KULKURI

SF-Caravan Sisä-Savo ry
Jäsentiedote 4 / 2011

PUHEENJOHTAJALTA
Tämän lehden ilmestymisen
aikaan kaikki Sisä-Savon ja Etuniemen tärkeimmät tapahtumat
tälle vuodelle on saatettu päätökseen. Merkittävin oli lokakuun toinen viikonloppu; syystalkoot lauantaina ja yhdistyksen syyskokous sunnuntaina.
Kiitokset talkooväelle, kaikki
tarpeellinen tuli tehtyä ja Etuniemi on valmiina talven tuloon.
Syyskokouksesta ja talkoista on
erilliset jutut toisaalla.
Syksyn aikana puita ja pensaita on raivattu, sekä ”joutomaata”
tasattu tavoitteena siistimpi ja
hoidetumpi alueen ilme. Kesäkeittiö on myös kokemassa täydellisen muodon muutoksen; sisäpuoli on uudistettu kokonaan
rakennuksen perinteitä kunnioittaen. Remontti viimeistellään
ensi keväänä ennen kesäkauden
alkua. Saneeraussuunnitelma
oli hyvä ja toteutus onnistunut.
Kiitokset kaikille projektiin
osallistuneille.
Moni on varmaan huomioinut
yhdistyksemme toimihenkilöiden varsin korkean keski-iän.
Syyskokouksen valitsemat uudet hallituksen jäsenet laskevat
tuota keski-ikää huomattavasti
ja se antaa varmasti enemmän
virtaa hallituksen työskentelyyn. Toivotan onnea ja menestystä uusille sekä uudelleen valituille hallituksen jäsenille.

Lopuksi muistuttaisin kaikkia
Etuniemen kausipaikkalaisia lumen ja jään tuomista haasteista;
jos matkailuajoneuvon käyttö
on talven aikana minimaalista,
kannattaako etutelttaa jättää
talveksi. Jokainen meistä on it-

se velvollinen huolehtimaan
omasta kalustostaan.
Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta ja Joulun odotusta.
EKA 59184

TALKOOT ETUNIEMESSÄ 8.10–9.10.2011
Talkoot menivät taas odotusten mukaan, teimme töitä lämpimässä syksyisessä auringon paisteessa, saimme taas paljon aikaiseksi. Alustava työlista toteutui
hyvin.
Ranta-alue laitettiin tavalliseen tapaan talvikuntoon. Uu-
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det talviportaat odottavat nyt
kutsuvasti uusiakin avantouimareita tulevana talvena uimaan.
Kesäkeittiöllä on alkanut uudistumisen vaihe, jo ennen talkoita vanhaa oli purettu ja uutta pintaakin on osittain saatu rakennettua. Mm. seiniä paneloi-

tu, tiskipöydät sekä vesikalusteet uusittu, valaistus uusittu sekä sähköt palvelemaan uusia
helloja ym….Iso kiitos siihen varatulle iskuryhmälle, joka oli
aloittanut urakan jo paljon ennen yhteisiä talkoita, joka jatkui kyseisenä viikonloppuna,
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vaikka paikalla olikin vaihtuneet eri ammattimiehet.
Odottelemme varmasti kaikki
innolla tuon kesäkeittiön uudistumisen valmiiksi tuloa, missä
on ensi kesänä mukava yhdessä
vieraidenkin kanssa kokkailla ja
jutella kuulumisia.
Alakenttä on myös uudistumisen alla, joka laajenee lopullisesti ennen ensi kesää. Joitakin
pikkupuita raivattiin vielä rantanäkymien tieltä.
Naiset pesivät ikkunat tuparakennuksesta ja muu siivous jätettiin suuremmilta osin ensi kevääseen, joten ulkona puuhasteli naisia siistimässä aluetta kunnan kaatamien puiden roskista
ja puista pudonneista lehdistä.
SUURI KIITOS KAIKILLE
TALKOOLAISILLE
Hallitus ja Etuniemi toimikunta
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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
Raimo Severi Stenbäck
s.29.4.1947
k.13.9.2011
karavaani jäsen numero 2300
Muistoa kunnioittaen SF- Caravan Sisä-Savo ry
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Kullerot kukkii Saksan alpeilla

Maisema Saksan Alpeilta, Veistotaidetta
samasta paikasta
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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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SYYSKOKOUKSEN SATOA
SF-Caravan Sisä-Savon sääntömääräinen syyskokous pidettiin 54 jäsenen voimin sunnuntaina 9.10.
Etuniemen tuvalla. Syyskokous järjestettiin perinteiseen tapaan syystalkoiden yhteydessä.
Kokouksen avasi yhdistyksen varapuheenjohtaja Kari Hirvonen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Pukkinen, sihteeriksi Tuija Räty sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Lensu ja Jyrki Salo.
Tärkeimpinä asioina kokouksessa olivat perinteiseen tapaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja
hinnaston vahvistaminen vuodelle 2012 sekä uusien hallitusten jäsenten valinta. Lisäksi kokouksessa
käsiteltiin hallituksen valmistelema sääntömuutosesitys sekä toimintasuunnitelman liitteeksi laadittu viisivuotissuunnitelma.
Kokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten Matti Kononovin, Merja Saaren, Hellin
Syrjäläisen ja Mari Toivolan seuraajiksi kaudelle 2012-2014 uudelleen Matti Kononov sekä uudeksi
jäseniksi Katri Punnonen, Keijo Tonteri ja Marika Lampinen.
Tilintarkastajiksi valittiin seuraavalle kaudelle uudestaan Harri Latva (HTM) Hsl-Consulting Oy:
stä sekä yhdistyksen jäsen Heikki Pukkinen, varatilintarkastajiksi Hsl-Consulting Oy sekä Raimo Nissinen.
Suurin syy yhdistyksen sääntömuutoksen tarpeeseen oli kokouskutsun ilmoittamistapa. Muutoksen
jälkeen yhdistyksellä on mahdollisuus julkaista virallinen kokouskutsu omilla verkkosivuillaan. Muut
sääntömuutokset koskivat lähinnä tulevaisuuden sähköistä kokoustekniikkaa.
Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys jatkaa toimintaansa pitkälti samaan tapaan kuin kuluvana vuonna. Myös talousarvio pysyy pitkälti viimevuotisen kaltaisena.
Hinnastoon, jonka kokous päätti esityksen mukaisesti tuli pari korotusta. Kausipaikan hinta nousee 350 euroon, kausipaikkalaisten sähkön hinta nostettiin 0,22 ww/kWh. Vierailijoita koskeva kahden
euron hinnankorotus tuli ei SFC-jäsenen ns. valosähkö-vuorokausimaksuun.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä
pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä perheitten kesken.
Tiedottaminen
SF-Caravan Sisä-Savon jäsenlehti Kulkuri, ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa Kymi-Saimaa YTalueen yhteisjulkaisussa. Yhdistyksen kotisivuja käytetään nopeana välineenä asioiden ja tapahtumien tiedottamisessa. Caravan-lehteä hyödynnetään laittamalla tapahtumakalenteriin tiedot treffeistä
sekä muista mainittavista tapahtumista.
Etuniemen ilmoitustaululla tiedotetaan asioista, jotka koskevat aluetta ja jäsenistöä.
Markkinointi
Yhteistyötä jatketaan Caravan Huiput ry:n ja Hirvensalmen kunnan kanssa.
Jäsentiedote Kulkuri lähetetään YT-alueille.
Koulutus
Caravan liiton järjestämiä koulutustilaisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistyksen talous
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Kaikista talouteen liittyvistä asioista päättää hallitus.
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Trefﬁtoiminta
Yhdistys pyrkii järjestämään 1-2 trefﬁt. Lisäksi järjestetään tapahtumia, jotka eivät ole niin virallisia kuin trefﬁt, esim. tervaleppäjuhlat ja yhdistyksen pikkujoulujuhlat. Kaikissa tapahtumissa huomioidaan lapsiperheiden viihtyvyys.
Etuniemen vaunualue
Alueen kehittämiselle ja huolenpidolle on laadittu viisivuotissuunnitelma, joka on erillisenä liitteenä. Viisivuotissuunnitelmaa toteutetaan vuosittain hallituksen päätöksellä aina vuoden rahatilanteen
niin salliessa.
Alueen siivouksessa, kahviossa ja vastaanotossa käytetään ulkopuolista apua.

Toimintasuunnitelman liite: Viisivuotissuunnitelma (alueen
kehittämissuunnitelma)
Tämän liitteen tarkoituksena on ohjata hallitusta Etuniemen alueen kehittämiseen ja kunnostukseen liittyvässä päätöksen teossa.
Alla luetellut kehittämis- / kunnostuskohteet ovat satunnaisessa järjestyksessä, josta hallitus voi valita kohteen vallitsevan rahatilanteen mukaan, ottaen huomioon kehityskohteen tarpeellisuuden ja
sopivan ajankohdan.
Tämän suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen keskeytymätön ja turvallinen toiminta, sekä
parantaa Etuniemen viihtyvyyttä SFC - alueena.
Tämä toimintasuunnitelman liite on niin sanottu elävä dokumentti, johon voidaan kirjata lisää kunnostus-/ kehittämiskohteita edellyttäen, että ne ovat toteutettavissa yhdistyksen voimavaroin.
Selvitetyt kehittämiskohteet ovat:
– huoltorakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraus (lämmityskattilan uusiminen)
– vaunualueen teiden perusparannus (ensin ns. vanhan alueen tiet)
– laiturin uusiminen
– tilaussaunan vesihuollon parantaminen
– uuden varaston rakentaminen
– uusien matkailuajoneuvopaikkojen (5) rakentaminen ns. alatasanteen ja lentopallokentän väliin
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Tapahtumakalenteri 2011
Pikkujoulu Laamalansaaressa
Uusivuosi Purhossa
-orkesteri
Uusivuosi Laamalansaaressa

10.12.2011
30.12.2011 - 01.01.2012
30.12.2011 - 01.01.2012

