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Harrastuksen tarkoitus
Omakohtaisesti olen seuraillut paljon koiranomistajien arkea. Joillekin 
riittää yksi pieni seurakoira, joka tarvittaessa mahtuu vaikka taskuun, 
toisilla on vasikankokoisia hurttia kolme -neljä kappaletta hihnan päässä 
kulkiessaan turuilla ja toreilla. Loppujoukko on sitten siltä väliltä. Tällä 
ihmisryhmittymällä on yksi yhteinen nimittäjä, koiraharrastus. Toisilla 
se on leppoisaa lenkkeilyä ja yhdessä oleskelua, muutamalle muulle 
tiukkapipoista tottelevaisuusharjoittelua kentällä. Onpahan noita yh-
distettyjä seura- ja harrastuskoiria, niin kuin meidän taloutta piristävät 
pystykorvat. Jotenkin maailmalla liikkuessa tulee sellainen olo, että 
koirajutuista löytyy jokaiselle jotakin ja sieltä löytyy yhtälailla tiukkiksia 
kuin rentoreiskojakin.

Joitakin vuosia sitten aloittelevana karavaanarina sitä ei tullut sen 
kummemmin ihmeteltyä asioita taikka tekijöitä. Mentiin minne nenä 
näytti ja viihdyttiin. Joku sitten jopa vuosia jälkikäteen ihmetteli, että 
olittekos te muka viihtyneet Sielläkin? Ovat niin sisäänpäin lämpiävää 
väkeä… Itselläni on ollut kautta aikain semmoinen käsitys, että harras-
tamisen tarkoitus on mukava tekeminen samanhenkisten seurassa. 
Tätä suurenmoista mantraa meillä on sitten yritetty noudattaa ilman 
ohjekirjaa. Tässä ihan viimevuosina on vasta käynyt ilmi, että karavaa-
narius harrastuksena on niin vaativaa hommaa, että kyllä siihen ohjekirja 
pitäisi löytyä ja sen myötä vastaus kaikkiin kiperiinkin konflikteihin, 
mihin saattaa törmätä ihan vain sinisilmäisyyttään. Suurta ihmetystä 
on herättänyt moisen teoksen puuttuminen kirjakauppojen hyllyiltä. 

Näin valaistuneella sivistyksen aikakaudella tosin olen aina olettanut, 
että asioista ja ilmiöistä voidaan puhua suoraan ja rehellisesti nenäkkäin. 
Myös viimeaikojen melko huonot kokemukset yhteisen harrastuksen 
eteen tehtävän työn arvostuksen puutteesta on laittanut miettimään, 
meneekö tämä touhu enää tuon valitun kriteerin mukaan hauskuudesta 
ja vapaa-ajan rentoutuksesta. Vai joutuuko miettimään, miten ja mitä 
tehdä seuraavaksi, ettei aina joku olisi takana kiukuttelemassa. 

Kaiken nupiksi, kun aletaan etsiä vapaa-ehtoisia tekemään talkoilla 
yhteisiä juttuja ja pyydetään näitä iki-kiukkuja myös mukaan puuhas-
telemaan ja tuomaan uusia/parempia ideoita, niin nehän katoavat kuin 
kärpäsenpaska Itämereen. Joutuisi vielä tekemään töitä ja joku saattaa 
arvostellakin!

Kaipaan noita viime vuosien positiivisia kokemuksia ihan oikeasti. 
Ne varmaan saadaan takaisin, kun itse kukin käy peilin edessä ja sa-
noo: Karavaanarina oleminen on rentouttava, uusia ihania kokemuksia 
mukanaan tuova ja näkemyksiämme paljon avartava upea harrastus. 
Tämän jälkeen se per…”ohjekirja” romukoppaan ja menoksi.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Jouni Härkänen 040 592 7683   
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NUORISOASIAMIES 
Mikko Tuomala 040 8358051

TARVIKEMYYNTI 
Kouvolan Vaunu (05) 311 9077

JÄSENKIRJURI 
Kari Kujala 0400 978 121

NETTISIVUT
Ari Tynys 0400 556154

TEKNINEN ASIAMIES 
Henrik Kurki 0400 650 780

Jouko Kesäniemi 0400 778 564

TIEDOTUS / PR 
Ari Tynys 0400 556 154  

TOIMITUS SF-Caravan Kouvolan 
seutu ry, Kylväjäntie 15, 45610 Koria
PÄÄTOIMITTAJA Taina Kummelus, 
Liisankatu 1, 45160 Kouvola  
p. 040 5066319
TOIMITUS JA ILMOITUSMYYNTI 
Veivarin toimituskunta Ari Tynys ja 
Valtteri Ruonala

KANNEN KUVA Ari Tynys

ILMESTYMISAIKATAULU 2013
N:o Aineisto ilm.pv.
2 19.8.2013 vko 37
AINEISTON TOIMITUS: 
tkummitus@gmail.com

ILMOITUSHINNAT
(vuosisopimus ale -10%)
Aukeama 400 € 
1/1 sivu 280 € 
1/2 sivu 160 € 
1/4 sivu  100 € 
1/8 sivu  60 € 

PAINOPAIKKA ScanWebb
SUUNNITTELU, TAITTO
JA KUVANKÄSITTELY
Mainostoimisto Sepeteus Oy
www.sepeteus.fi
PAINOSMÄÄRÄ 900 kpl
JAKELU Jäsenille, ilmoittajille, SFC-
yhdistyksille sekä eri sidosryhmille

TOIMIHENKILÖT

Keväistä maaliskuuta kaikille. Tämä kuluva vuosi on yhdistyksen 
30. toimintavuosi ja juhlavuosi meille kaikille. Merkkipäiviä vietäm-
me Kausalan Ravilinnassa kesäkuun 14.-16. päivinä. Toivotankin 
tässä yhteydessä kaikki tervetulleiksi juhlatreffeille. 30 vuotta on 
kohtalaisen pitkä aika yhdistyselämässä ja sen varrelle on kaiken-
laisia tapahtumia mahtunut, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. 
Kun me emme välitä huonoista hetkistä ollenkaan, niin aikahan 
on ollut varsin mukavaa kaiken tekemisen keskellä. Enkä aio edes 
syyskokouksen asioita kommentoida kun ne eivät todellakaan ole 
sen arvoisia. Mutta muistellaan niitä positiivisia asioita ja tapahtumia 
sitten juhlien aikana ja pitkin tätä kuluvaa vuotta.

Kun syksyllä pidettiin kaikkien aktiivitekijöiden toimihenkilöiltaa ja 
suunniteltiin tulevan vuoden tapahtumia, niin ehdotin pientä keven-
nystä ja vähennystä tapahtumien pitämiseen, mutta kun innokkuutta 
riitti, niin eihän sieltä mitään voinut poiskaan ottaa. Varsin positii-
vista toimintaa. Nyt on aivan lähellä, ensi viikolla, uusi tapahtuma 
nimeltään matkailuilta, jossa kerrotaan lähinnä ulkomaanmatkailuun 
liittyviä asioita, mitä tapahtumia on ensi kesänä, mitä kaikkea on 
syytä ottaa huomioon kun maamme rajojen ulkopuolelle lähdetään 
jne. Tähän tilaisuuteen kannattaa osallistua kun mukana on myös 
liiton puheenjohtaja Juha Hämäläinen. Teatterimatkakin on aivan 
lähellä, toivottavasti siihen on ilmoittautunut osallistujia tarpeeksi, 
että saamme sen toteutettua. Näissä teatteritapahtumissa on aina se 
ongelma, että liput pitää ennakkoon varata ja vahvistaa ja maksaa 
kohtalaisen aikaisessa vaiheessa.

Tämän jäsenlehden kanssa on nyt puljattu pari vuotta, eikä se 
oikein Kymi-Saimaa yhteislehtenä tunnu onnistuvan. Senpä takia 
päätimmekin siirtyä takaisin oman lehden tekemiseen ja tuotamme 
sen nyt tänä vuonna kahtena numerona ja katsomme ensi vuotta 
varten, tarvitaanko se tehdä kolmena. Aika näyttää. Omat nettisivut 
on parhaillaan uudistumassa ja ne vaihtuvat sitten automaattisesti 
kun ne saadaan valmiiksi. Asioiden julkaisu uusilla sivuilla tulee 
helpommaksi ja sitä kautta toivotaan, että pystymme pitämään ne 
paremmin ajan tasalla kuin viime aikoina. Ulkoasu myös muuttuu 
nykyaikaa vastaavaksi ja valikot selkeämmiksi. Tiedon tuottajia 
nettisivuille tulee enemmän kuin aiemmin, joten sekin seikka tulee 
helpottamaan tiedon tuottamista vikkelämmin. Kun jäsenlehti Veivari 
ilmestyy nyt vain kaksi kertaa vuodessa, niin nettisivujen merkityskin 
kasvaa entistä suuremmaksi. Seuraava Veivari ilmestyy syyskuun 
puolivälissä.

Tämän vuoden treffit ja tapaamiset keskittyvät pitkälti Orilammel-
le, jossa paikkoja on aloitettu laittamaan vähän nykyaikaisempaan 
kuntoon. Caravanalueelle tulee huoltorakennukseen vihdoinkin 
vesivessat ja Orilammen Majaa kunnostetaan. Viihtyvyys ainakin 
hieman paranee ja tapahtumien järjestämiseenkin on paremmin 
motivaatiota.



MAANRAKENNUS
KESÄNIEMI - KOUVOLA

0400 778 564
 

Kirjoittanut Ari Tynys

PUHEENJOHTAJAN PALSTA JATKUU

Näin tämäkin vuosi tästä taas alkaa, treffien, tapaamisten 
ja muiden tilaisuuksien puitteissa. Tervetuloa kaikkiin ja 
erityisesti 30-vuotistreffeille.

UUDET JÄSENET

096455-0    Häkkinen Timo Saaramaa
143258-0    Hämäläinen Tero Kouvola
121807-0    Ikonen Jari Koria
108567-1    Janatuinen Sebastian Kouvola
142849-1    Käkelä Laura Valkeala
 111735-0    Lalu Markku Kotka
051420-0    Lindberg Markku Vastila

078982-0    Niemelä Ari Pukaro
125300-0    Ollikainen Jarmo Kouvola
083284-0    Räsänen Erkki Voikkaa
133924-0    Sandberg Marko Vantaa
143197-0    Timonen Jorma Kuusankoski
143380-0    Valkama Pentti Pilkanmaa
143093-0    Varjola Mikko Kouvola

Tervetuloa!
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ARI TYNYS 
puheenjohtaja

Kylväjäntie 15
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p. 0400 556 154
ari.tynys@pp1.inet.fi 
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JOUNI HÄRKÄNEN
varapuheenjohtaja
Volttikatu 1 
45120 Kouvola
p. 044 592 7683
jouni.harkanen@kymp.net

HENRIK KURKI

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

MAGNUS LATVALA

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

ERIOL ROCKAS

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

KIRSI TYNYS
varajäsen

Kylväjäntie 15
45610 Koria
p. 040 5050354

VALTTERI RUONALA

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

TEUVO HÄMÄLÄINEN
sihteeri
Pappikallionkatu 2 A 1
45150 Kouvola
p. 0400 142 794
teuvo.hamalainen@kotikone.fi

MIKKO TUOMALA

Maurikuja 10
46800 Myllykoski
p. 040 835 8051
mikstuo@hotmail.com

JOUKO KESÄNIEMI

Suokuja 4  
45810 Pilkanmaa
p. 0400 778 564
jokke@netti.fi

ERKKI PERÄKYLÄ
varajäsen

Kylväjäntie 26 
45610 Koria 
p. 0400 870 198



Syyskokous 2012

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 7.11.2012 Kou-
volassa, Kouvola-talon Honka- salissa. Paikalle oli 
saapunut 32 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Ari Tynys toivotti kaikki tervetulleeksi ja 
avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nie-
minen ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Teuvo Hä-
mäläinen. Syyskokouksen kiinnostavimmat asiat 
ovat yleensä henkilövalinnat kuten varmaan tälläkin 
kertaa.

Erovuorossa hallituksesta olivat Henrik Kurki, 
Magnus Latvala, Pirjo Huotari ja Jouni Härkänen 
sekä varajäsenet Ulla Peräkylä ja Valtteri Ruonala.
Hallituksen esitys uusiksi hallituksen jäseniksi kau-
delle 2013–2014  oli Jouni Härkänen, Henrik Kurki, 
Magnus Latvala ja Valtteri Ruonala ja varajäseniksi 
Erkki Peräkylä ja Kirsi Tynys. Kun muita esityksiä 
ei ollut valittiin heidät hallituksen esityksen mukai-
sesti

Ennen henkilövalintoja tässä asiakohdassa käytiin 
kokouksessa hyvin rönsyilevä, epäasiallinen ja osin 
täysin painokelvoton keskustelu joka jääköön vain 
paikallaolijoiden tiedoksi. 

Toimintasuunnitelma noudatteli pääosin entisiä 
suuntaviivoja. Pääosa toimintaamme ovat edelleen 
treffit, tapaamiset ja mahdolliset retket alan messuille 
ja muihin tapahtumiin esim. teatteriin. Niistä pyritään 

tekemään laadukkaita ja kiinnostavia. Yhdistyksen 
toiminnantarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin Risto 
Korpela ja hänelle varamieheksi Hannu Hytti.

Veivari lehti ilmestyy kahtena numerona ja toden-
näköisesti aivan omanaan eikä Yt-lehden osana ku-
ten viime vuonna. 

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 €, ja perhe- ja ulkojä-
seneltä 3 €. Kutsut yhdistyksen kokouksiin julkaistaan 
edelleen jäsenlehdessämme Veivarissa. 
Asiakohta muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten 
esittämät asiat.

Hallituksen esitys

• Yhdistyksen oman caravanalueen hankinnan 
jatkaminen toistaiseksi.
• Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tämänhetkisen 
tilanteen asiassa. 
• Yhdistyksen kokous antoi hallitukselle päätösval-
tuudet oman alueen hankintaan.
Tässä lyhyesti syyskokouksen anti. 
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Saksaan

Kun kesälomaa suunnittelee jonnekin Euroopan 
suuntaan, niin kannattaa katsella ja miettiä vaihto-
ehtoja. Minne aikoo mennä ja mitä reittejä ja kuinka 
kauan aikoo lomaansa siellä viettää. Jos on aikaa 
ajella Baltian tai Ruotsin ja Tanskan kautta, niin saat-
taa jonkin verran säästää matkabudjetissa, koska 
vaihtoehtoja on enemmän kuin suora yhteys Sak-
saan. Suoraan Saksaan on vain yksi laivayhtiö, Finn-
lines, joka on nostanut hintoja jälleen ja pienentänyt 
karavaanarialennuksia sesonkiajalta. Me kuitenkin 
valittiin vielä kerran tuo suora reitti, koska halusimme 
olla nopeasti Saksassa.

Lähtöpäiväksi valittiin lauantai ja laivana oli Finn-
linesin Nordlink ja lähtöaika klo 18.30. Satamassa 

oltiin hyvissä ajoin ja tietysti taas ajettiin sisään 
viimeisenä. Paikkana oli ylin avokansi laivan piip-
pujen välissä. Laivaan olisi mahtunut enemmänkin 
porukkaa. Meidän lisäksi karavaanareita oli vain yksi 
sveitsiläinen yhdistelmä. Laiva poikkesi Puolan Gdy-
niassa. Suunnitelmana oli viettää mahdollisimman 
paljon loma-aikaa Kroatiassa ja ajaa sinne parilla 
yöpymisellä. Yksi yö Saksassa ja toinen Itävallassa.

Maanantaiaamuna herättiin aikaisin ja käytiin aa-
miaisella ja sen jälkeen odoteltiin pääsyä ulos laivas-
ta. Opastus satamasta ulos oli aika huonoa, mutta 
löydettiin reitti kuitenkin. Alkumatka oli sateista n. 
100 km:n matkan jonka jälkeen selkeni. Lämpötila 
kävi parhaimmillaan lähellä 25 astetta. Rostockissa 

Kroatia, karu ja kaunis

Kuvat: Ari Tynys
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oli aamulla +17. Moottoritiellä oli hauskaa seurata 
rekkojen kohellusta ja ohitusyrityksiä, jotka joskus 
onnistui ja joskus ei.

Saavuttiin klo 15 aikaan Schloss Issigau Campin-
gille, joka oli pienehkö viehättävä leirialue pienessä 
saksalaisessa kylässä. Leirintäalueella oli kaikki tar-
peellinen kohdallaan, oli siistiä ja hyvä pieni ruokara-
vintola jossa oli edulliset hinnat. Parinsadan metrin 
päässä oli kylän kauppa ja pankkiautomaatti. Kun 
tultiin, niin alueella ei ollut montaakaan matkailijaa, 
mutta illan aikana täyttyi kummasti. 

Itävalta

Aamusta liikkeelle kohti Itävaltaa. Alkumatkasta 
vesisadetta, jopa kovaa. Poutaantui kuitenkin tun-
nin sisällä. Muncheniin tultaessa ja poistuttaessa 
autobaanalla runsasta liikennettä kuten tavallista. 
Yksi kolaripaikka ennen Munchenia, joka ruuhkautti 
tien pahasti. Onneksi se oli vastaantulevien puolella.  
Toisena leiripaikkana oli Itävallan puolella pienessä 
Radstadtin kylässä. Leirialue pienehkö ja muutamas-
sa eri tasossa vuoren kupeessa nimeltään Tauern-
camping Lerchenhof.

Kroatiaan

Aamusta klo 8.30 liikkeelle ja melkein koko matka 
moottoritieajoa, kuten tähänkin asti. Slovenian moot-
toritietarra kuukaudeksi maksoi 30 € joka ostettiin 
koska viikon tarra olisi ollut 15€. Itävallan tarra mak-

soi 8 € joka oli 10 päivää voimassa. Lyhyemmälle 
ajalle ei tarraa ole. Balkanin vuoristosta kun las-
keutui alas Adrianmeren rannalle niin lämpötila 
nousi 25:stä 35:een asteeseen. Ajettiin hienoa 
rantatietä jonkin matkaa ja sitten pientä kylätietä 
oikaisten Camping Park Umagin portille. Siinä 
poika oli hyvin ystävällinen ja toivotti suomalai-
set ystävät tervetulleeksi. Vastaanotossa saatiin 
hyvää palvelua ja juuri sopivaksi ajaksi läheltä 
rantaa hyvä paikka. Vesi, viemäri ja sähkö vie-
ressä. Euroopassa on paljon leirintäalueita, joissa 
e.m. asiat on jokaiselle leiriytyjälle omat. Ainakin 
harmaata vettä varten kannattaa ottaa mukaan 
5-10 metriä sopivaa letkua, niin saa sen suoraan 
viemäriin.

Park Umag on iso camping, yli 1600 caravan-
paikkaa ja kaikki pelaa hyvin. Huoltorakennuksia 
on useita ja kooltaan suuria. Siisteys on silmiin-
pistävän hyvää. Uimapaikat meren rannalla olivat 
hankalia lohkareisten rantojen takia. Löytyi kui-
tenkin tikkaita laitureilta ja vastaavista paikoista 
joista pääsi kohtuudella uimaan. Moni meni myös 
veneiden laskupaikoilta, joissa oli raput veteen. 
Vaihtoehtona uimiselle oli myös hyvät uima-altaat. 
Altailla oli paljon porukkaa ja haittana kohtalaisen 
kovaääninen musiikki koko päivän ajan. Täällä 
vietettiin 4 yötä.

Seuraavaksi siirtyminen kohti Pulan kaupun-
kia, jossa vietettiin 3 yötä. Bi-Village Camping 
löytyi hyvin. Kirjauduttiin sisään ja etsittiin vapaa 

Kuvat: Ari Tynys
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paikka, joka löytyi yhden korttelin kulmasta. Tutustu-
miskierros leirin teon jälkeen alueeseen ja sen palve-
luihin. Iltapäivällä käytiin Pulan keskustassa omalla 
autolla tarkoituksena jäädä parkkiin ja kävellä shop-
pailemassa, mutta ei löytynyt parkkipaikkaa. Kadut 
päivällä aivan ruuhkaiset ja vähäiset kadunvarsiparkit 
täynnä, ei parkkihalleja eikä parkkikenttiä. Kaupungin 
laidalla käytiin marketissa ostoksilla.

Seuraavana päivänä päätettiin lähteä uudelleen 
kaupungille, mutta tällä kertaa taksilla. Meno maksoi 
45 kunaa (6,16 €) ja paluu 78 kunaa (10,68 €), matka 
n. 6,5 km. Hinnoittelu siis aika kirjavaa. Pula Aree-
nalla olisi ollut illalla Tom Jonesin konsertti, mutta 
emme innostuneet tällä kertaa musiikkikulttuurista.

Tämänkin leirintäalueen uimarannat olivat pohjal-
taan hankalia kulkea, suurten kivien takia. Hieman 
taiteilua ja varovaisuutta noudattaen uimaan kyllä 
pääsi. Näin elokuussa merivesi oli kohtalaisen läm-
mintä, noin 25 asteista, mutta vilvoitti kuitenkin kun 
ilman lämpötila oli reilusti yli 30.

Miinuksena tässä paikassa oli hankalan uimaran-
nan lisäksi pölyävät ajotiet, hienoa valkoista hiekkaa, 
joka pölysi jopa kävellessä. Yölliset diskomölyt häiritsi 
myös aika paljon.

Aamusta taas liikkeelle ja maksu infoon ja reittio-
pastuksella kohti Medjeva Campingiä. Moottoritietä 
pitkin suurin osa ja sitten kun alettiin olla lähellä, niin 
navigaattori opasti jollekin ihme polulle jota ajettiin 
pieni matka ja sitten tuli toppi kun puomi tuli eteen. 

Onneksi oli tuo mestarimerkki ajotaidossa ja sai 
käännettyä yhdistelmän. Pitäisi myös vähän katsella 
liikennemerkkejä kun ajelee. Ei kun uusi kierros ja 
navigaattori opasti samaan kohtaan takaisin. Nyt ei 
enää ajettu kinttupolkua pitkin vaan laitettiin uudet 
koordinaatit seuraavaan paikkaan, Eurocamp Gra-
gaan, mutta se ei miellyttänyt meitä, joten taas uusi 
kohde kohti Zaton Campingiä Zadariin. Sekään ei 
osunut heti kohdalleen, mutta löytyi kuitenkin. Saatiin 
hyvä paikka huoltorakennusta vastapäätä. Tämän 
päivän ajoreitti oli suurelta osin Kroatia rantatietä 
pitkin, joka on erittäin vaikuttava maisemaltaan. Se 
kiertelee pienten kylien ja kaupunkien läpi pitkin 
vuoriston reunaa. Se on vaikuttava kokemus ajaa 
yhdistelmällä ja sen haluaa jostain syystä kokea 
aina kun Kroatiaan menee. Zaton Campingissä on 
mainio uimaranta, joskin matalaa aika pitkälle, mutta 
se ei haittaa. Aiottiin olla täällä 3 yötä, mutta käytiin 
respassa ottamassa pari yötä lisää. Matkasuunni-
telmahan oli tehty hyvin väljällä aikataululla ja sillä 
periaatteella, että jos jossain ei viihdy, niin lähtee 
aikaisemmin pois ja jos jossain viihtyy, niin on sitten 
kauemmin. Zadarin kaupunki on noin 14 km päässä, 
johon käytiin tutustumassa omalla autolla. Parkkitalo 
löytyi hyvin. Vietettiin vanhassa kaupungissa useita 
tunteja ostoksia tehden. Zadarin vanha kaupunki on 
tosi viehättävä alue.

Seuraavana kohteena oli kaupunki nimeltään 
Sibenik. Solaris Campingin vastaanotosta saatiin 
golfautokyyti paikan katsomiseen. Respan täti ajoi 
ja näytti paikan. Solaris Camping on myös kooltaan 
suuri. Campingin vieressä on runsaasti hotelleja. 
Aluetta kiertää rantaa pitkin hieno kävelytie jonka var-
rella on useita baareja ja pikku kauppoja. Näkemisen 
ja kokemisen arvoinen on reitillä sijaitseva vanhanai-
kainen Dalmatialainen kylä, joka on oikeasti ruoka-
ravintola. Todella hyvät ja riittoisat ruoka-annokset. 
Rannassa on myös laiva, joka tekee erilaisia matkoja 
eri kohteisiin. Meille kävi aikataulullisesti lauantaina 
tehtävä merimatka johon sitten liput ostettiin etukä-
teen. Laiva oli merirosvotyyppinen ja nimeltään Galija 
ja kohteena Zlarin niminen saari.
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Matka meni mukavasti ja rantaan päästyä laivan 
purseri kyseli mistä ollaan ja ihmetteli kuinka kau-
kaa ollaan tultu ja sanoi, että on ollut hyvin vähän 
suomalaisia. Sanoin hänelle, että ollaan huomattu. 
Hän tiesi Suomen sodan Neuvostoliittoa vastaan 
ja tiesi Suomen sotasankarin marsalkka Manner-
heimin. Halusi tietää mitä on Thank You suomeksi. 
Laivan kapteeni osasi Suomea sen verran, että sa-
noi ”Sano minulle paljonko kello on” ja halusi tietää 
onko ”kiitos” oikea sana sen perään. Pääkohteena 
Zlarinin saarella oli korallimuseo jonka yhteydessä 
oli pieni myymälä, jossa myytiin erilaisia koralleista 
tehtyjä koruja.  Paluumatkalla opas tarjosi vain meille 
erikoiset pienet hedelmät ja laivasta poistuttaessa 
vielä erikoislahjan, kirjamaisen esitteen Kroatiasta, 
Englanninkielisen version. Jotenkin taas tuntui, että 
me suomalaiset saimme tälläkin retkellä muista poik-
keavan erikoiskohtelun. Olemme täällä harvinaisia 
otuksia ja paikalliset jotenkin arvostavat meitä, kun 
olemme niin vaatimattomia emmekä rutise mistään. 
Purserikin sanoi, että oli mukava tavata meidät. Jäi 
taas niin pirun kiva mieli. Sanoinkin hänelle, että pi-
dämme Kroatiasta ja palaamme tänne uudelleen. 

Tämä olikin viimeinen kohde Kroatiassa ja tääl-
lä oltiin 6 yötä. Aamusta ajo kaupungin laidan läpi 
moottoritielle ja kohti Itävaltaa. Heti kaupungin jäl-
keen moottoritien ja rampin kulmauksessa oli pie-
nen metsäpalon jälkisammutus käynnissä ja vähän 

myöhemmin toinen. Kroatiassa oli silmiinpistävää 
hyvä palvelu yleensä ja jatkuva sosiaalitilojen siivous. 
Kroatian leirintäalueilla, näillä suuremmilla, on paljon 
aktiviteettejä etenkin lapsille, myös aikuisille. Leirin-
täalueiden hinnat on aika korkeita, mutta laadusta, 
aktiviteeteista ja palvelusta kannattaa maksaa, jos 
lomasta haluaa nauttia näinkin kaukana.

Paluumatka

Kolme viikkoa tuli oltua Kroatiassa. Paluumatka teh-
tiin suurelta osin samaa reittiä viipyen Itävallassa 
ja Saksassa pari yötä molemmissa. Laivamatka oli 
Finnlinesin Finnstarilla. Koko loman pituus oli 4 viik-
koa ja aika meni nopeasti. Ongelmia ja yllätyksiä ei 
ollut. Matkaa tehtiin hieman yli 4000 km. Polttoai-
neet on saman hintaisia joka paikassa ja Suomen 
tasoa. Leirintämaksut vaihtelevat  15 eurosta aina 
50 euroon vuorokaudelta. Kroatian rantakohteiden 
vuorokausihinnat sesonkiaikana olivat kaikkein kor-
keimmat, joskin vaihtelua niissäkin jonkin verran. 
Muutamilla leirintäalueilla sähkön kulutus näkyi suo-
raan respan tietokoneella. Sanotaan, että matkailu 
avartaa, niin se teki tälläkin kertaa. Ei muuta kuin taas 
säästämään ja suunnittelemaan seuraavaa retkeä. 
Ehkä parin vuoden päästä.

KROATIA, KARU JA KAUNIS |  Ari Tynys 11



Tapahtumakalenteri 2013

22.-24.3.2013 Pilkkitreffit, Orilampi

20.3.2013 Matkailupäivät, Kouvola-talo

14.5.2013 Kevätkokous, Kouvola-talo

17.-19.5.2013 Repovesitapaaminen, Orilampi

14.-16.6.2013 30 v. Juhlatreffit, Ravilinna

9.-11.8.2013 Elovalkeatreffit, Orilampi

PILKKI-treffit 
Orilammella Valkealassa 22.-24.3.2013 
SFC-Kouvolan seutu ry. järjestää perinteiset pilkkitreffit.
Hinta: 45€/2vrk. 30€/1vrk. 15€/kausipaikka.
Sis. Valosähkön,kilpailut,saunat, la savusauna ja orkesteri tanssit.

TERVETULOA!

SFC-Kouvolan seutu ry

22. – 24.3.2013  PILKKI  [  Treffit  ]

12



REPOVESI-TAPAAMINEN
Orilammen lomakeskuksessa  
Kouvolassa 17.-19.5.2013

Tule mukaan tutustumaan kauniiseen luontoon Repoveden hienoissa 
maisemissa. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna TAPAAMISENA. Se 
tarkoittaa sitä, että kun tulet niin ilmoittaudu Orilammen vastaanottoon. 
Käytössä normaali Orilammen viikonloppuhinnoittelu.

Ohjelmassa perjantaina illalla lauantain retken-/retkien esittely 
ja lauantaina sitten retkeillään joko yhdessä tai sitten pienissä 
porukoissa. Extraa lauantaina on savusaunavuorot naisille ja miehille.
Perjantaina normaalit Orilammen saunavuorot.

Tarkemmat tiedot Tapaamisen sisällöstä  löydät lähempänä 
tapahtumaa yhdistyksen nettisivuilta. www.sfckouvolanseutu.com
Järj. SFC-Kouvolan Seutu ry

KOKOUSKUTSU 
Yhdistyksemme KEVÄTKOKOUS 
Kouvola-talolla 14.5.2013

Yhdistyksen sääntömääräinen Kevätkokous pidetään Kouvola-talon 
Honkasalissa 14.5.2013 klo 18.00

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30
Jäsenkortti mukaan!

TERVETULOA!

14.5.2013 KEVÄTKOKOUS [  Kokous  ]
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17.–19.5.2013 REPOVESI [  Tapaaminen ]



14.–16.6.2013 30 V. JUHLA [  Treffit ]

9.–11.8.2013 ELOVALKEA [  Treffit  ]

ELOVALKEA-treffit 
Orilammella Valkealassa 9.-11.8.2013 

Ohjelmassa lapsille karaokea ym.
Aikuisten kilpailua, saunat, tanssit Majalla,
Soihtujen Yö risteily (varaukset ja liput Majalta) ja ilotulitus.
Mukana myös Halavatun Papat. Paljon muuta mukavaa ohjelmaa!

Viikonlopun hinnat: pe – su 50 €, la – su 25 €

TERVETULOA!

SF- CARAVAN KOUVOLAN  
SEUTU RY:N 30 V. JUHLA-treffit
Ravilinnassa, Kausalassa 14.-16.6.2013 

Yhdistys kutsuu karavaanareita juhlimaan kolmekymppistä Iittiin.

Viikonlopun aikana on tarjolla saunomista ja kuulumisten vaihtoa, 
erilaista ohjelmaa niin aikuisille kuin lapsillekin hyvää ruokaa unohta-
matta. Ruokailun vuoksi ennakkoilmoittautumiset 7.6.2013 mennessä 
yhdistyksen sihteerille mieluiten sähköpostitse.  
teuvo.hamalainen@kotikone.fi (tai puhelimitse 0400 142794)

Treffihinta 65 €
sisältää  aluemaksun, ohjelman, ruokailun, saunat ja valosähkön.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN!



LÄMPÖSULKU OY
Teollisuuseristykset

Industrial Insulations

Suurniitynkatu 4, 48600 KOTKA FINLAND
Email: info@lamposulku.com,  

TEL +358 (0) 5 747 6600, FAX +358 (0) 5 213 036
www.lamposulku.com

Pikkujoulutreffeillä sai tällä kertaa kunniatittelin Vuo-
den Veivarit Tauno ja Annele Savolainen. Heidän 
historiaansa ja nykyisyyttäkin valotetaan muutamalla 
kysymyksellä.

Milloin ja millainen oli teidän ensimmäinen 
vaunukokemuksenne? 
Vuonna 1989 tammikuu, vuokravaunulla Messilässä 
Mäkelän Pirjon ja Karin matkassa laskettelemassa. 
Ja pitihän se lunastaa omaksi. Ekat treffit hiihtotreffit 
Käyrälammella. ”Havuja perkele” oli just tullu sanon-
naksi (Marjo Matikainen). Tätä kisoissa viljeltiin.

Reissaatteko sekä kesäisin että talvisin vai vaan 
kesäisin?
Aina kun mahdollista oli kesä tai talvi.

 Entä suuntautuvatko matkat kotimaan kohtei-
siin vai liikkuuko yhdistelmä myös ulkomailla?
Kotimaan leirialueilla ja tanssipaikoilla. Pm-päivillä 
Haalstadissa Norjassa 1992. 

Mikä sai innostumaan yhdistystoiminnasta?
Ystävät ja kylänmiehet.1996.  
 
Tulevaisuuden unelmia?
?????????????

Mahdollisia terveisiä uusille jäsenille?
Heti mukaan kun johonkin pyydetään. Tää on muka-
vaa touhua. Kiitos luottamuksesta. Pyörivät renkaat 
eivät sammaloidu! Hyvää vaunuiluvuotta 2013.

Vuoden Veivarit

VUODEN VEIVARIT |  Annele ja Tane



Rantakalatreffit
Haminassa 28.-30.9.2012
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Kaunis syyssää helli Rantakalatreffeille saapuvia 
karavaanareita, joita paikalle ilmaantuikin mukavan 
kokoinen porukka. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 
viitisenkymmentä yksikköä. Naapuriyhdistysten po-
rukkaakin oli mukavasti paikalle saapunut, erityisesti 
Lahden ja Kymenlaakson yhdistyksistä. Vilniemen 
Hamina Campingillä on vietetty näitä treffejä jo ties 
kuinka monta vuotta. Treffeille on osallistunut myös 
Vilniemen kyläläisiä josta kiitos heillekin. Perjantai 
kului mukavasti leiriytyessä ja saunoessa sekä ka-
raoketanssien merkeissä. Harmi vain, että kemut 
pitää aina lopettaa turhan aikaisin. Eihän sitä kelloa 
kuitenkaan kukaan niin tarkasti katsonut. Tanssien 
lomassa Iltapalana oli tarjolla halstihailia ja salaattia 
kaikille halukkaille, joka teki taas hyvin kauppansa.

Lauantain pääohjelma oli tietysti yhdistyksen petan-
que mestaruuskilpailu. Alueen ajoväylät ovat aina 
olleet hyvä kisailupaikka, niin myös tänä vuonna. 
Kisailu kestikin koko päivän. Kolmiottelu oli kevyem-
pi vaihtoehto kaikille, renkaanheittoa ja tikkakilpailu 
pelikorttitauluun sekä petankkikuulan pituusheitto. 
Sillä aikaa kun osallistujat pelailivat kuka mitäkin 
vuorollaan, keiton valmistajat virittelivät sammioita 
lohikeiton keittämistä varten. Vettä pataan ja tulet 
soppatykin alle. Treffikansa pelaili sillä aikaa kun 
lohikeitto hiljalleen valmistui. Keitto oli maisteltavis-
sa juuri sopivasti ennen suunniteltua tarjoiluaikaa. 
Siispä isäntien oli pakko maistaa keittoa, oliko se 
vieraille tarjottavaksi riittävän hyvää. Ensimmäisestä 
lautasellisesta ei tietenkään päässyt makuun, joten 



PETANKKIMESTARUUS

1. Pirjo Vierula ja Pentti Vainio
2. Ulla ja Erkki Peräkylä
3. Raija ja Kari Mäkinen
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lisää oli otettava. Kyllä se sitten todettiin erittäin hy-
väksi ja tarjoilu voitiin aloittaa. Keittoa riitti kaikille 
jopa santsiannoksiakin. Ruokailun jälkeen kisailut 
jatkuivat ja voittajat saatiin selville. Sitten saunomaan 
ja illan kruunasi orkesteritanssit ravintolateltalla. Saa 
nähdä, missä vaiheessa Hamina Campingille aletaan 
rakentamaan uudelleen kiinteää rakennusta. Lupa-
asiat pitäisi nyt olla kunnossa.

Sunnuntaina oli perinteiset luontopolku, palkin-
tojen jako kilpailuista sekä arpajaiset. Tyytyväinen 
treffikansa alkoi näiden jälkeen poistumaan kotia 
kohti ja isännät kasailemaan treffivarusteita kärryn 
kyytiin. Ensi syksynä taas kohdataan näissä sa-
moissa merkeissä Haminassa. Kiitos tämän vuoden 
rantakalatreffeistä.

RANTAKALATREFFIT |  Toimitus

Lasten moniottelun mitalistit
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Hirvisoppatreffit tuli tälle vuodelle Rosvopaistitreffien 
tilalle. Hirvoppatreffejä vietettiin ensimmäistä kertaa 
jo 80-luvulla ja melkein joka kerran Palvaanjärvellä. 
Yhden kerran ne olivat muualla. Rantakalatreffeillä 
tuli puheeksi soppatykin lainaaminen Hirvisoppatref-
feille ja kun siitä oli aiemmin keväällä ollut puhetta, 
niin varmistettiin saman tien, mutta se olikin taival-
tanut jonnekin muualle. Mutta ei hädän päivää sillä 
saman tien tarjottiin meille ostettavaksi soppatykki 
runsain lisävarustein. Se käytiin katsomassa ja vietiin 
pois saman tien omaan käyttöön. Sitäkään ei siis 
enää tarvi kysellä muualta. 

Treffeille saapui perjantain aikana kausipaikalai-
set mukaan lukien viitisenkymmentä vaunu- ja au-
tokuntaa, joka oli jälleen hyvä määrä syksyaika huo-

Hirvisoppatreffit
Orilammella 19.-21.10.2012

mioiden. Olihan jo lokakuu kääntynyt loppupuolelle. 
Iltapäivän aikana os isännistä paloitteli ja esipaistoi 
hirvenlihaa toisten isäntien vastaanottaessa ja oh-
jaillessa vieraita paikoilleen. Savusauna oli kuumana 
iltakuuden aikaan ja siitä kolme tuntia eteenpäin. 
Kylpemässä ja uimassa ehti käydä oikein mukavasti. 
Näin loppusyksystä Majalla ei ollut ohjelmaa ja niinpä 
treffikansa keskittyikin pitämään omaa mukavaa alu-
eella. Olihan monella vielä mukavia kesälomamatkan 
juttuja kerrottavana. Taisipa jotkut piipahtaa grillillä 
ja jotkut heitellä petankkia.

Lauantaina heräiltiin ihan rauhassa aamupäivän 
leikkimielisiä kilpailuja varten. Ohjelma ei ollut tiuk-
ka eikä kenelläkään tullut kiirettä niiden suorittami-
seen. Kolmiottelun lajeina oli ilmakkoammuntaa ja 
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HIRVISOPPATREFFIT  |  Toimitus

levynheittoa ämpäriin sekä pelikorttitikkakisa. Lajit 
olivat kaikki enemmän tai vähemmän tuurista kiin-
ni. Mutta nehän olikin leikkimielisiksi tarkoitettuja ja 
kaikki omaksuivat asian hienosti. Osa isännistä jatkoi 
uuden (vanhan) soppatykin ja hirvenlihanlihan kim-
pussa autuaallisen onnellisina. Tarjoiluaika lähestyi 
ja suolaisuutta ja muuta makua maisteltiin ahkerasti. 
Puita padan alle hallitusti ja niin liha kypsyi hitaasti ja 
hallitusti ammattikokkien hoidossa. Päivän kilpailujen 
jälkeen sopanjako aloitettiin sujuvasti. Osa porukasta 
vei soppansa vaunulle ja osa perusti huoltorakennuk-
sen eteen perinteitä noudattelevan pitkän pöydän. 
Hirvisoppaa oli sen verran ylimääräistä, että haluk-
kaat ja nopeimmat saivat vielä santsikierroksenkin. 
Täytyy sanoa, että keitto oli hyvin onnistunut ja sop-
patykki oli hintansa arvoinen. Kätevyyttä siinä lisäsi 
pari paistinpannua, joissa oli hyvä esikypsentää lihat 
paistaen. Siinä voi tulevaisuudessa tehdä paellaa, 
makkaraperunoita tai mitä vain pannuruokia. Katti-
lassa voi hauduttaa tai suoraan keittää puurot, vellit 
ja keitot. Ruokatreffejä siis piisaa tulevaisuudessakin. 
Soppatykkiä huolletaan ja modifioidaan vielä talven 
aikana tulevan treffikauden tarpeisiin.

Ruokaperästen päivälepojen jälkeen saunomaan 
ja sitten Majalle tanssimaan. Tällä kertaa oli epäon-
nistuminen vallalla tanssien kanssa kun karaoketans-
seja pitämään tuleva henkilö sairastuikin yllättäen, 
eikä tilalle ehtinyt saada toista. Onneksi oli sen verran 
levyjä, että jotain kuitenkin saatiin aikaiseksi. 

Kaikenkaikkiaan mukavasti sujuneet hirvisoppat-
reffit päätettiin sunnuntaina luontopolkukierrokseen 
lammen ympäri ja palkintojen jakoon sekä arpajai-
siin. Koukkukuumeen iskettyä treffiläisiin alue tyhjeni 
rivakasti ja isännät pakkasivat treffikärryn kuljetus-
kuntoon. Kiitos kaikille osallistujille.
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Husvagn 
Husbil

Elmia

TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS



Yhdistyksen toiminnallinen vuosi päättyy aina pikku-
jouluihin kuten viime vuonnakin. Karavaanari ei tyydy 
yhden illan karkeloihin vaan viettää pikkujoulujakin 
perjantaista sunnuntaihin. Onhan oikea joulukin kol-
men päivän pituinen. Treffiaika on ollut jo pitkään 
aina marraskuun viimeinen viikonloppu, koska silloin 
on jo talviset olosuhteet ja tunnelma sen mukainen. 
Kun pikkujoulutreffejä vietetään talvisissa olosuh-
teissa ja paikalle täytyy vaunun tai m-auton kanssa 
mennä, niin se aina karsii osallistujia. Mutta kuiten-
kin paikalle saapui mukavasti lähes parikymmentä 

Pikkujoulutreffit
Orilammella 30.11. – 2.12.2012

yksikköä ja paikalliset vaunuilijat lisäksi. Perjantai 
pyhitettiin pelkästään saunomiselle ja yhdessäololle. 
Saapumispäivänä perjantaina kunnon lumisadetta oli 
luvattu iltapäivästä alkaen ja niinhän sitä tulikin. Kou-
volan korkeudella ei paljon tullut, mutta Vuohijärven 
kohdalla olikin raja, jonka pohjoispuolelle saatiin rei-
lummin. Sitä sateli myös lauantaina ja edellä mainittu 
talvinen tunnelma oli kohdallaan. Glögitarjoilu oli tänä 
vuonna siirretty perjantailta lauantaille ja sopivasti 
ennen sauna-aikoja. Saunomisten jälkeen alettiin 
siirtyä Majalle pikkujouluruokailuun, tällä kertaa ala-
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PIKKUJOULUTREFFIT  |  Toimitus

kertaan varsinaiseen saliin. Pikkujouluohjelma oli 
lyhyt ja ytimekäs, jossa arvottiin kaikkien talkootöi-
hin osallistujien kesken matkalahjakortti ja sen voitti 
tällä kertaa Jouko ja Mirka Kesäniemi. Sen jälkeen 
laulettiin vuoden Veivari laulu ja puheenjohtajalla oli 
ilo ja kunnia kutsua Vuoden Veivareiksi Annele ja 
Tauno Savolainen. He ovat olleet jo pitkään, vuosia 
ja vuosia, aktiivisesti ja pyyteettömästi ilman nurinoita 
tekemässä paljon ja kaikkea yhdistyksen hyväksi. 
Heistä pieni haastattelu toisaalla lehdessä. Onnittelut 
Annelelle ja Tanelle vielä kerran ja etenkin kiitos. 

Muuta yhdistyksen omaa ohjelmaa ei voitu Majan 
alakerran salissa järjestää kun paikalla oli muitakin 
asiakkaita. Mutta hyvä näin, sillä seuraavaksi pääs-
tiin itse asiaan eli pikkujouluruokailun pariin. Majan 
ruokapöytä oli jälleen erinomaisen hyvä ja riittoisa. 
Ruokailun jälkeen tanssit ja sitten nukkumaan.

Pikkujouluviikonlopun päätti tonttupolku kysymyk-
sineen lammen ympäri ja sen jälkeen palkinnot ja 
arpajaiset. Sitten pillit pussiin ja kotia kohti lumista 
tietä pitkin.

Kiitos onnistuneista pikkujouluista kaikille.
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SF-Caravan Kouvolan Seutu ry kutsuu

MATKAILUPÄIVILLE 
KOUVOLAAN
 
Aika   Keskiviikkona 20.3.2013     Kello  18.00
Paikka Kouvola-talo
  Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
  Puhelin 020 615 8549 (vahtimestari)
Ohjelma
  • SFC Kouvolan seutu ry:n tervehdys, puheenjohtaja Ari Tynys
  • SF-Caravan ry:n tervehdys, puheenjohtaja Juha Hämäläinen
  • Kansainväliset tapahtumat, markkinointipäällikkö Raimo Myllymäki
   - FICC Puola 2013, Suomi 2014 
   - Pohjoismaiset päivät  
  • Ulkomaan matkailusta Euroopassa, Risto Sihvola
   - Liikennemääräyksiä/tietullit
   - Vakuutukset ja niiden omavastuut
   - Reittivaihtoehtoja
   - Lauttamaksut
  • Diaesitys: Route 66, Risto Sihvola
  • Vapaan keskustelun vuoro

SFC Kouvolan Seutu tarjoaa kahvit ja kahvileivän
Ilmoittautuminen 18.3.2013 mennessä sihteerille:
Teuvo Hämäläinen, teuvo.hamalainen@kotikone.fi, puhelin 0400 142 794

Lämpimästi tervetuloa sankoin joukoin!
Risto Sihvola, matkailuasiamies
SFC Kouvolan seutu ry


