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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

8

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”
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