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SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY • HALLITUS 2012
ERKKI KANTOLA
puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

puheenjohtaja@etuniemi.fi

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 103
katri.punnonen@elisanet.fi

p. 040 7438 778

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

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

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

Tätä kirjoitettaessa on vielä hetki aikaa valmistella leirintäalueita kesävieraita varten. Etuniemessä ollaan valmiita
kesän sesonkiin. Nyt kannattaa tulla käymään ja tutustumaan juuri valmistuneeseen ”uusvanhaan”, saneerattuun
kesäkeittiöön. Aikoinaan kunnan rakentama keittiörakennus peruskorjattiin perinteitä kunnioittaen viime syksynä
ja viimeisteltiin nyt keväällä. Ulkoapäin entisen näköinen
rakennus on sisältä kokenut perusteellisen muutoksen. Nyt
vesihanoista saa niin juomakelpoista kylmää vettä, kuin
myös lämmintä vettä tiskaamiseen. Lämpimän veden tuotto
on nyt tuplattu ja tuleva kesä näyttää, onko lisäys riittävä.
Saneerauksessa on otettu huomioon EU – määräykset sähköasennuksissa ja paloturvallisuudessa.
Kevään ns. superviikonloppu talkoineen ja kevätkokouksineen vietettiin osin surkeassa säässä. Suunnitellut työt

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

TOIMIKUNNAT
ETUNIEMITOIMIKUNTA
Vetäjä
Olli Viro 040 1977640
olliviro@gmail.com

ETUNIEMEN ALUEMAKSUT 2012

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

Vuosikortit
Yhdistyksen jäsenille 12 kk:n kausipaikka
Talvikausipaikka kaikille 1.10 - 30.4

350 €
230 €

Kesäkeittiö remontin jälkeen.

(Hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla)

Timo Punnonen 0400 453 169
timo.punnonen@elisanet.fi
Kausipaikat
Jyrki Salo 0400 752 316
taidesalo@wippies.fi
Kaasuasiat
Heikki Lensu 0400 516 269
heikki.lensu@hotmail.com
TURVATOIMIKUNTA
Vetäjä
Matti Kononov 0400 653 383
matti.kononov@hotmail.com
Jäsenet
Arto Oksanen 050 5463 057
oksanen.arto@hotmail.com
Karl-Johan Nyström 050 5729 260
karl-johan.nystrom@welho.com
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Sähkö vuosikorttilaisille
Vuorokausimaksu
Sis. valosähkön ja saunan yleisvuorolla
Sis. lämmitys- /ilmastointisähkön
ja saunan yleisvuorolla
Päiväkäyntimaksu (sis. saunan yleisvuorolla)
Vaunuvierasmaksu (sis. saunan yleisvuorolla)
Autonlämmitys
Auton /vaunun huuhtelu
Vaunun säilytys
Kaasupullo
Perhesauna
Teltta
Pesukone
Kuivausrumpu
Vaunulippu

0,22 € /kWh

saatiin tehtyä melkein kaikki, kiitos hyvän esivalmistelun.
Etuniemitoimikunta otti talkoisiin varaslähdön jo edellisellä
viikolla helpottaen omalta osaltaan talkoopäivän työtaakkaa. Talkoista ja kevätkokouksesta on erillinen juttu tässä
lehdessä.
Historialliseksi luonnehdittu SF- Caravan ry:n liittokokousviikonloppu vietettiin Rovaniemellä 19 - 20.5.2012.
Varsinaiset kokousasiat sujuivat varsin leppoisissa merkeissä liittohallituksen esitysten mukaisesti. Liittohallitukseen
äänestettiin kolme edustajaa erovuoroisten tilalle vuosiksi
2013 - 2015. Valituiksi tulivat Minna Joensuu Kuopiosta uudelleen ja uusina jäseninä Ahti Kuikka Joensuusta ja Timo
Tarvainen Porista. Liittokokous hyväksyi Liittohallituksen
esityksestä Caravan Ydin – Häme ry:n liiton varsinaiseksi
jäseneksi.
Tuleva kesä saattaa olla haasteellinen leirintäalueiden
näkökulmasta katsottuna -valtiovallan toimenpiteet kun
käyvät jälleen automatkailijan kukkarolla korotettuina veroina ja kalliimpina polttoaineina.

20 / 15 (SFC-jäsen) € /vrk
25 / 20 (SFC-jäsen) € /vrk

3 € /hlö (yli 16v.)
3 € /hlö (yli 16v.)
1 € /2h kerta
5€
2 € /vrk
21 € /11 kg
8 € /50 min
15 € /vrk
2€
2€
15 €

Kaikesta huolimatta toivotan kaikille
vilkasta ja mukavaa matkailukesää!
EKA 59184

TAPAHTUMAKALENTERI 2012
JUHANNUSTAPAAMINEN
22. - 24.6.2012

NAISTENPÄIVÄ K18
15.9.2012

SYYSKOKOUS
7.10.2012 klo 12.00

SYYSSOPPA
25.8.2012

SYYSTALKOOT
6. - 7.10.2012

PIKKUJOULUJUHLA
8.12.2012
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SF-Caravan ry:n järjestämä

TIIVIS KOULUTUSVIIKONLOPPU
turvallisuudesta ja yhdistystoiminnasta
Kylpylähotelli Peurungassa, Laukaalla 10.3–11.3.2012

Eero Ollila
- Yhdistyksen säännöt ja laki.

E

tuniemestä olivat Turvalliseen liikenteeseen ja leirintään kurssilla
Arto Oksanen, Karl-Johan Nyström, Timo Punnonen ja Yhdistystoiminta tänään kurssilla Anna-Liisa Suorela, Ari Kettunen, Jaana Hintsala, Katri
Punnonen ja Keijo Tonteri.
Asiaa Turvalliseen liikenteeseen ja
leirintään kurssilla oli muun muassa:
 vaunun kytkennästä sekä painoista
(koukun, auton sekä vaunun osalta)
ajokortti muutoksesta
vaunun sähkökytkennöistä ja
turvallisuudesta
uudesta pelastuslaista
kaasun käytöstä

Samaan aikaan Yhdistys toiminta tänään koulutuksessa pohdittiin:
yhdistystoimintalakia ja yhdistyksen
sääntöjä
jäsenrekisterin pitäminen
jäsenyys/jäsenyydet ja liittyminen
jäseneksi
yhdistyksen toiminta netissä
jäsenmaksujen maksaminen ja
seuranta
sosiaalinen media (Facebook)
Kurssit olivat erittäin hyvin järjestetty
sekä antoisia ja antoivat ajattelemisen
aihetta varsinkin alueemme turvallisuuteen viitaten. Pelastuslaki mikä pääpiirteittäin velvoittaa varautumaan ennakol-

ta vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin, joka
näkyykin jo nyt alueellamme mm. leikkipaikan ympärille rakennetussa aidassa,
kokoontumispaikka on merkitty taululla,
pelastussuunnitelman päivitys, veneiden
airot ovat lukittuna, jolla varmistamme,
että isäntä pystyy tarjoamaan veneilijöille
pelastusliivit mukaan. Turvakävely toteutettiin talkooviikonloppuna, josta joku
saattoikin saada huomautuksen kytkentä kaapelin nykyisestä määräyksestä (2,5
mm/2) ja ulkotiloihin soveltumattomista
kylmäkalusteista (palovaara).

Juhannus
Etuniemessä 2012

T.P.

Pääsiäinen Etuniemessä

P

ääsiäisen vietto alkoi pitkäperjantai aamun sauvakävelyllä,
sää ei oikein suosinut kävelijöitä, koska taivaalta satoi ”jalkarättejä”.
Matkaan kuitenkin lähdettiin pienellä,
mutta sitäkin sinnikkäämmällä joukolla. Matka sujui porukalla rattoisasti,
lopussa jopa heräteltiin ajatusta ottaa
tällainen kävely tavaksi viikonloppuisin. Olisiko muitakin matkaan lähtijöitä, jos ilmoitustaululla ilmoitettaisiin
lähtöaika?
Iltapäivällä pelattiin Etuniemen historiassa ensimmäistä kertaa Bingoa,
joka veti yllättäen tuvan täyteen innokkaita, paikalla oli kaiken ikäis-

tä pelaajaa. Bingoemäntänä toimi
Annukka. Illalla saunojen jälkeen laulettiin tuvalla karaokea, isäntänä toimi
”Kettu”
Lankalauantaina tupa oli jälleen
täynnä isäntäinfon merkeissä ja
paikalla oli yllättävän paljon kausipaikkalaisia, jotka ovat tänä kesänä
ensimmäistä kertaa isäntinä. Alussa
yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Kantola puhui isännän tehtävistä ja kuinka
isännän kuuluu toimia, ottaessaan vieraita alueelle vastaan.
Etuniemitoimikunnan vetäjä Olli
Viro jatkoi, käyden tarkemmin isäntävuoroon liittyviä käytännön ohjeita

isännille läpi, kaikki nämä löytyvät
isäntäkansioista, jonka edellä mainittu
on myös päivittänyt.
Ilta päättyi pääsiäiskokon polttoon,
jolla karkotettiin Etuniemestä pahat
henget ja noidat pois.
Sunnuntain keskipäivällä oli ”lodjausta” eli alueelle piilotettu visaisia kysymyksiä pääsiäiseen liittyen. Joitain
innokkaita kävi niitä joukolla pohtimassakin, kartta oli apuna laatikoitten
etsimisessä. Yhtään täysin oikeaa vastauslomaketta ei palautunut, ei Googlen/Internetin käyttäjiltäkään.
”BONGARI”

Lipunnosto aattoiltana klo 18:00
Kokko palaa juhannusaattona klo 22:00
Christer´s tivoli järjestää puuhaa perheen
pienimmille mm. pomppulinna alueella.
Tarkemmin ohjelmasta ja aikataulusta
lähemmin alueen ilmoitustaululla.
Alueella normaalit vuorokausimaksut.
Tervetuloa!

SFC-Sisä-Savo ry Etuniemi
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Tilaussaunan oven vaihto ja puunkaatoa portilla.

Talkooviikonloppu
Etuniemi 5. – 6.5.2012

K

evättalkoot pidettiin Etuniemessä osittain sateisessa säässä, joka jakoi varsinkin naisia touhuamaan
paljolti sisätiloihin. Suunnitellut työ saatiin silti kivasti tehtyä, järvellekin ponttoni päästiin laittamaan, koska
jäät olivat lähteneet juuri edellisellä viikolla.
Lasten leikkipaikka on saanut aidan ympärilleen, missä on
nyt lasten turvallista leikkiä. Hieno kesäkeittiömme odottaa
kesävieraita testaamaan toimivuuttaan.
Ei silti ilman kömmähdyksiä tästäkään viikonlopusta selvitty. Sateisen sään lisäksi Kirsi Ukkonen emännöi keittäen
soppaa talkooväelle, jolloin ikänsä päähän tullut patakattila
sanoi itsensä irti, mutta mistäpä ammattilaiset säikähtäisivät, keitto valmistui kuitenkin talkooväelle useassa pienessä
kattilassa apuemäntien avustamana. Suuri kiitos emännille
maukkaasta nakkikeitosta, joka maistui varmasti kaikille
ahkerille talkoolaisille.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin tavalliseen tapaan
talkooviikonlopun päätteeksi tuvalla.
Sihteeri esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen, jossa
todettiin jäsenmäärän olevan nousussa, vuoden lopussa 523
jäsentä. Yhdistys piti sääntömääräisiä kokouksia Etuniemen
tuvalla keväällä ja syksyllä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Tiedottamisen pääkanavina käytettiin KymiSaimaa YT-alueen yhteisjulkaisuissa Kulkuri-osiota sekä
yhdistyksen www-sivuja. Tapahtumia alueella oli juhannustreffit, soppa/turvallisuustreffit ja pikkujoulut. Yhdistys
kuuluu edelleen Caravan-Huiput ry markkinointiketjuun.
Yöpymistilasto oli hieman laskenut verrattuna edelliseen
vuoteen.
Suurempia investointeja Etuniemeen tehtiin:
Etuniemen alkuperäiset rakennukset lunastettiin kunnalta yht.1200½ > Lisättiin lipputanko Suomen lippuineen

yht.670½ > Saunan lauteet uusittiin, hinta töineen 669½ >
Rakennettiin tupakkakatos saunan viereen yht.1880½ >
Kesäkeittiön saneerauksen aloitus, kulut v.2011 10253,07½
> Alatasanteen raivaus/tasaus kulut v.2011 4638½ > Yksi
ulkovalaisin pylväineen ja pistorasiakoteloita peltoalueen
sähköistyksen uusiminen yht. 3074½ > Tuvan uusi televisio
hinta 800½ > Alueen siivouksessa, kahvio/kioskitoiminnassa, sekä vierailijoiden kirjautumisessa ja rahastuksessa
käytettiin ulkopuolisia yrittäjiä.
Alueella toimi Etuniemitoimikunta ja Turvatoimikunta.
Kuultiin Merja Saaren esittämänä Tilit ja tilintarkastajien
lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös.
Hallitus oli keskuudessaan valinnut vuoden karavaanareiksi Jyrki ja Marita Salon, jotka ovat tehneet paljon alueellamme ja toimineet kunnioittavasti yhdistyksen hyväksi.
Caravan huippujen vapaakortin ja ”kyläluuta nimityksen”
hallitus antoi Masi ja Tuija Ikävalkolle.
”BONGARI”

Vuoden 2011 karavaanarit
Jyrki ja Marita Salo

”Kyläluudat”
Masi ja Tuija Ikävalko.

Nakkikeiton valmistelua.

Leikkipaikan uusi aita.

Mustikkasatoa odotellessa
Etuniemen metsästä..
KULKURI
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Tervetuloa uudet jäsenet!

Y

hdistyksemme oma viihtyisä jäsenalue Etuniemi sijaitsee lähellä Hirvensalmen kirkonkylää, puhdasvetisen,
Puulan vesistöön kuuluvan Liekuneen rannassa.
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
syksyn ja kevään aikana täysin uudistettu keittokatos. Alueella
on myös iso tuparakennus, jossa on mahdollisuus karaokeen ja
erilaisten pelien pelaamiseen. Lisäksi trampoliini, polkuautot,
polkupyörät, kanootit ja soutuveneet ovat vapaasti kaikkien

Hyvönen Harri
Häkkinen Eero
Kravchenko Alexei
Manninen Pentti
Mykkänen Esko
Nenonen Jarmo
Nenonen Soili
Nykänen Jouko
Ollila Esa
Pitkäaho Heikki
Pitkänen Pauli
Ryynänen Arto
Taavitsainen Raimo
Turunen Matti
Virtanen Pertti
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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.
Vuoden 2012 ensimmäisen neljän kuukauden aikana yhdistykseemme liittyi 15 uutta jäsentä, joista varsinaisia jäseniä 14
ja rinnakkaisjäseniä 1.
Kiitokseksi (varsinaisesta) jäsenyydestä, haluamme antaa kaksi
ilmaista tutustumisvuorokautta alueellamme (sis. valosähkö).
Jos et vielä ole saanut tutustumiskäyntiin oikeuttavaa kirjettä,
tipahtaa se postilaatikkoosi lähipäivinä.

Mikkeli
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämäki
Suonenjoki
Mikkeli
Mikkeli
Pieksämäki
Mikkeli
Heinola
Heinola
Pieksämäki
Haapakoski
Mikkeli
Heinola

Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Rinnakkaisjäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen

