KULKURI

SF-Caravan Sisä-Savo ry
Jäsentiedote 1 / 2013

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kaikille.
Vuosi on vaihtunut ja talvi on kauneimmillaan. Vuoden vaihtuminen toi myös
uudet haasteet ja tehtävät minunkin osalleni. Odotan innolla kuinka alueen ja yhdistyksen väki tarttuu uuteen tilanteeseen
ja toivottavasti yksissä tuumin ja hyvän
yhteishengen kera jatkaa alueen kehittämistä myös jatkossa ja pitkälle myös tulevaisuuteen.
Minun mielestä hyvän yhteishengen ylläpitämistä ei voi koskaan liikaa vähätellä
sillä kaikki toiminta perustuu hyvään yhteishenkeen ja luottamukseen toimijoiden
ja tekijöiden kesken. Toivoisinkin, että
myös epäkohdista voitaisiin keskustella
avoimesti ja yhteisön etua ajatellen, hyvä
mieli - parempi mieli. Tulevaisuus sen vasta näyttää, kuinka me yhdessä tässä onnistutaan. Onneksi itseäni ajatellen alueella
on paljon osaamista ja tietotaitoa. Tällai-

sen tehtävän vastaanotettuaan toivoo saavansa kaikkien osaavien avun, tämän tehtävän kunnialla eteenpäin viemiseksi. Kiitos kaikille jo nyt.
Ensikesän tapahtumat ovat pääosin
edellisien vuosien kaltaiset, on kevättalkoot 4.5 kevätkokous 5.5, juhannustreffit
21-23 6, uutena tapahtumana ajotaitotapahtuma 7.9, naistenpäivä syyskuussa
,syystalkoot 5.10, syyskokous 6.10,puurojuhla lapsiperheille ja lapsenmielisille,
30.11,pikkujouluristeily 6-7 12.
Vietetään hauskaa vapaa-aikaa Etuniemessä yhdessä ja toivotetaan vierailija
iloisesti tervetulleiksi ihanalle alueellemme.
Terveisin Keijo 74089-1

			KOKOUSKUTSU

	
  

			 SF-Caravan Sisä-Savo ry
			Sääntömääräinen kevätkokous
Aika:
Paikka:
Asiat:		

Sunnuntai 5.5.2013 klo 12.00
Etuniemi, Hirvensalmi
Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n määräämät kevätkokousasiat

			
			

Muista ottaa jäsenkortti mukaan
Kahvitarjoilu alkaen klo 11:30

			

TERVETULOA

			

Hirvensalmella 13.1.2013 Hallitus

SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY, (alv rek.)
Aluemaksut Etuniemessä 2013:
Vuosikortit
Yhdistyksen jäsenille 12 kk:n kausipaikka
Talvikausipaikka kaikille 1.10. – 30.4.
Sähkö
sähkömaksut mittarilla
ilman mittarilukemaa
Vuorokausimaksu
sis. saunan yl.vuorolla
Päiväkäyntimaksu
sis.saunan yl.vuorolla
Vaunuvierasmaksu
sis.saunan yl.vuorolla
Autonlämmitys
Auton/ vaunun huuhtelu
Vaunun säilytys
Kaasupullo
Perhesauna
Teltta
Pesukone
Kuivausrumpu
Vaunulippu

370 €
230 €
0,22 € kwh min. 2 €
5 €/vrk
SFC-jäsen
15 €/ vrk
3 €/ hlö (yli 16 v)
3 €/ hlö/vrk/ (yli 16 v)
1 €/ 2 h kerta
5€
5 €/ vrk
21 €/ 11 kg
8 €/ 50 min.
15 €/ vrk
2€
2€
15 €

Ei SFC-jäsen
20 €/ vrk

ETUNIEMEN ISÄNTÄVUOROT KESÄLLÄ 2013
Hyvä Kausipaikkalainen
Varmaankin monen meistä odottama kesäaika on jo hyvin lähellä. Kesän kynnyksellä alkaa myös kolmen kuukauden talkoot isäntävuorojen merkeissä. Vierailta paljon kiitosta ja hyvää palautetta saaneet kesäisännät huolehtivat alueesta ja alueella kävijöistä kesäkuun alusta aina elokuun loppuun.
Isäntävuorot toteutetaan totuttuun tapaan kahden vuorokauden
jaksoina. Poikkeuksena tästä parin päivän ”pestistä” on yhden
vuorokauden mittainen isäntävuoro juhannuksen aikaan.
01.06. - 17.06. isäntäperheitä tarvitaan yksi (2 vrk);
17.06. - 20.06. isäntäperheitä tarvitaan kaksi (2 vrk);
21.06. - 22.06. välisenä aikana on tarve kahdelle
isäntäperheelle (1 vrk);
23.06. - 03.08. isäntäperheitä tarvitaan kaksi(2 vrk) ja
04.08 – 31.08. isäntäperheitä tarvitaan yksi (2vrk)
Isäntävuoro alkaa 01.06. - 31.07. parittoman päivän aamuna klo
9:00; ja 01.08. – 31.08. parillisen päivän aamuna klo 9:00. poikkeuksena juhannuksen aikana olevat yhden päivän vuorot. Varauslista taulukkomuodossa löytyy yhdistyksen kotisivuilta:
www.etuniemi.fi viikolla 11, jota päivitetään heti varauksien
alettua.
Isäntävuoroa ei voi siirtää toiselle perheelle eikä toiselle
kaudelle. Puheenjohtaja voi myöntää vapautuksen
perustelluin syin.
Varausmahdollisuus alkaa 2.4.2013 kello 00.00.
Vuorovaraus on tehtävä 20.5.2013 klo 20.00. mennessä.
Varaukset joko sähköpostilla katri.punnonen(@)elisanet.fi
tai tekstiviestillä numeroon 044-556 0103.
Muistathan, että hoitamalla isäntävelvoitteesi, pidät kausipaikkasopimuksesi voimassa!

KESÄÄ ODOTELLESSA ETUNIEMEEN

ISÄNTÄ-INFO PIDETÄÄN TÄNÄ KEVÄÄNÄ
KAKSI KERTAA

30.3. ja 18.5.2013 klo.12:00

infotilaisuus on tarkoitettu kaikille uusille sekä

kokeneille isännille

herätellään yhdessä ajatuksia tulevasta kesästä ja jaetaan
kokemuksia menneistä
kahvia tarjolla alkaen klo 11:30

TERVETULOA!

Sf-Caravan Sisä-Savo ry Hallitus ja Etuniemi toimikunta

TERVETULOA!
ETUNIEMEN JUHANNUS
21.6–23.6.2013
Perinteiseen perhejuhannukseen kuuluu
tuttuun tapaan leikkimielistä ohjelmaa niin
lapsille, kuin lapsenmielisille sekä juhannuskokko ja juhannustanssit
tanssiorkesteri Kristallitaivaan
tahdittamana
TREFFIMAKSU 30 € + ALUEMAKSUT
Ohjelman ideoita ja toteuttajia kaivataan,
yhteyshenkilö Asko Laakso
SF-C Sisä-Savo ry Hallitus/
Etuniemi toimikunta
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Yhteystietoja 2013
ETUNIEMITOIMIKUNTA
vetäjä:
TARVAINEN HEMMO		
p.0400 787 790
hemmo.tarvainen@gmail.com
jäsenet:
PUNNONEN TIMO		
p.0400 453 169
timo.punnonen@elisanet.fi
RIITTA SAARELA		
p.040 7203 535
riitta.saarela@keltti.net

KAUSIPAIKAT

KAASUASIAT

LENSU HEIKKI		
p.0400 516 269
heikki.lensu@hotmail.com

TURVATOIMIKUNTA

vetäjä: 		
KONONOV MATTI		
p.0400 653 383
matti.kononov@hotmail.com
jäsenet:		
NYSTRÖM KARL-JOHAN
p.050 572 9260
karl-johan.nystrom@welho.com

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

KULKURIN TOIMITUS &
KOTISIVUJEN PÄIVITYS
PUNNONEN KATRI
p.044 556 0103
katri.punnonen@elisanet.fi

SALO JYRKI			
p.0400 752 316
taidesalo@wippies.fi

Hallitus 2013
PUHEENJOHTAJA			VARAPUHEENJOHTAJA		SIHTEERI JA JÄSENKIRJURI
			
TONTERI KEIJO 			
p. 044 073 7814			
puheenjohtaja@etuniemi.fi		

PUNNONEN KATRI			
p. 044 556 0103				
katri.punnonen@elisanet.fi		

HINTSALA JAANA
p. 040 848 2047
sihteeri@etuniemi.fi

MUUT JÄSENET
KANTOLA ERKKI			KONONOV MATTI			TARVAINEN HEMMO
p. 040 743 8778			
p. 0400 653 383				
p. 0400 787 790
erkki.kantola@elisanet.fi		
matti.kononov@hotmail.com		
hemmo.tarvainen@gmail.com
LAAKSO ASKO 			
LEINONEN MERJA
p. 040 537 2952			
p.050 561 5118
askolaakso@gmail.com			huiketti@hotmail.com

POIS MENNYTTÄ KARAVAANARIA
MUISTELLEN
Heikki Alander ”Hessu”
s.27.10.1948
k.12.9.2012
SF-Caravan n:o 50491
Heikki tuli ensimmäistä kertaan alueellemme asuntoautolla v.1990 yhdessä
vaimonsa kanssa, auton he vaihtoivat asuntovaunuun v.1992.
Alueemme aktiivisena kehittäjä hän toimi vuosina 1990 – 2006, mm. yhdistyksen hallituksessa, kausipaikka vastaavana jne.
v.2006 vaihtui Caravan matkailu mökkeilyyn Hirvensalmella.
MUISTOA KUNNIOITTAEN SF- CARAVAN SISÄ-SAVO RY
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Tapahtumakalenteri 2013
ISÄNTÄINFOT

la 30.3 ja la 18.5

KEVÄTSIIVOUSTALKOOT

4.5–5.5

KEVÄTKOKOUS

su 5.5 klo 12:00

JUHANNUSTREFFIT

21.6–23.6

SYYSTAPAAMINEN

la 24.8

YT-ALUEIDEN YHTEINEN AJOTAITOTAPAHTUMA

la 7.9

HEMMOTTELUPÄIVÄ NAISILLE (K-18)

la 14.9

SYYSSIIVOUSTALKOOT

5.10–6.10

SYYSKOKOUS

su 6.10 klo 12:00

LASTEN PIKKUJOULUT

la 30.11

PIKKUJOULURISTEILY
Helsinki/Länsisatama
22h Tallinnaan M/S Silja Europa

lähtö pe 6.12 klo 18:30
paluu la 7.12 klo 16:30

KAIKISTA TAPAHTUMISTA ILMOITETAAN TARKEMMIN
NETTISIVUILLAMME
www.etuniemi.fi JA ALUEEN ILMOITUSTAULULLA, LÄHEMPÄNÄ AJANKOHTAA

Onnellinen kalastaja saaliin
kanssa
Juhannuksena alue oli täynnä

Kalastuskisan
voittaja saaliin
kanssa

Sieni ja mustikkasatoa Etuniemen
metsästä
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Tyttöjen
sarjan
voittaja
kalasaaliin
kanssa
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YT-ALUEIDEN YHTEINEN AJOTAITOTAPAHTUMA ETUNIEMESSÄ
la 7.9.2013 alkaen klo. 10:00 Hirvensalmen kentällä
Tarkempi paikka ja aikataulut ilmoitetaan kesän aikana kotisivuillamme www.etuniemi.fi ja alueemme ilmoitustaululla.
Tapahtuman alussa harjoitellaan vaunun käsittelyä ja annetaan ajo-opastusta. Ajotaitomerkin suoritus tapahtuu joko matkailuautolla tai matkailuvaunulla. Vaunu on tapahtumapaikalla, jokainen suorittaja käyttää omaa vetoautoa sekä suorittaessa merkkiä matkailunautolla on oma kalusto oltava käytössä.
Tapahtumassa on kahvi- ja mehutarjoilu sekä makkaranpaistoa.
Liiton sivuilta löydät lisätietoa ajotaitomerkki säännöistä
www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/leirinta-ja-turvatoimikunta/ajotaitomerkit/
Yhteyshenkilöt Keijo Tonteri ja Hemmo Tarvainen

Tervetuloa uudet jäsenet!
Yhdistyksemme oma viihtyisä jäsenalue Etuniemi sijaitsee lähellä Hirvensalmen kirkonkylää, puhdasvetisen, Puulan
vesistöön kuuluvan Liekuneen rannalla.
Etuniemessä on mm. hyvä uimaranta ja
talvisin mahdollisuus avantouintiin, grillikatos, pyykinpesumahdollisuus kuivausrumpuineen, kesäisin tilaussauna, vuoden
jokaisena päivänä
lämpiävä yleinen sauna sisältyy vuorokausimaksuun. Huoltorakennuksessa on
iso keittiö ja kesäaikana on lisäksi käytössä täysin uudistettu keittokatos.
Alueella on myös iso tuparakennus, jos-
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sa on mahdollisuus katsella televisiota,
laulaa karaokea ja pelata erilaisia pelejä.
Talviaikana on takka käytössä grillausta
varten.
Lapsillekin on puuhaa mm. viihtyisä
leikkipaikka, trampoliini ja polkuautot.
Polkupyörät, kanootit ja soutuveneet ovat
vapaasti kaikkien käytettävissä. Myös
lemmikkieläimille löytyy oma uimapaikka.
Etuniemessä on ulkoistettuna palveluna mm. elintarvikekioski sekä kahvila-ravintola keskiolutoikeuksin (avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun). Lähistöltä

löytyvät myös hyvät marja- ja sienimetsät.
Alueemme Internet-sivut www.etuniemi.fi
Viime vuoden kesästä lukien yhdistykseemme on liittynyt 42 uutta jäsentä, joista varsinaisia jäseniä: 34 ja rinnakkaisjäseniä: 8.
Kiitokseksi varsinaisesta jäsenyydestä,
haluamme antaa kaksi ilmaista tutustumisvuorokautta alueellamme (ei sis. sähköä).
Ilmoittautuessasi Etuniemen alueelle olet
oikeutettu tutustumisetuun. Etu on voimassa yhden vuoden. Tervetuloa koko perhe viihtymään!

Ahokas Kyösti

Joroinen

Oksa Raimo

Mikkeli

Blomerus Pauli

Mikkeli

Paimi Simo

Lahti

Broas Merja

Veikkola

Pirinen Juan

Vierumäki

Halonen Nina

Espoo

Puurtinen Tarja

Lappeenranta

Huikuri Sanna

RISTIINA

Räty Jukka

Heinola Kk

Huttunen Nina

Lappeenranta

Räty Tuija

Heinola Kk

Hämäläinen Anneli

Otava

Saali Tuija

Joroinen

Juvonen Petri

Mikkeli

Salonen Keijo

Joutsa

Järvikukko Jari

RISTIINA

Suhonen Janne

Jäppilä

Järvinen Pekka

Mikkeli

Summanen Leo

Lauteala

Karinen Pentti

Suuraho

Suominen Sirkka

Otava

Karttunen Harri

Suonenjoki

Tirkkonen Eino

Kortteinen

Karvinen Pauli

JUVA

Tissari Risto

Mikkeli

Kettunen Jouni

Nykälä

Ursin Ari

Suonenjoki

Kettunen Karita

Nykälä

Varpunen Kari

Varkaus

Korhonen Juha

Suonenjoki

Venäläinen Seppo

Haapakoski

Liimatainen Risto

Mikkeli

Virtanen Jarmo

Kangasniemi

Montonen Ari

RISTIINA

Vitikainen Pertti

Mäntyharju

Myyryläinen Satu

Hirvensalmi

Vuori-Gråman Eija

Heinola

Nieminen Kari

Jaala

Väisänen Jani

Mikkeli

Nieminen Terttu

Jaala

Ylönen Tomi

Korpikoski
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KEVÄT SIIVOUSTALKOOT
ETUNIEMESSÄ 4.5–5.5.2013
TERVETULOA!
LAITAMME ALUETTA YHDESSÄ
KESÄKUNTOON
tarkemmin aiheesta alueen ilmoitustaululla ja nettisivuilla
www.etuniemi.fi kevään kuluessa
SF-CARAVAN Sisä-Savo ry Hallitus ja
Etuniemi toimikunta
HUOM! Talkoissa on samalla mahdollista huoltaa omia sammuttimia, omakustanteisesti.
Yhteyshenkilö Matti Kononov

SF-Caravan ry:n JÄRJESTÄMÄ TULEVAISUUSSEMINAARI Tampereella 2.3.2.2013
VASTUULLISUUS KARAVAANARITOIMINNASSA
Tulevaisuusseminaarissa pohdittiin ryhmätöinä yhteiskunnallista vastuuta Caravan-matkailussa neljältä eri kantilta, yhteiskunnan, liiton, yhdistyksen ja yksilön (kausipaikkalaisen/matkailijan)näkökulmasta. Ryhmätöitä tehtiin koko lauantaipäivä, jokaisessa ryhmässä oli liiton
hallituksesta vastuuhenkilö, joka alusti ryhmälle aihetta ym. Etuniemestä paikalla oli neljän henkilöä. Puh.johtaja Keijo Tonteri osallistui Taloudellinen vastuullisuus ryhmään, Hemmo Tarvainen Sosiaalinen vastuullisuus ryhmään, Katri Punnonen Ekologinen vastuullisuus ryhmään ja
Timo Punnonen osallistui Vastuullinen vaikuttaminen ryhmään.
Ryhmät tai ryhmän vastuuhenkilö, esittivät saamansa annin kaikille tapahtumaan osallistujille sunnuntai aamupäivästä, joita paikalla n.100 henkilöä eri Caravan jäsenyhdistyksistä ympäri suomea.
ALLA JOITAIN RYHMIEN AJATUKSIA LYHYESTI:

Taloudellinen vastuu – miksi se on tärkeää?

• ″ Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin huolehtia koko harrastuksen vastuullisesta taloudenhoidosta. Kaikki siitä poikkeava uhkaa vakavasti harrastuksen tulevaisuutta ”
• ″ Luottamus yhdistyksen sisällä syntyy siitä, että hoidetaan tehtäviä yhdistyksen jäsenille, toimitaan koko jäsenistön hyväksi ”

Taloudellinen vastuu Olli Rusi

Vastuullinen vaikuttaminen

• ″ Ennakkosuunnittelu on tärkeää ja tekijöiden vastuiden tulee olla selvät ”
• ″ Tiedottaminen kaikissa medioissa tapahtuu yhtä aikaa ja riittävän ajoissa. HUOM!
kaikki eivät käytä sähköistä mediaa”
• ″ Tieto kuuluu kaikille jäsenille, se on avoimuutta. Hallituksen päätöksistä voi ja pitää
tiedottaa ”
• ″ Yhdistyksen luottamustehtävässä toimiva ei ole siellä ajamassa omaa etuaan, vaan yhdistyksen etua ”
• ″ Jokainen karavaanari vaikuttaa jo pelkällä olemuksellaan, jos ei muuhun niin siihen mitä ja miten harrastuksestamme ajatellaan yleisellä tasolla asiaa sen tarkemmin tuntematta ”
• ″ Karavaanari – aina ja kaikkialla! ”

Ekologinen vastuu

Yksilöllä: Asenne > Jätteiden lajitteluun, ajotapaan ym. > Lasten opettaminen toimimaan oikein > Oma esimerkki > Suosia lähipalveluja / tuottajia
Yhdistyksellä: Tiedotus, opastaminen ja koulutus > Alueelle tuleville vieraille > Oman ”henkilöstön” kouluttaminen > Jätehuollon järjestäminen > Oikeat astiat, oikea määrä > Imago >Raikkaampi mielikuva alueesta / toiminnasta
Liitolla: Kouluttaminen > Tiedottaminen > Lehden sisällön muutos > Harrastuksen ekologisuudesta muille kuin jäsenistölle > Palkitseminen ekologisuudesta
KATI 82119-1
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Ekologinen
vastuu Esa
Pussinen
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Liiton puh.
johtaja Juha
Hämäläinen
avasi seminaarin

Sosiaalinen vastuu Hanna Jokinen

Vastuullinen vaikuttaminen Minna Joensuu

Markku Vänskä puhui uusista
turvaväleistä

YT-alueiden puh.johtajien pikapalaveri
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