löytyisi. Ja tulihan niitä halukkaita n. 70 ja
omarahoitusosuus olikin jo kasassa. Sitten ei muuta kuin tekemään
suunnitelmia ja laskelmia. Kaikki asiat eteni loistavasti eteenpäin.
Asia vaati selvityksiä kaupungin rakennusvalvonnassa ja kaavainsinöörin luona sekä ELY-keskuksessa poikkeamislupa-asioissa.
Naapurit piti selvitellä kuulemista varten ym. ym. Hanke eteni sitten
yhtiön perustamiskokoukseen ja sekin saatiin sujuvasti pidettyä. Sitten olikin tarjouksen tekemisen vuoro ja sekin tehtiin ja jäätiin odottamaan vastauksia. Sitten tuli se UPM:n ja Myllykosken konsernikauppa ja asiat alkoivat mutkistua kuten pahasti pelkäsinkin. Tarjouksen
jälkeen UPM pyysi käyttötarkoitusselvitystä, mihin aluetta aiottaisi
käyttää. Se tietysti lähetettiin ja taas odotettiin. Kun paikasta oli kaksi
muutakin tarjousta, jotka olivat lähes samanlaisia, niin pyydettiinkin korotustarjouksia. Taas odotettiin ja sitten UPM ilmoittikin, että
he eivät toistaiseksi myy sitä kenellekään tarjoajalle. Yksi tarjoaja
vetäytyikin pois kun pyydettiin sitä selvitystä. Näin ne suuret yhtiöt
toimii välittämättä ihmisistä yhtään mitään. Ei riittänyt, että ihmisiltä
tapetaan työpaikat, vaan tuhotaan vielä lomanvietopaikkakin. Olisihan paikka ollut meidän alueena edelleen Myllykosken henkilöstön
lomapaikkana kun toimintaa olisi jatkettu entisen mallin mukaisesti
ja karavaanaritoimintaa vain olisi laajennettu huomattavasti. Moni
kyselijä ja hankkeeseen osallistuja olisi vienyt vaununsa paikalle jo
tänä syksynä, jos se olisi tullut mahdolliseksi. Mutta, mutta ja mutta.
Asia ei silti ole suinkaan vielä lopullinen vaan jatkan asian eteenpäin
viemistä kaikin mahdollisin keinoin. Ei heitetä vielä kirvestä kaivoon
tässä asiassa. Onhan tässä olo kuin Don Quijotella, kuin taistelisi
yksin tuulimyllyjä vastaan ja kun tuulimyllyinä on UPM. Tuli tehtyä
kesän aikana pari kuukautta töitä asian eteen. Laskelmia moneen
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kertaan ja selvityksiä monessa paikassa suuntaan ja toiseen. Keväällä nähdään oliko se turhaa, toivottavasti ei.
Olin erittäin yllättynyt ja tyytyväinen, että jäsenistämme
niin moni oli halukas lähtemään hankkeeseen mukaan.
Siitä sai myös voimia tehdä tätä työtä yhteisen päämäärämme hyväksi. Jäsenten aktiivisuus kertoo paljon siitä,
että yhdistyksen oman alueen hankinta on erittäin tarpeellista ja välttämätöntä. Saadaan se sitten mistä tahansa.

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

Kirjoittanut Ari Tynys

UUDET JÄSENET
138230
138267
112982
70174
138453
91978
137009
60444
137026
32381
46327
138210
138313
138465
138801
137634
138188
138151
57198
126635
138369
138458
133535

PEKKA AHVONEN
MARKKU ALHO
BERIT ERIKSSON
HEIKKI ERÄVALA
MERJA GRÖHN
JUKKA HEIKKILÄ
MARTTI HEIKKILÄ
KALEVI HEIKKINEN
MARKKU JUNNOLA
RISTO JUNTUNEN
TAPANI KANGAS
TAAVI-KASPERI
KAUSALAINEN
ANNELI KLEM
KATI KOPRA
RAIMO KOSKINEN
OSMO KOTOLA
LASSE KÄÄPÄ
HEIKKI LAAKSO
JARI LAASASENAHO
JUHA LEHIKOINEN
MAURI LEHTINEN
TOIVO LEHTINEN
OUTI LYYTIKÄINEN

UUDET JÄSENET JATKUU
KOUVOLA
INKEROINEN
VALKEALA
KOUVOLA
KORIA
MYLLYKOSKI
HUHDASJÄRVI
KORIA
PILKANMAA
VALKEALA
KOUVOLA
KAUSALA
MYLLYKOSKI
VEKARANJÄRVI
HILLOSENSALMI
MYLLYKOSKI
PILKANMAA
NASTOLA
HELSINKI
LAPPEENRANTA
KAUSALA
KOUVOLA
KOUVOLA

136711
85853
129621
136966
103374
135126
137111
138354
137804
137785
138450
42502
48964
138761
138590
35829
137316
77916
138678
138558
136610

ARTO MARKKANEN
REINO MATTINEN
VELI-MATTI MUKARI
JARI MUSTONEN
TARU MÄKELÄ
LARISSA PALANDER
TEEMU PUKARINEN
JARKKO PUUMALAINEN
ARTO PÖLLÄNEN
MIKKO RISTOLA
MARKO RÄMÄ
MARKKU SAKALA
KARI SALMI
JANI SALOLA
KIMMO SEPPÄLÄ
VOITTO TÄHTINEN
MATTI VALTONEN
RAIJA VESALAINEN
AHTI VIHOLAINEN
JORMA VIRTANEN
TONI VÄHÄ

HELSINKI
KOUVOLA
KUUSANKOSKI
RIIHIMÄKI
MYLLYKOSKI
KUUSANKOSKI
VALKEALA
MYLLYKOSKI
MYLLYKOSKI
KOUVOLA
ANJALA
MYLLYKOSKI
MYLLYKOSKI
MYLLYKOSKI
KOUVOLA
ANJALA
KOTKA
KOUVOLA
KAUSALA
KOUVOLA
VALKEALA

TERVETULOA!

5

SF - CARAVAN KOUVOLAN SEUTU RY | HALLITUS 2011

MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN

MATKAILUVAUNUJEN
JA
MATKAILUVAUNUJEN
JA -AUTOJEN
-AUTOJEN
HUOLTOJA
KOLARIKORJAAMO
HUOLTOHUOLTO- JA
JA KOLARIKORJAAMO
KOLARIKORJAAMO
JOUNI HÄRKÄNEN
varapuheenjohtaja
Volttikatu 1,
45120 Kouvola
p. 040 592 7683
jouni.harkanen@kymp.net

PENTTI VAINIO
Juolukkakuja 10,
45720 Kuusankoski
p. 040 522 0051
pentti.vainio@elisanet.ﬁ

VALTUUTETTU HUOLTO:

Kafi

Polar

matkaaja

CABBY

Kaikkiin merkkeihin huollot ja korjaukset

TTK:n hyväksymä nestekaasulaitteiden asennus ja huoltoliike
TEUVO HÄMÄLÄINEN
sihteeri
Pappikallionkatu 2 A 1,
45150 Kouvola
p. 0400 142 794
teuvo.hamalainen@kotikone.fi

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

Varaosamyynti

HAMINA-TRAILER

HAMINA-TRAILER

Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, puh. (05) 3448 480, Avoinna ma-pe 7.00–16.00

Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina
Puhelin (05) 344 8480 • Avoinna ma-pe 7.00 - 16.00
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ERIOL ROCKAS		
Lohitie 5 C 22,
45160 Kouvola
p. 0400 730 449
eriol.rockas@gmail.com

MAGNUS LATVALA
Pärnäojantie 374 B
45610 Koria
p. 040 060 8532
magnus.latvala@gmail.com

TAUNO SAVOLAINEN
Nurmitie 3,
47200 Elimäki
p. 040 580 0586
tauno.savolainen@pp.inet.ﬁ

PIRJO HUOTARI
Ummeljoentie 7
46810 Ummeljoki
p. 040 070 6547
Huotari.Pirjo@luukku.com

ULLA PERÄKYLÄ
varajäsen
Kylväjäntie 26
45610 Koria
p. 0400253587
ulla.perakyla@suomi24.fi

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

Ruokailun lähestyessä sadekin taas luovutti. Jotkut
uskaltautuivat raahaamaan pöytänsä pihalle, mutta
monia pelotti aluetta vaanineet mustat pilvet ja ruokailivat siis vaunuissaan. Pihalle kasaantunut joukko
huvitti itseään kaikenmaailman tarinoilla ja juttuahan
riitti saunavuorojen alkamiseen asti.
Saunojen jälkeen moni vielä tallaili tanssimaan
ja laulamaan tien toiselle puolelle.
Sunnuntaina mentiin perinteisen kaavan mukaan
luontopolulle ja sen jälkeen oli vielä arpajaiset.
Jälleen kerran oli saatu nauttia mukavasta viikonlopusta hienoissa maisemissa ja hyvässä seurassa.
Kiitokset isännille.

Valkealan metsämaita ihailemassa
27. – 29.5.2011

Taitaa sitten olla jokakeväinen juttu, kun nämä kyseiset treffit alkavat, paikalle rantautuu myös vesisade.
Tällä kertaa säätieteilijät lupasivat likimain kaatosateita koko viikonlopuksi ja luultavasti tästä syystä jäi
muutama kosteutta kestämätön karavaanari kotiin
mököttämään. Paikalle saapui vain parisenkymmentä yksikköä, kun on jo totuttu näkemään 25 vaunukuntaa Orilammen nurmikolla.
No tottakai sitä vettä sitten satoi. Vaan eipä tuo
haitannut saunomista eikä uimista eikä myöskään
Majalla satanut sisään, joten kaikilla oli ihan hauskaa.
Lauantaina aamulla ei sitten enää satanutkaan.
Toki kaikenmaailman uhkaavia pilvenretkuja irvisteli taivaanrannalla, mutta sade suuntautui muualle.
Retkeilijät pakkautuivat autoihin ja koko letka ajaa
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hurautti Lapinsalmelle. Siellä sitten jakaannuttiin kahteen porukkaan. Toiset kiertelivät pitemmän kaavan
mukaan ja paljoilla eväillä. Pieni porukka päätti nautiskella seurustelusta ja vielä suuremmista eväistä lyhyellä lenkillä, jossa kuljettiin sen verran hitaasti, että
ehdittiin vaihtaa kuulumisia ja ottaa paljon valokuvia.
Tämän vuoden uutuutena oli veden ylitys lossilla. Se
sujuikin reippaasti, kun jokainen olisi halunnut kiskoa
narua, millä lossia liikuteltiin.
Sitä mukaa, kun saavuttiin takaisin parkkipaikalle,
porukka siirtyi autoihin ja ajeli takaisin leirintäalueelle.
Me pikkulenkin kulkeneet päästiin juuri ja juuri vaunulle, kun alkoi se paljon luvattu kaatosade. Hyvä
ajoitus!

VALKEALAN METSÄMAITA IHAILEMASSA | 27. - 29.5. 2011
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Lounas noutopöydästä
arkisin klo 10.30 –15.00

8,70€
Kahvi ja munkki

2,50 €

Perjantaisin ja
lauantaisin karaoke alkaen klo 21
Toton pelipiste

Avoinna: ma–to klo 6–22, pe klo 6–02, la klo 12–02, su klo 12–22
Lohikuja 1, 45360 Valkeala. Puh. (05) 363 3336

TEOLLISUUSERISTYKSET
INDUSTRIAL INSULATIONS

SUURNIITYNKATU 4, FIN 48600 KOTKA FINLAND
e-mail: info@lamposulku.com, www.lamposulku.com
TEL. +358 (0)5 747 6600, FAX +358 (0)5 213 036
Suurniitynkatu 4, 48600 KOTKA FINLAND
E-mail: info@lamposulku.com, www.lamposulku.com
TEL +358 (0)5 747 6600, FAX +358 (0)5 213 036

Palkitut joukkueet

Edustusta Pohjoisessa
Yhdistyksemme jäsenet, Turuset, olivat edustamassa
yhdistystämme Ylläksellä Ounas-Lapin yhdistyksen
järjestämillä Ruskatreffeillä. Viikonlopun aikana he
osallistuivat joukkuekilpailuun, jossa lajeina oli tikanheitto maahan ja ketjunheitto. Kisaan osallistui kaikkiaan 14 joukkuetta ja Kouvolan joukkue oli pronssilla
eli kolmas. Kaksi ensimmäistä sijaa meni Loimaan
joukkueille, joita oli kaksi. Näin me käymme pokkaamassa kaikenlaisia palkintoja ympäri Suomen.
Onnittelut Eeron porukalle. Joukkueeseen kuului
Eero Turunen ja Helvi Turunen. Treffeille osallistui
kaikkiaan 139 karavaanarikuntaa. Tiedot tapahtumasta lähetti Lea. Kuvassa palkitut joukkueet Loimaa
1 ja 2 sekä Kouvolan seutu.

Tapahtumakalenteri kesä 2011
14. – 16.10.2011 Rosvopaisti-treffit, Orilampi
8. 11.2011 Syyskokous, Kuusankoski-talo

26. – 28.8.2011 SYYSKOKOUS [ Kokous ]

25. – 27.11.2011 Pikkujoulu-treffit, Orilampi

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksemme SYYSKOKOUS
KUUSANKOSKI-TALO 8.11.2011
Yhdistyksemme Syyskokous pidetään Kuusankoski-talon
Hirvelä-salissa 8.11.2011 klo 19.00
Kahvitarjoilu! Muista ottaa jäsenkortti mukaan.
TERVETULOA!
Hallitus

14. – 16.10.2011 ROSVOPAISTIT [ Treffit ]

ROSVOPAISTI-treffit
ORILAMPI 14. – 16.10.2011
Ohjelmassa perinteistä illanviettoa Majalla. Leikkimielistä kisailua,
luontopolku ja arpajaiset ym.
Treffihinta 50€ pe-su, 45€ la-su. Ohjelmamaksu kausipaikkalaisilta
20€. Hinnat sisältävät aluemaksun, ohjelman, paistin, saunat ja
valosähköt.
TERVETULOA!
Järjestäjänä SF-Caracan Kouvolan seutu ry
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26.–28.11.2011 PIKKUJOULU [ Treffit ]

PIKKUJOULU-treffit
ORILAMMELLA 25. – 27.11.2011
Viikonlopun leirintähintä 0 € yhdistyksen jäseniltä. Sis. alueen, saunat,
perussähkön ja glögitarjoilun huoltorakennuksella perjantaina.
Pikkujouluruokailu la. 26.11 klo 18 alkaen Vuohijärvisalissa 2. krs.
Sahanpatruunan pitopaketti 25 €/hlö
Ruokailun jälkeen muodolliset ohjelmat ja vilkasta keskustelua
sekä karaoketanssit.
TERVETULOA!
Ilmoittautumiset ruokailuun 20.11. mennessä
Ari Tynys p. 0400 556 154 tai s-postilla ari.tynys@pp1.inet.fi
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Kuvateksti.
Kuvassa ylhäällä oik. ruokajonoa rosvopaisteilla,
Kuvateksti. alhaalla oik. yritystä pilkkitreffeillä

Lasten- ja nuorten treffeillä
Tämän vuotiset Lasten- ja nuorten treffit pidettiin Kevätissä 17.-19.6. hyvän treffisään vallitessa.
Tämän teemantreffeille on vuosien aikana osallistunut varsin vaihteleva määrä osallistujia. Pienimmillään on ollut alle kymmenen karavaanarikuntaa. Tällä kertaa osanottajia oli 25 vaunu- ja autokuntaa
ja siitä porukasta koostuikin lapsia ja nuoria reilusti yli kolmekymmentä. Todella positiivinen määrä
kun ajankohta treffeille oli sellainen, että lomakausi oli hyvin aluillaan ja karavaanarit lähteneet
loman viettoon kuka minnekin.
Perjantai alkoi illalla normaaleilla saunahommilla.
Saunojen jälkeen vuorossa oli lapsille järjestetty makkarakekkerit. Kodalla paisteltiin makkaraa ja palan
painikkeeksi oli mehua. Jokainen sai vatsansa täyteen ja aikuisillekin riitti syötävää. Perjantai-illan kruunasi lasten karaoketuokio joka saikin suuren suosion
ja se olisi varmaan jatkunut ties kuinka pitkälle yöhön
asti jollei vetäjä Valtsu olisi laittanut ”pillejä pussiin”.
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Lauantaiaamuna yhdeksältä aloiteltiin päivän ohjelmia. Moniottelulla aloitettiin. Eri ikäsarjoille oli omat
säännöt ja lajit olivat samat kaikille. Heiteltiin mölkkyä, pyöreätä kumilätkää levylle jossa oli numeroituja
ympyröitä sekä naruun ripustettuihin liukureihin piti
saada osumia. kaikista kolmesta lajista sai pisteet ja
kokonaismäärä laskettiin yhteen ja siten voittajat eri
sarjoista saatiin selville.

Kun pari kolme tuntia touhuaa raikkaassa ulkoilmassa, niin nälkähän siinä alkaa tulla niin lapsille kuin
aikuisillekin. siis eikun syömään. Ruokatauon jälkeen
ohjelmassa oli askartelua ja siihen oli varattu aikaa
kolme tuntia iltapäivästä. Kevätin tupa täyttyikin ääriään myöten ja ulkoa oli haettava lisäpöytä ja tuoleja.
Askartelutarvikkeina oli paperia, selluarkin paloja,
erilaisia pikkutarroja ja monenlaisia väritystarvikkeita. Mielikuvitus pääsi valloilleen ja lasten taiteelliset
lahjat tulivat tyylikkäästi esille. Vetäjilläkään ei aika
käynyt pitkäksi kun seuraili ja opasti askartelutouhuissa. Taiteelliset luomukset olivatkin sitten sunnuntaina tanssilavan reunoilla esillä. Askartelujen jälkeen
omiin touhuihin ja odottelemaan saunaan lähtöä.

Aikuisille ei ollut järjestetty sen kummempaa ohjelmaa, vaan he saivat rentoutua kun lapset olivat
isäntien ohjastuksessa koko päivän. Ja kun he kerran
saivat päivällä rentoutua, niin mitäpä sitä turhaan
muuta tekisi illallakaan. Teemaan liittyen olikin iltabileet vain lapsille ja nuorille. Saunan jälkeen oli treffien
kohokohta, eli lasten ja nuorten iltadisco ja karaoke.
Valtsu ja Ritu vetivät ansiokkaasti illan ohjelman joka
olikin suuressa suosiossa. Laulajia riitti tungokseen
asti ja jokainen sai vuorollaan näyttää kykynsä ja kyllä
kykyjä olikin. Karaoken välissä oli tunnin discosessio.
Lapset pitivät kyllä huolen siitä, että aikuisilla ja treffiisännillä oli maha kipeänä naurusta kun porukka veti
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MAINOS ORILAMPI?

MAINOS KEVÄTTI?

Kuvateksti.

oikein totuudessa discoa. Sen parempaa showta ei
ole nähty pitkiin pitkiin aikoihin kuin sen tunnin aikana
nähtiin. Kansikuvan munamies oli vailla vertaa. Todella loistava ilta, joka olisi perjantain tapaan jatkunut
varmaan pitkään. Luulenpa, että uni oli illalla aika
herkässä kun vaunuun pääsivät.
Sunnuntaiaamuna kierrettin pellon ympäri luontopolkua ja vastailtiin kysymyksiin, jotka olivat sopivan
helpot. Niinpä voittaja jouduttiinkin arpomaan. Arpajaiset ja palkintojen jako oli treffien päätösohjelma
kuten aina.
Lopuksi täytyy vielä kiittää kaikkia treffeille osallistuneita lapsia ja nuoria oikein paljon. Te teitte näistä
treffeistä todella hienot ja mieliinpainuvat!!!

Teksti ja kuvat Ari Tynys

LASTEN- JA NUORTEN TREFFIT
MONIOTTELUN TULOKSET:
Alle 7 v.
1. Otto Närvänen
2. Lotta Niemelä
3. Eevi Lassila
7 – 10 v.
1. Riina Vanhala
2. Oliver Haimi
3. Mette Kostiainen
yli 10 v.
1. Ida Ala-Krekola
2. Joni Koli
3. Joni Pulkkinen

PALVELEVA JA MONIPUOLINEN

Käsityö ja ompelutarvike Ansu
Nauhat, napit, vetoketjut, nypläyslangat, käsityökankaat, kanavatyöt, piirretyt pöytäliinat.
Neulelangat yli sadan lankalaadun valikoimasta – neuleohjeita lankojen mukaan!
Valmiita neuleita, myös tilauksesta ym.
Valtakatu 38, 45700 Kuusankoski • www.kasityoansu.fi • Puhelin (05) 374 6060
Avoinna arkisin 9.30 – 17.30 lauantaisin 10.00-14.00

RASKAAN KALUSTON PESUT
Jos vaunusi tai matkailuautosi on nyt likainen ja tarvitsee pesua, niin ota yhteyttä!

27,90 €

Pesuaine ja huuhtelu
painepesurin kanssa.
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Taukoa Repoveden retkellä

37,90 €/h

Sisäpuhdistukset
imurointi,ikkunoiden pyyhkiminen,
kumimattojen pesu.

Kaitilankatu 1 (Autosalvan takapihalla) | Pesuhalli p. 040 013 7822 (tilaukset)

47,90 €

Pesuaineen kanssa,
käsiharjaus
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oli saunat kahdessa vuorossa ja uimaankin vielä pääsi. Orkesteri saapui klo 21 ja tuttuun tapaan menoa
riitti loppuun asti. Luontopolku kutsui karavaanareita
sunnuntai aamuna. Kysymykset suhteelisen helppoja
vaikka täyttä osumaa ei kenellekään sattunut. Sitten
olikin palkintojen jako ja arpajaiset. Kaikki arvat meni
kaupaksi, eli 900 kpl. Onni suosi monia, palkintojen
ja arpajaisten suhteen. Kiitokset osallistujille, ilman
teitä ei treffit olisi ollut mitään.

SADONKORJUU-TREFFIEN
TULOKSET
KOLMIOTTELU
Lapset 0-5 v
1. Veeti Pilli
2. Hermanni Nissinen
3. Joonas Kesäniemi

Sadonkorjuut
26 - 28.8.2011

Lapset 6-10 v
1. Vilma Raappana
2. Lotta Niemelä
3. Emma Niemelä
Lapset 11-14 v
1. Joni Pulkkinen
2. Pinja Hänninen
3. Ira Lonka
Aikuiset
1. Harri Huotari
2. Uolevi Heikkilä
3. Pekka Suorsa

Elokuu mennyt ja sadonkorjuutreffit myös. Perjantai
aamu valkeni aurinkoisena. Porukkaa alkoi tulla jo
ennen puolta päivää, läheltä ja kauempaa, Oulusta
asti. Mukavasti porukkaa tulikin, yhteensä treffeillä
oli 94 vaunukuntaa ja niissä porukkaa 227 henkeä.
Perjantaina oli perinteiset saunavuorot ja myöhemmin illalla………aikuisille tarkoitettu kisa, putkeen
heitto. Palkintona miestä ” väkevämpää” . Aluksi kisa
oli tasainen, mutta lopulta voittaja löytyi. Illalla sitten
aukaistiin äänihuulia karaoken tahtiin.
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Lauantai – aamu valkeni yhtä kirkkaana ja lämpöisenä kuin perjantai. Betangue – kilpailijat arvottiin ja
peli pääsi käyntiin. Päivän aikana treffeillä kävi koru,leipä,- tekstiili,- silkkikukka,- kenkäkauppias sekä
sammutinhuolto. Joku myös laittoi kirpputori tavaraa
myyntiin. Päivän mittaan oli myös muita kilpailuja, kolmiottelu. Lapsille ja aikuisille sama. Sellaista jonotusta
ei ole näkynyt aikoihin, kun oli siihen kisaan. Sitten olikin puuron aika ja se teki kauppansa. Lauantai päivä
menikin kisaillessa ja auringon meitä helliessä. Illalla

BETANGUE
1. Pirjo ja Harri Huotari
2. Raija ja Kari Mäkinen
3. Pirkko ja Pekka Suorsa
LUONTOPOLKU
Seija ja Hannu Hytti

SADONKORJUUT 2011 | Syysterveisin Isännät
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Nyt saatavana
yhdistyksen logolla

TYYLIKÄS SEINÄKELLO
vaunuun, matkailuautoon tai
vaikkapa kotiin
Kellon hinta on 30 euroa.
Soita ja osta p. 040 055 6154, Ari Tynys

Edelleen löytyy myös yhdistyksen
pienoislippua 20 euron hintaan.
Soita ja osta p. 040 073 0449 / Eriol Rockas
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