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Puheenjohtajan palsta

Theon palsta

Tervehdys Kymenlaakson kara-
vaanarit

Alkaa se matkailukesä lähentyä lop-
puaan. Onhan syksykin vielä hienoa 
aikaa harrastaa matkailua. Meidänkin 
alueella on vielä muutama tapahtuma 
tänä vuonna esim. yhdistyksemme jä-
senten pyynnöstä valorosvot jossa tar-
jolla rosvopaistia ja valoasetelmien 
tekoa. Siellä äänestetään vuoden pur-
holaiset ja vuoden karavaanarit jotka 
palkitaan yhdistyksen pikkujoulussa, 
sekä lauantaina perinteinen syysko-
kous jossa asialistalla mm. yhdistyk-
sen sääntömuutosehdotus. Erovuo-
rossa hallituksessa on neljä jäsentä. 
Tervetuloa kaikki tekemään tärkei-
tä päätöksiä meidän yhteisistä asiois-
ta ja puhaltamaan ”purhon henkeen” 
vähän lisää puhtia. Syystalkoot on lo-
kakuun lopulla ja pikkujoulu marras-
kuun lopussa. Siellä ruokailu ja illalla 
tanssit Seppo Olavin ja Jukka Hovin 
tahdein. Yhteistyöalueet johon kuulu-
vat, Etuniemi SF-C Sisä-Savo ry alue, 
Kuus-Hukkala SF-C Savonlinnan seu-
tu ry, Laamalansaari SF-C Saimaan 

seutu ry, Palvaanjärvi SF-C Kouvo-
lan seutu ry ja meidän Purho SF-C 
Kymenlaakso ry ovat Lahden Cara-
van messuilla tuomassa tutuksi kai-
kille karavaanareille meidän yhdistyk-
siä. Jos sitä kautta saataisiin asiakkaita 
ja vaikka yhdistyksiimme uusia jäse-
niä. Lomamatkalla kun ollaan kerrottu 
mistä ollaan niin on paljon karavaana-
reita jotka ei ole kuullut meidän alu-
eistamme. Tämä kesä on ollut hieman 
parempi matkailijoiden suhteen kuin 
viime vuosi ja alueellamme on vierail-
lut karavaanareita jotka on ensi kertaa 

käyneet tutustumassa alueeseemme.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja tal-

ven jälkeen startataan taas uuteen mat-
kailukesään mikä tuo mm. meidän yh-
distyksen juhlat elokuussa 2017.

Tapaamisiin 
Terveisin Timo

Syyskokouskutsu 15.10.2016

SF-Caravan Kymenlaakso ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lau-
antaina 15.10.2016 klo 11:00 Purhossa 
Puuhapirtillä osoitteessa Mäntylänkan-
kaantie 5, 49660 Pyhältö.

Kokouksessa käsitellään SF-Caravan Ky-
menlaakson Ry:n sääntömuutokset, kos-
kien kevät ja syyskokouksen yhdistämis-
tä, sekä siihen liittyvät muut asiat.

SF-Caravan Kymenlaakso ry, hallitus

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus 
klo 10:30 alkaen.

Kesä on taas loppumaisillaan ja syksyä odotelles-
sa. Olihan meillä mukaviakin ilmoja kesän aikana.
Paljon oli tapahtumia ja siitä tietenkin kiitos kuuluu 
järjestäjille. Meillä kävi mukavasti vieraita Purhossa.

Saimme mukavasti kirjoituksia ja valokuvia leh-
temme sivuille, kiitos kirjoittajille ja toivon että jat-
kossakin olisi lehden kirjoittajia seuraaviinkin nu-
meroihin joka ilmestyy maaliskuussa 2017. En halua 
myöskään unohtaa mainostajiamme jotka osallistui-
vat lehtemme toimintaa kiitos kuuluu myös heille-
kin.

Terveisin
Toimittaja Theo



 SFC Kymppi 2/2016     31 

ALAKYLÄNTIE 33 • KOUVOLA • PUH. 05-544 5970 • www.cityvaraosa.fi 

Varaosat ja korjaamopalvelut
SAMAN KATON ALTA!

• Öljynvaihdot
• Määräaikaishuollot
• Ilmastointilaitehuollot
• Jarrukorjaustyöt
• Nelipyöräsuuntaukset
• Katsastustarkastukset
• OBD-testaukset
• Bensiini/diesel
   päästömittaukset

PALVELEMME 

MA-PE 8-17

Edut SF Caravan-korttia 
näyttämällä.

VUOKRAA TALVIPAIKKA PURHOSTA!

Vapaana muutamia talvipaikkoja ajalle 
15.10.2016 - 30.4.2017, hinta 150 €

varaukset: 
Reijo Tuori 050 544 7642 tai 

reijo.tuori@kolumbus.fi

CARAVAANARI

ÄLÄ riskeeraa laittomilla lait-
teilla, vaan hanki kunnolliset 
lailliset pelit palvelemaan iloisia 
laulajia!
Melplay tarjoaa Melplayer 4, ja 
sovitun määrän musiikkia Cara-
vaanari hintaan, etkä enää ole 
riskipeluri!
Tarjolla on noin 3 200 laulukap-
paletta hintaan 6000 € sis. alv. 
(Ovh. 9500 €.) 
Tarvittaessa laulujen määrää ja 
hintaa voi pienentää tai suuren-
taa tarpeen mukaan.
Jos haluat liittyä tyytyväisten 
joukkueeseen, niin soittele 
Paulalle puh. 040 767 1401.

Teemme tarjouksen, joka sopii 
molemmille osapuolille !

Terveisin Melplayn väki.
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Pulaa hyvistä käytetyistä, 
etenkin vaunuista!

Oletko myymässä
- myymme puolestasi!

Otamme myyntitiliin 
käytettyjä matkailuautoja 

ja -vaunuja.

Seppolantie 11, Kotka 
(05) 260 8200
www.pepeuu.fi

Pulaa hyvistä käytetyistä,
etenkin vaunuista!

Juhannus Purhossa 2016



Tarkastettu
VAIHDOKKI
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Lasten ja nuorten urheilutapahtumasta Purhossa
Vesisateinen herätys, tilaus oli tehty kuivasta säästä. Ei hätää, kisojen alkami-

nen siirrettiin kello kahteen. Niin oli kaunis ilma, eikä sateesta tietoa. Osanotto 
oli täydellistä, osallistujia oli monista eri ikäluokista, nuorin Heikki 2v. ja van-
hin pian 14v. Lajeina olivat jumppaviesti, jalkapalloturnaus, tikka ja pienem-
mille keilaus, esterata, saappaanheitto sekä polkuautoilua. Lajien välissä pidet-
tiin 10 min juomatauko, kaikille oli tarjolla mehua, ja sitten touhu jatkui. 

Kaikki osallistujat saivat päivän päätteeksi grillillä makkaraa, mehua sekä 
diplomit. Nuoret vetäjät olivat huomioineet myös katsojatkin, sillä he olivat 
leiponeet mokkapaloja, pizzaa, keksejä ja keittäneet kahvia, ja niitä sai ostaa 
muutamalla kolikolla. Omasta puolestani kiitän koko tekevää porukkaa ja teitä 
jaksavia vanhempia. Olipa mukava päivä!

Raija Saarva (65033)



 SFC Kymppi 2/2016     35 

Yhtenä sateisena viikonloppuna tyt-
täreni ja hänen hyvä ystävänsä ehdot-
tivat että he haluavat ryhtyä nuoriso-
toimikuntaan. Mietin että mikä ettei, 
sillä parhaat ideat tulevat nuorilta. 
Muutamien viikkojen päästä siitä heil-
lä oli idea järjestää lasten ja nuorten 
urheilutapahtuma. 

No ei muuta kun töppöstä toisen 
eteen ja idea eteenpäin hallitukselle ja 
siitä se sitten lähti nopealla temmolla 
eteenpäin. Päivä piti päättää kokolail-
la nopeasti niin, että se on ennen kou-
lujen alkua ja samoin piti ideoida na-
posteltavat ja lajit. 

Esterataa piti alkaa suunnitella ja 
muita pisteitä ideoida ja viimeistellä 
aikataulut että kaikki menee todella-
kin putkeen. Alku oli loistavaa, vaan 
sitten luonnonvoimat antoivat oman 
haasteensa järjestelyihin, sillä oli lu-
vattu sadetta, ja meidän piti keksiä si-
säpuuhaa mikäli sää on liian huono. 
No, sitkeästi uhmasimme luonnonvoi-
mia ja saimme kuin saimme radat lai-
tettua.

Tapahtumaa edeltävänä päivänä ty-
töt aloittivat hyvässä hengessä leipo-
maan jo ennen yhtätoista pizzoja, kek-

sejä ja mokkapaloja. Kyllä me äiditkin 
tyttöjä hieman auteltiin. Jutun piti olla 
ihan helppo nakki, mutta vielä neljän 
aikaan touhuilimme puuhapirtin keit-
tiössä siivoamassa viimeisiä jälkiä lei-
vonnaisistamme. Siihen sopi sanonta 
väsyneitä mutta niin onnellisia! Luo-
mukset loistivat ainakin omasta mie-
lestäni. 

Varsinainen tapahtumapäivä

Aamulla hyvissä ajoin ylös ja ilmas-
sa oli ns jännityksen tuntua niin isoil-
la kuin pienemmilläkin. Edellis-iltana 
oltiin käyty vähän katsomassa osal-
listumislistaa parlamentilla ja olihan 
niitä osallistujia ihan kivasti näin en-
sikertaan. Noh, tässä vaiheessa jännit-
ti jo aika paljon! Ei vaan voinut an-
taa jännitykselle valtaa. Oli jatkettava 
eteenpäin täysillä. Tapahtuman alkua 
piti siirtää kello kahteen sään takia. 
Tytöt päättivät että myynti alkaakin 
kello 13, jonka piti alkaa samaanai-
kaan kuin itse tapahtuma eli kello 14. 

Jännitti vähän miten tapahtuma me-
nee mutta kyllä juttu on niin että nuo-
rissa ja lapsissa on tulevaisuus ja oon 

niin ylpeä näistä nuorista jotka ideoi-
vat tapahtuman niin hienosti kun vaan 
mahdollista joten annetaan tilaisuus 
osallistua yhteiseen tekemiseen niin 
takaan ja alleviivaan että millään alu-
eella ei ole murheita tulevaisuudesta. 

Kiitos Krista Luukkonen ja Fanni 
Sankala tapahtuman ideoinnista ja to-
teutuksesta ja kaikille muille avustajil-
le: Mika Vainionpää, Pasi Luukkonen, 
Katja Sankala, Kirsi Häkkinen, Samu 
Vainionpää, Lauri Leppänen, Katri 
Saarva ja Tarja Karikoski. Ja eritoten 
haluan kiittää tapahtuman osallistujia! 

Palkintoja ei ollut kun hyvä ja haus-
ka mieli ja henkilökohtaiset diplomit 
ja kaikille mehua ja makkaraa tiimel-
lyksen päätteeksi. Kiitos ja katsotaan 
ensivuonna uudelleen, uudet kujeet ja 
metkut!!!!!!! - nähdään!!

ps. Sfc-Kymeenlaakso Purho sai vi-
rallisesti oman maskotin nuorimmasta 
osallistujasta Pikku-Heikki 2v loista-
va ”jätkä” ihana sitkee sissi, sydänten 
särkijä -> tältäosin Purhon tulevaisuus 
on taattu.

Satu Luukkonen

Halutaan kiittää kaikkia osallistujia ja muita mukana olleita tosi kovasti, koska 
ei oikeesti uskottu tän onnistuvan näin hyvin. Luultiin että osallistujia tulee just 
ja just joku 5, mutta teitä olikin yli 13! 

Meistä oli tosi hauskaa olla suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä hommaa, ja 
tehdä esim. ne diplomit ja ilmoitukset itse. Teidän takia me saatiin tää homma 
onnistumaan! Ja lopuks oli vielä superhauskaa diskossa! 

Toivottavasti nähdään vielä, ja otetaan tosi mielellämme uusiakin tyyppejä 
meidän ”jengiin”! Ja kiitokset Jorkille ku jaoit meidän tapahtumaa eteenpäin ja 
Marjolle että saatiin lainata esteitä! Tulkaa kaikki ensvuonna kans ja käykää ih-
meessä täällä muutenkin!

Fanni Sankala ja Krista Luukkonen



ainoa läheinen 
vaihtoehto

Svenska Tält i Dorotea AB
Timmervägen 5  ❚  917 32 Dorotea 
Puh: +46 942 513 14  ❚  Fax: +46 942 109 53 
Sähköposti: info@svenskatalt.se
Internet: www.svenskatalt.se

Kaikki tuotteet 

valmistetaan 

tehtaassamme Ruotsissa

www.svenskatalt.se
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010-puhelujen hintatiedot: Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh
 + 17,17 snt/min, lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min. 
Hinnat sis alv 24 %..

Laakkonen KOUVOLA
Kaitilankatu 8, Kouvola
Vaihde 010 217 0500

Myynti 010 217 0542
Avoinna 
ma-pe 9-17, la 10-14

Forester 2.0 X Autoveroton hinta 24.200,00 €. Arvioitu autovero 
8.665,92 €. Kokonaishinta 33.466 €.

Forester 2.0 Diesel automaatti. Autoveroton hinta 29.900,00 €. 
Arvioitu autovero 10.516,32 €. Kokonaishinta 41.016 €.

Hinnat sis. toim.kulut 600 €. 
2.0 X kulutus 6,9 l/100 km (EU-yhd.) CO2-päästöt 160 g/km. 
2.0 Diesel kulutus 6,1 l/100 km (EU-yhd.) CO2-päästöt 158 g/km.

Subaru Forester.
Nyt myös dieselmoottorilla 
automaattina ja 2000 kg vetopainolla.
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Valorosvot 14.16. lokakuuta 2016

Lauantaina 15.10. klo 11 yhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous.

Vuoden Karavaanarin ja Vuoden Purholaisen äänestys.

Klo 15 alkaen yleisön 

pyynnöstä ROSVOPAISTIA!

-Tarjolla sekä lammasta että 

possua lisukkeineen

-Hinta 13€/aikuinen ja 

6,50€/alle 10v. lapsi

Illalla valoasetelmat sekä 

karaoketanssit

Rosvopaistille ilmoittautumiset 

etukäteen toimistolle tai puh. 

044-7749752    9.10. mennessä



MATKAILUVAUNUJEN JA -AUTOJEN
HUOLTO- JA KOLARIKORJAAMO

VALTUUTETTU  HUOLTO :

                 Polar

Kaikkiin merkkeihin huollot ja korjaukset
TUKES: n hyväksymä nestekaasulaitteiden asennus- ja huoltoliike

Varaosamyynti

HAMINA-TRAILER KY

        Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, Puh (05) 3448480, Avoinna ma – pe: 7.00-16.00      

        

Teollisuuskatu 20, 49400 Hamina, Puh 0400 676 427, Avoinna ma-pe 7.00-16.00

13.08.2016 Purhon Äijät

Kolea aamu, pilviä taivas täynnä haittaako se?. 
Ei tätä Äijäpäivää ihan pilalle saa edes pieni vesisadekaan. 
Sika tuotu ja juomat ojennuksessa, ennen ruokailua täy-
tyy tehdä vatsaan tilaa, joten urheilu alkoi, tikan heitolla, 
mölkkyä, saappaanheitto ja ehkä jotain muutakin äijämäi-
seen tapaan ja kokoon. 

Kyllä meidän äijät niin rakastavat meitä naisiaan, että 3 
saunaa lämpesi ja makkarat grillattiin ja serenadiin saatiin.

Kiitos Äijät ! Rakastan teitä kaikkia.
R.S.

Viisumit nopeasti  ja luotettavasti!
12 kk viisumi 2 ½ viikossa 160 €
12 kk viisumi 5-6 viikossa 140 €
24 kk viisumi 2 ½ viikossa 230 €
36 kk viisumi 2 ½ viikossa 350 €
Viisumit myös entisiin Neuvosto maihin. 
Myös esim. Kiinaan ja Intiaan.
Passin ja passikuvan voi lähettää myös postissa.  
Me täytämme anomuksen ja pyydämme 
matkavakuutustodistuksen vakuutusyhtiöstäsi.

puh/tel +358 44 2137770
Raatihuoneentori 16
49400 Hamina
Finland
www.monicatours.fi
info@monicatours.fi
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Tutustu koko jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

 Meille käyvät vaihdossa myös henkilö-
ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti

 

  Ostamme jatkuvasti matkailu-
ajoneuvoja – tarjoa!

 
Yli 400 matkailuajoneuvon valikoima

Varastossamme suurvalikoima uusia  
Adria-matkailuautoja ja -vaunuja 

 heti toimitukseen

Vantaa, Kistolantie 3 (moottoritieltä Klaukkalan liittymästä)  puh. 09-2525 7500 Myynti avoinna ma-pe klo 10-18, la 10-15  
• Adria-matkailuautohuolto (avoinna ma-pe klo 9-18) Car Caravania puh. 040 849 7025 / Marko

RINTA-JOUPPI CARAVAN

Tervetuloa  
kaupoille! 

Teemu Jaatinen 
p. 040 519 0611

teemu.jaatinen 
@rintajouppi.fi

Hannu Korhonen
p. 040 519 0610

hannu.korhonen 
@rintajouppi.fi

Kristian Holmström
p. 040 519 0613

kristian.holmstrom 
@rintajouppi.fi

Anton Ylä-Autio
p. 040 823 3061

anton.yla-autio 
@rintajouppi.fi


