KULKURI

SF-Caravan Sisä-Savo ry
Jäsentiedote 3 / 2011

Puheenjohtajan palsta
Tällä hetkellä kesäkauden viimeiset isäntävuorot ovat meneillään, joten on aika tarkastella
nyt päättyvää kesäsesonkia.
Osin loistavien lomasäiden ansiosta Etuniemessä vierailijoiden
määrä oli viimevuotisella tasolla, eli karavaanarit ovat suosineet aluettamme kiitettävästi.
Juhannustreffeille osallistui
noin 120 vaunukuntaa. Erityismaininnan ansaitsee ”Kristallitaivas”-niminen tanssiorkesteri,
joka sai paljon kehuja. Trefﬁt
sujuivat arpajaisineen, juhannuskokkoineen ja kylätappeluineen lähes totutulla tavalla…
Etuniemitoimikunnan luotsatessa tapahtumaa.
Kesäkauden päätteeksi järjestettiin syyssoppa-tapaaminen. Tällä kertaa teemana oli leirintäturvallisuus. Liiton turvatoimikunta oli kutsuttu opasta-

maan ja neuvomaan turva-asioissa. Lauantaina kukonlaulun
aikaan turvatoimikunta Markku
Vänskän johdolla suoritti alueella ns turvakävelyn, jossa tarkasteltiin leirintäaluetta ja paikalla olevia matkailuajoneuvoja
uhkaavia riskitekijöitä. Samalla
arvioitiin voimassaolevan turvasuunnitelman ajanmukaisuutta
ja kattavuutta. Herkullinen lohisoppa nautittiin pitkässä pöydässä epätavallisen helteisessä
säässä. Paikalla olivat lähes kaikki kausipaikkalaiset ja joitakin
vierailevia vaunukuntia. Lopuksi Markku Vänskä kertoi turvakävelyn havainnoista ja puutteista, sekä opasti kuinka turvallisuus tulee tekemällä, ei olemalla ja kuuluu meille kaikille.
Liiton turvatoimikunnan mielestä Etuniemessä turvallisuus ja
riskien hallinta on hoidettu hy-

vin, myös matkailuajoneuvojen
sähköliitännät olivat kunnossa.
Hallitus kokoontui myös kesätauon jälkeen. Rahastonhoitaja
esitteli välitilinpäätöksen, joka
on pohjana ensi vuoden talousarvion laadinnan aloitukselle.
Sähkön, lämmitysöljyn ja eräiden palvelujen kallistuminen
luo paineita maksujen korotuksiin. Hallitus esittää syyskokoukselle korotuksia kausipaikka
- ja liittoon kuulumattomien jäsenten maksuihin. Mittarisähkön hintaa esitetään myös korotettavaksi. Hallitus päätti myöntää varat kesäkeittiön saneeraukseen ja hyväksyi samalla saneeraussuunnitelman. Työt suoritetaan osin talkoovoimin tulevana syksynä.
Lopuksi allekirjoittanut ja
hallitus esittävät lämpimät kiitokset isännille ja kaikille kausipaikkalaisille, jotka ovat
edesauttaneet Etuniemen alueen viihtyvyyttä ja tehneet siitä
niin suositun kuin se nyt näyttää
olevan. KIITOS!
Syysterveisin EKA 59184
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KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Sisä-Savo ry
Sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Paikka:
Asiat:

Sunnuntai 9.10.2011 klo 12.00
Etuniemi, Hirvensalmi
Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n määräämät syyskokousasiat
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Kahvitarjoilu alkaen klo 11:30, muista ottaa jäsenkortti mukaan
TERVETULOA
Hirvensalmella 9.8.2011
Hallitus

VARAATHAN KALENTERIISI VIIKONLOPUN SYYSTALKOILLE
ETUNIEMESSÄ 8.10–9.10.2011

PISTETÄÄN ALUE PORUKALLA TALVIKUNTOON
tarkemmin aiheesta alueen ilmoitustaululla ja nettisivuilla
SYYSKUUN kuluessa
Terveisin Etuniemitoimikunta Ja Hallitus

Kulkuri 3/2011

29

ETUNIEMESTÄ ”TEIDEN TUKOT VESILLÄ”
Taas tuli soudettua n. 70 km
kahden päivän aikana, jo kolmatta kertaa. Tällä kertaa koko
joukkue oli SFC- Etuniemestä.
Viisi ensikertalaista, hauskalla
perhelomalla sulkavan Partalansaaressa.
Tänä vuonna matkassa oli 9
vaunukuntaa, joista 5 vaunua
lähti tiistaina 5.7.2011 Etuniemestä kohti Sulkavaa. Puumalassa kävimme viimeisiä ruokaja juomaostoksia ostamassa, jonka jälkeen oli jälleen Kietävälän
lossi tukossa karavaanareista.

alueella olevaa pikkusaunaa,
vaikka varsinaisesti alueella ei
vielä muuta toimintaa tuolloin
ollut.
Harmiksemme emme venettä
mutka-airoilla tänä vuonna saaneet, jotka oli viimevuotisessa
Sulkava Veneen paatissa. Vene
oli kuitenkin hyvä, ei mitään
moittimista. Penkeissä oli viimevuotisesta poiketen pehmusteet,
silti lähes kaikilla peräpuoli vaivasi soudun aikana eikä rakkuloiltakaan säästytty, vaikka airoissa oli tupet ja osalla hanskat-

Tavoitteenamme oli olla Varvirannassa ennen muita soutujoukkueita, näin saimme valita
parhaat paikat leiriytymisalueelta. Loppuporukka saapui tiistai-illan ja keskiviikon aikana,
miten töiltään ja muilta menoilta pääsivät lähtemään.
Vietimme tiistai-illan ja keskiviikon valmistautuen torstain ja
perjantain soutukoetukseen,
rentoutumalla yhdessä käyden
mm. saunassa ja uimassa. Varsinkin tiistain saunavuorosta saamme olla kiitollisia Sulkavan soutujen järjestäjille, jotka jälleen
kerran antoivat meidän käyttää

kin kädessä. Ensiapuväeltä noihin vammoihin sai kyllä hyvää
apua.
Sää suosi meitä jälleen kumpanakin päivänä, soutu meni hyvin, vaikka viileätä tuulen virettä jäimme kaipaamaan monesti
soudun aikana. Aikaisemmin eivät toiset joukkueet ole meille
laulaneet, olemme kovasti itse
yrittäneet tulla järvellä kuulluksi erilaisilla huudoilla ja lauluntyngillä, joka on myös auttanut
eräällä tavalla jaksamaan aina
eteenpäin. Yllättäen nyt kuulimme useaan otteeseen järvellä
kaikille tuttua biisiä ”Karavaa-
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nari On Kaikkien Kaveri”, joka
varmasti johtui lipusta, minkä
olimme saaneet väsättyä veneemme keulaan, mistä johtuen
jokaiselle toiselle joukkueelle,
tuli varmasti selväksi mikä meitä kaikkia soutajia tässä veneessä yhdistää.
Matkassamme oli tietenkin
mukana kannustusjoukko, johon kuului lapsia, nuoria sekä
aikuisia jotka eivät veneeseen
mahtuneet, vaikka olisivat varmasti halunneet. Illanviettoon
tänäkin vuonna Varvirannassa
kuului vielä käydä ainakin kuuntelemassa tanssimusiikkia, saati
sitten jos joku vielä jaksoi pistää tanssijalalla koreasti ja energiaa pursuavat pojat juoksivat
muovipussit kädessä keräten
alueelta tyhjiä tölkkejä ja pulloja.
Kuten joka vuosi, ei nytkään
poikkeusta tapahtunut, saimme
jokainen soutaja kunniakirjan
ja mitalin, soudettuamme kaksi
päivää retkisarjassa n. 70km.
Ensimmäistä tai toista kertaa
mukana olleet arvonimellä soudun suursamooja, kolmatta kertaa tai jo useammin mukana olleet saivat arvonimen soudunsuurmestari.
Kaikki tämä onnistui hyvällä
joukkuehengellä ja todella SUURI KIITOS kuuluu Leinosen
Merjalle, joka edelleen hoiti
käytännön järjestelyt ennen ja
jälkeen soudun. Merjalla ja Vesalla oli muuten jo kahdeksas
kerta Sulkava Souduissa, ”vanhat konkarit”.
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TEIDEN TUKOILLE
VENE ON VARATTU
VUODEKSI 2012,
MUTKA-AIROILLA
Kuten aiemmin tuli sanottua,
soutu meni hyvin ja uudet tulokkaatkaan eivät säikähtäneet
soutua, vaan ovat ensivuonnakin
tulossa mukaan, niin tylsät soudut ja yhteiset hetket Sulkavalla meillä oli.
Saa nähdä pitääkö varata jo
kaksi venettä, halukkaita alkaa
olla niin paljon…
http://www.suursoudut.ﬁ
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PIKKUJOULUT ETUNIEMEN TUVALLA LA 3.12.2011
hinta: aikuiset 25,00 eur lapset 7-16 v. 10,00 eur
Ilmoittautumiset: 21.11.2011 mennessä sihteeri Tuija Räty
sihteeri@etuniemi.ﬁ tai tekstiviestillä puh. 040 708 1225
VIESTIIN TIETO ERITYISRUOKAVALIOSTA
ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ 60 ENSIMMÄISTÄ
MAHTUU MUKAAN, saat varmistuksen paluuviestinä
HUOM!
maksu suoraan Etuniemen tilille: FI46 5054 0220 0150 63
viimeistään 30.11.2011 viestikenttään merkintä
PIKKUJOULURUOKAILU sekä aikuisten ja lasten lukumäärä
PIKKUJOULURUOKAILU alkaa klo.18.00,
jonka jälkeen luvassa JOULUPUKIN vierailu ja arvomme kaikkien ruokailijoiden kesken joulukinkun!!
Muu ohjelma on vielä avoin, syksyn pimetessä ehkä sinulla tai ystävälläsi herää ideoita, tuon suhteen, mitä voisi yhdessä tehdä, joka saa kaikki hyvälle tuulelle ja joulumielelle
PIKKUJOULULAHJA VAPAAEHTOINEN arvo alle 5 eur
JOULUA ODOTELLESSA
Terveisin Hallitus ja Etuniemitoimikunta
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Aluemaksut Etuniemessä 2011:
SF-CARAVAN SISÄ-SAVO RY, alv rekisteröity
Aluemaksut Etuniemessä 2011:
Vuosikortit
Yhdistyksen jäsenille 12 kk:n kausipaikka
340 eur
Talvikausipaikka kaikille 1.10. – 30.4.
230 eur
Hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla.
Sähkö vuosikorttilaisille 0,20 eur/kWh
Vuorokausimaksu
SFC-jäsen
Ei SFC-jäsen
Sis. valosähkön ja
15 eur/ vrk
18 eur/ vrk
saunan yl.vuorolla
sis. Lämmitys- /ilmastointi- 20 eur/ vrk
23 eur/ vrk
sähkön ja saunan yl.vuorolla
Päiväkäyntimaksu
3 eur/ hlö (yli 16 v)
sis.saunan yl.vuorolla
Vaunuvierasmaksu
3 eur/ hlö/vrk/ (yli 16 v)
sis.saunan yl.vuorolla
Autonlämmitys
1 eur/ 2 h kerta
Auton/vaunun huuhtelu
5 eur
Vaunun säilytys
2 eur/ vrk
Kaasupullo
21 eur/ 11 kg
Perhesauna
8 eur/ 50 min.
Teltta
15 eur/ vrk
Pesukone
2 eur
Kuivausrumpu
2 eur
Vaunulippu
15 eur

Pysähtyneet Vankkurit
Reino Mäkitalo
s. 15.10.1942
k. 21.3.2011
SFC 33643
Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Sisä-Savo ry
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YHTEYSTIETOJA 2011
Etuniemitoimikunta
Etuniemivastaava:
Olli Viro
040 – 197 7640
Jäsenet:
Katri Punnonen 044 - 556 0103
Timo Punnonen 0400 – 453 169
Kausipaikat:
Jyrki Salo
0400 - 752 316
Turvatoimikunta
Vetäjä:
Hellin Syrjäläinen
Jäsenet:
Aulis Kunttu
Unto Rantanen
Kaasuasiat:
Heikki Lensu
0400 – 516 269

olliviro@gmail.com
katri.punnonen@elisanet.ﬁ
timo.punnonen@elisanet.ﬁ
taidesalo@wippies.ﬁ
hellinsyrjalainen@hotmail.com
aulis.kunttu@dnainternet.net

heikki.lensu@hotmail.com

HALLITUS 2011
Puheenjohtaja:
Kantola Erkki
P. 040 - 7438778
puheenjohtaja@etuniemi.ﬁ
Rahastonhoitaja:
Saari Merja
P. 040–506 4022
rahastonhoitaja@etuniemi.ﬁ
Muut jäsenet:
Matti Kononov
P. 0400–6533 83
matti.kononov@hotmail.com
Syrjäläinen Hellin
P. 044 – 5457 379
hellinsyrjalainen@hotmail.com
Viro Olavi
P. 040 – 197 7640
olliviro@gmail.com
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Varapuheenjohtaja
Hirvonen Kari
P. 050 – 567 8045
kari.hirvonen@kolumbus.ﬁ
Sihteeri ja jäsenkirjuri:
Räty Tuija
P. 040–708 1225
sihteeri@etuniemi.ﬁ
Oksanen Arto
P. 050 – 5463 057
oksanen.arto@hotmail.com
Toivola Mari
P. 040 – 5335 243
mari.toivola@varma.ﬁ
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