JUHLANORPPA

50vuotta
SF-Caravan Saimaan Seutu ry

Me juovumme Saimaan laineista, rantasaunan tuoksusta,
iltahämärästä sekä Laamalansaaren rauhasta, ihmisistä
ja muistoista.

Oi aikoja
Hyvät Karavaaniystävät, kun tätä
artikkelia kirjoitan maaliskuun lopulla, on Suomi poikkeustilassa. Tila,
jota ei sotien jälkeen ole julistettu.
Olimme valmistelleet yhdistyksemme
50-vuotisjuhlia, ja kaikki oli valmista
13.6.2020 varten. Tässä tilanteessa
juhlia ei kuitenkaan voida järjestää.
Yhdessä pääsemme tämänkin yli.
Toivon kesän tuovan helpotusta
tilanteeseen, ja pääsemme kukin tahoillamme harrastuksemme piiriin.
SF-Caravan Saimaan Seutu ry täyttää
13.6.2020 pyöreitä, vaikka juhlat jäävätkin väliin. Haluan omasta puoles-

tani onnitella viisikymmentävuotiasta
yhdistystämme. Arvostan sitä työtä,
jota yhdistyksen vastuuhenkilöt ja
lukuisat muut aktiivit ovat vuosikymmenten aikana saaneet aikaan.
Tähän Juhlanorppa-lehteen on kerätty
keskeisiä tapahtumia ja asioita vuosien
varrelta teille tutustuttavaksi. Kiitos
toimikunnalle Juhlanorppa-lehden toimittamisesta.
Viime vuosikymmeninä on toimintamme vahvasti painottunut nyt omistamaamme Laamalansaaren Caravanalueeseen, mikä on tietysti luonnollista.
Olemme laittaneet paljon panoksia

alueeseen, jotta meillä on tarjota teille
Suomen kärkipään puitteet karavanharrastuksen parissa. Kun palaamme
taas normaaliin. Te yhdistyksemme
jäsenet, jotka ette ole yhteisellä alueellamme vielä vierailleet, kehotan teitä
tulemaan tutustumaan ja ihastumaan
alueeseemme. Käy kotisivuillamme
www.sfcsaimaanseutu.com jo ennakkoon tutustumassa alueemme tarjontaan.

ta muuntui leirintäalue- yrittäjyydeksi.
Tämä aiheutti varsinaisen yhdistystoiminnan laantumisen. Nykyisin yhdistystoiminta on miltei tyystin alueen
ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen
tehtävää työtä. Maassamme on kylläkin yhdistyksiä, joilla ei ole omaa
aluetta. Silti valtaosa jäsenistöstämme
kuuluu alue yhdistyksiin. Tämä aiheuttaa jonkin asteista kieroutumista
myös keskusjärjestössä. Olisi hyvä
saada yhdistyksien liittokokousedustajiin ainakin yksi alueen ulkopuolinen edustaja. Tällä tavoin saataisiin
kuuluviin koko jäsenistön kanta asioiden kehittämisessä ja hoidossa.
Pitää muistaa 90- luvun alku, jolloin
matkailuautot tulivat kuvioon mukaan.
Niiden tulo aiheutti harrasteen sirpaloitumisen moniin erilaisiin tapoihin
käyttää matkailuvälineitä. Nykyään
väline sinällään ole mitään vaan se,
mitä harrastetta sen avulla tehdään.
Tähän ei yhdistykset ole pystyneet

vastaamaan harrastajien haluamalla
tavalla. Uutta ajattelumallia kaivataan.
Uutta ajattelua ei tule, jollei löydy uusia yhdistystoimijoita. Näitä kaivataan
isolla sydämellä, jotta toiminta jatkuisi kehittyen uusien haasteiden edessä.
Itse olen seurannut yhdistyksen toimintaa reilut 30 vuotta. Tänä aikana
on jäsenistö vaihtunut jopa useampaan
kertaan. Joitakin sinnikkäitä asiaan
uppoutuneita on toki mukana. Järjestöpuolella kohtalaista turbulenssia on
ollut havaittavissa miltei koko ajalta.
Tämä on täysin luonnollista, sillä ei
löydy henkilöitä, jotka miellyttävät
kaikkia. Onnittelen lämpimästi ja suurella sydämellä yhdistystä sen pitkästä
taipaleesta. Henkilökohtaisesti olemme vaimoni kanssa saaneet elämämme
sisällölle suurta potkua ja hillittömän
määrän hyviä ystäviä.

Pekka Järvinen
Puheenjohtaja

Onnea Saimaanseutu
50 vuotta on inhimillisesti katsoen
melko lyhyt aika, mutta järjestön
toiminnassa hyvin pitkä jakso. Varsinkin järjestö, joka on uuden ajan ja
teknologian aikakaudelta. Matkailu
sinällään ei ole mikään uusi keksintö,
mutta modernien apuvälineitten kanssa suorastaan vallankumouksellinen.
Muistan pienenä ollessani ihmetelleeni Helsingintiellä kulkevia lähinnä
saksalaisten autojen perässä kulkevia
koppeja. Niitä oli hyvin harvakseltaan
ja vain kesäaikaan. 60-70- luvun taitteessa asia muuttui, näki entistä enemmän suomalaisten vetämiä vaunuja.
Uusi matkailumuoto oli syntynyt.
Alkuun kaikki alan harrastajat olivat
veljiä keskenään ja puhalsivat yhteen
hiileen. Tämä johtui siitä, että vaunu
oli se ”juttu”. Kaikki pyöri vaunun
ympärillä vasta toisena tuli matkailu.
Hyvin nopeasti asiat alkoivat muuttua. Tuli tarpeita aloittaa leirintäaluetoiminta ja sen myötä yhdistystoimin-

Juha Hämäläinen
kunniapuheenjohtaja

Tuhannesti Onnea
SF-Caravan Saimaan Seutu ry
t. Kaikki yli tuhat jäsentä

SF-Caravan Saimaan Seutu ry 50 vuotta 13.6.2020
Etäjuhlan aika!
Itä-Suomen Vankkurien perustamisen aikaan viisikymmentä vuotta
sitten nähtiin harrastuksen olevan
tienhaarassa. Muutamaa vuotta aiemmin, vuonna 1964 perustettu Asuntovaunuyhdistys SF-Caravan ry oli
kasvamassa niin vauhdikkaasti että
nähtiin viisaaksi ryhtyä toimimaan
alueellisesti siihen asti noudatetun
yhden valtakunnallisen toimintamallin
sijaan. Olihan valtakunnallisen yhdistyksen jäsenmäärä kohonnut lähelle
nykyistä SF-Caravan Saimaan Seutu
ry:n jäsenmäärää, tuhannen jäsenen
paikkeille. Muistammehan että vuoden
1970 yhdistyksen kevätkokoukseen
asti yhdistyksen sääntöjen mukaan
kaikki jäsenet olivat henkilöjäseniä
ja yhdistysmuotoista toimintaa ei hyväksytty. Välittömästi tuon muutoksen
jälkeen Itä-Suomessa otettiin osavastuu harrastuksemme kehittämisestä ja
kerhon toiminta käynnistyi virallisesti
kesän 1970 alusta, viisikymmentä
vuotta sitten.
Alueellinen ja innovatiivinen toiminta tuotti myös tuloksia. Kymmenessä vuodessa järjestäytyneiden
karavaanareiden määrä kasvoi kymmenkertaiseksi. Yhdistykset olivat
selkeästi oikea ratkaisu harrastuksen
edistämiseksi! Yksi merkittävä keskustelunaihe yhdistyksen perustamisen alla oli leirintäalueiden laatu ja
niiden veloitukset. Karavaanareiden

kesken syntyi melko nopeasti vakaa
tahto perustaa omia leirintäalueita,
joiden avulla saatiin turvattua matkailuajoneuvon käyttäjien tarpeet täyttävä ja koheneva leirinnän laatu sekä
kohtuulliset hinnat. Tarpeen oli myös
tehdä työtä harrastuksen tunnetuksi
tekemiseen ja mahdollisten virheellisten ennakkoluulojen oikaisemiseksi.
Näin vuosikymmenten jälkeenkin,
myös Laamalansaaressa, on hyvä havaita yhteistoiminnan ja järjestötyön
tuottaneen juuri niitä tuloksia, joita
karavaanarit toiminnalta odottivat.
Saamme olla ylpeitä vuosikymmenten
saavutuksista ja koko harrastuspiiri
saa olla kiitollinen myös alan toiminnan pioneerina osaltaan vaikuttaneen
SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n
panoksesta nykyiseen harrastuksen
kukoistukseen.
En ole koskaan nähnyt yhdenkään yhdistyksen tekevän mitään, vaikka sitä
useasti niiltä odotetaan. Harrastukseen
ja yhteisen edun kehittämiseen sitoutuneet ihmiset tekevät paljonkin ja
useimmiten pyyteettä. Juhlan hetkenä
on oikein tunnistaa ne henkilöt jotka
ovat omia tietoja, taitoja ja aikaansa
käyttäen rakentaneet yhteistä hyvää
meidän kaikkien nautittavaksi. Kunnioitan kaikkia yhdistys- ja järjestötoimintaan osallistuneita, jotka jokainen
ovat vieneet toimintaa eteenpäin. Erityisesti haluan kiittää Saimaan Seu-

tuun vahvasti juurtuneen edeltäjäni
Juha Hämäläisen pitkäaikaista panosta
valtakunnallisen kuluttajien edunvalvontajärjestön ohjaamisessa. Suurin
työmäärä tehdään lähimpänä harrastajien arkea. Leirintäalueiden ylläpito
ja palvelut sitovat yhdistystoiminnan
lisäksi suuren määrän vapaaehtoisten
työtä. Kiitokseni teille kaikille tähän
hyvinvointimme ylläpitämiseen käyttämästänne työstä!
Matkailuala on parhaillaan ilkeässä
kurimuksessa COVID-19 -virustaudin
vuoksi. Olemme kevään aikana murehtineet supistuneita mahdollisuuksia
tavata karavaanariystäviämme niin
lähellä kuin kauempana. Myös SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n juhlat ovat
ikävä kyllä joutuneet tämän tilanteen
uhriksi. Pidämme toisiamme ja yhteisömme sosiaalista pääomaa arvokkaina. Tämänhetkisissä oloissa viisain ja
vastuullisin tapa juhlia on pitäen fyysistä etäisyyttä vaikka henkinen läheisyys on vahva. Tarvitsemme uusissa
oloissa edelleen sellaista uudistavaa ja
rakentavaa työtä jota yhdistyksen 50
-vuotisjuhlassa juhlistetaan.
Olemme toisillemme tärkeitä. Voidaan hyvin! Tavataan taas kun se on
turvallisempaa.
Olli Rusi
puheenjohtaja
SF-Caravan ry

Yhdistyksemme jäsenille Kari Heikkonen, Juha Hämäläinen
ja Matti Sipiläinen on myönnetty kultainen yhdistysmerkki
vähintään 15 vuoden ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä.
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Laamalansaari ennen karavaanareita
Laamalansaaren ympäristö on hyvin vanhaa, asuttua seutua. Entisinä
aikoina kulkuyhteydet olivat parhaat
vesistöjä pitkin. Näistä näkyy merkkejä jopa kalliomaalauksissa tuhansien
vuosien takaa.
1700-luvulla seutu oli Venäjän ja
Ruotsin rajaseutua. Kärnäkosken ja
Partakosken linnoitukset ovat lyhyen
vesimatkan päässä. Venäläiset sotilaslotjat ovat hyvin säilyneet vesirajan
alapuolella Kuolimon rannassa. Isot
kalavedet ovat aina antaneet toimeentuloa asukkaille. Norpat asustavat
nykyisinkin saaren lähellä ja tulevat
välillä ihmettelemään kalastajia, jotka vesillä liikkuvat.

Yhteistyötä karavaanareitten ja
kylän asukkaitten kanssa
Karavaanarit saapuivat Laamalansaareen pääsiäisen aikaan vuonna 1983.
Suomenniemen kunnalta vuokrattu
vanha koulurakennus ja piha-alue olivat rapistuneet toistakymmentä vuotta
käytön ja hoidon puutteessa. Koko
piha oli kasvanut umpeen pusikkoa.
Edellisenä syksynä yläpiha oli kunnan
toimesta tasattu.
Pihan ympäri oli tehty tie saunarannan kautta takaisin kylätielle. Maansiirtotyöt oli tehty pohjatöiden osalta
tasauksena. Edellisen vuokralaisen telakkayritys rannassa oli myös lopetettu
vuosia sitten.
Ensimmäiset treffit pidettiin keväällä
pääsiäisen aikaan. Paikalle saapui kelirikosta huolimatta toistakymmentä
vaunukuntaa. Kutsussa oli toivomus
ottaa saappaat ja lapiot mukaan ja
tarkoitus oli käydä pihan kunnostustöihin. Syksyllä raivattu piha oli juuri
sulanut ja paikat olivat yhtä savivelliä. Pitkäperjantaina aamulla pihalle
kokoontui pieni joukko innokkaita
miehiä varusteineen. Hetkisen katselimme märkää pihaa ja totesimme, että
pihatyöt vaativat alueen kuivumista ja
isommat välineet. Niinpä keskityimme valuttamaan sulamisvesiä pois
lammikoista. Saunapuiden tekoa oli
myös ja saunan lämmitystä. Pihalle
tuotiin varastosta lautoja, joita pitkin
pystyi jotenkin kulkemaan.
Vanhan rakennuksen uuneja aloitettiin varovasti lämmittämään, koska
niitä ei ollut vuosiin lämmitetty. Uunit
ja hormit olivat kuitenkin tarkastettu
ja kunnossa.

4

Toukokuun puolella oli
jo kuivempaa. Saimme
pari yhdistyksen jäsentä
tulemaan paikalle kuormaautoillaan soran ajoon
viikonlopuksi. Myös yksi
pyöräkuormaaja löytyi soran tasaustöihin. Sitä ennen
kylältä tuli kaivinkone,
joka kaivoi salaojat putkia
varten. Viikonvaihteessa
autot ajoivat pihalle 135
kuutiota soraa. Nyt alkoi jo
näyttää tilanne paremmalta.
Nämä ensimmäiset työkoneet tulivat Lappeenrannasta, joka on aika kaukana alueesta.
Tiesimme kylässä olevan muutamia
toimivia maatiloja ja kartoituksen jälkeen päätettiin etsiä työkoneet läheltä.
Maatilojen isännät suhtautivat myötämielisesti kyselyihimme koneavusta
ja tästä lähtien koneapua voisi saada
läheltä.
Huomattava ongelma oli lähes umpeen kasvanut piha-alue ja metsä.
Tähän saatiin apu, kun oma porukka
toi mukanaan moottorisahoja sekä
raivaussahoja. Tässä savotassa kävi
kymmeniä jäseniä perheineen. Näin
alkoi aurinko paistaa alueelle.

Vastavuoroista yhteistyötä
Heräsi kysymys, mitä voimme tehdä kylän hyväksi vastavuoroisesti?
Koska olimme jo saaneet huomattavasti koneapua kylältä kohtuulliseen
hintaan, niin kuulimme, että apu olisi
myös siellä tarpeen. Kävimme useana
keväänä puun taimien istutustalkoissa
monella hakkuuaukiolla. Karjatiloilla oli heinänkorjuutalkoita. Suurin
työmaa oli kylän keskellä oleva iso
navettarakennus, jonka koko seinälaudoituksen porukalla teimme.
Laamalansaaren sillan kupeessa oleva kauppa loppui aikanaan ja samalla
loppui myös venevalkama ja laskupaikka sillan toiselta puolelta. Siellä

oli myös vanha kesätori.
Tämä asia koski kaikkia alueella
olevia, ja vaati uusia ratkaisuja. Rakensimme caravan-alueelle betonisen
veneen lasku- ja nostopaikan, jota
kaikki saavat käyttää pientä maksua
vastaan. Viereen tehtiin vierasvenelaituri. Kylältä loppuneen kesätorin
tilalle otettiin leipomo ym. tuotteiden
myyntipaikka koulun pihalle. Myös
kesäkioski palvelee kaikkia kesän
aikana.
Palvelua on saatu myös paremmaksi
alueella lauantaina käyvän myymäläauton avulla. Tosin se on nyt remontissa tällä hetkellä.
Vanha koulun luokkasali on kylän
asukkaitten käytössä. Siellä pidetään
useita kokouksia vuosittain. Esimerkiksi kylätoimikunta ja kalastusosakaskunta sekä tiehoitokunta pitävät
vuosikokoukset paikalla. Mikkelin
kansalaisopisto on pitänyt erilaisia
harrastuskursseja alueen asukkaille ja
karavaanareille. Suomenniemen seurakunta pitää kesällä maakirkon koululla. Rannalla on pidetty kesäiltoina
yhteislauluiltoja.
Kylän lähistöltä ovat kiinteät palvelut
kadonneet vuosien aikana. Yhteistyön
tarve kasvaa tämän vuoksi. Kesäasukkaitten määrä on lisääntynyt, kun samalla ympäri vuoden asuvien ihmisten
määrä on vähentynyt. Hujalan Maijan
herkulliset kotileipomotuotteet tulevat
usein mieleen, kun hän jäi eläkepäiviä
viettämään muutama vuosi sitten. Toivottavasti yhteistyö kylän asukkaitten
ja karavaanarien välillä jatkuu. Tarvetta varmasti löytyy tulevaisuudessakin.
Caravanterveisin
Raimo Taskula
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Aktiviteetteja alueellamme mm:

 saunat lämpiävät joka ilta
 kaksi grillauspaikkaa, savustuspaikka ja uusi keittiö
 voit lainata mm. soutuveneitä, kanootteja, pelastusliivejä, matoonkia, veneilykarttoja ja ulkoilukarttoja
 kesäkioski jossa mm. perus elintarvikkeita, jäätelöä, makeisia
 sulkapallokenttä, mailoja ja sulkapalloja
 frisbeegolf-rata ja kiekkoja
 leikkipaikka ja nuorisohuone
 veneenlaskupaikka
 koirille oma uimaranta ja hyvät lenkkeilymaastot
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”Ingen hämming! Kaikkien jugurttipurkkien kannethan ovat kiinni!” sanoi lohduttaen alueisäntä
heinäkuussa -89 Laamalansaaren portilla, kun kurkisti ensimmäisen vaunumme ovesta ja näki
kauhistuneen ilmeeni jääkaapin edessä sekä lattialla pyörivät tavarat.
Tätä ennen oli tapahtunut yhdistyksessämme paljon.
Tästä kaikki alkoi -70-luku
Valtakunnalliset
karavaanipäivät
keväällä 1970 pidettiin Kultakiven
leirintäalueella ja siellä Hannu Saven
innoittamana lähti ajatus perustaa itäiseen Suomeen oma kerho.
Makkaratulien loisteessa takametsien
miehet eli vihreän linjan miehet kehittivät nimen ”Takametsien viikingit”.
Perustavassa kokouksessa 13.06.1970
Kultakivellä nimeksi lopulta tuli ItäSuomen vankkurit ja toiminta-alueena
Kotka, Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja
Lappeenranta ja puheenjohtajaksi
Hannu Save.

Karavaanipäivillä Kultakivessä oli runsas osanotto

tä ja liiton hallituksen toivomuksesta
päätettiin luopua nimestä Vankkurit ja
kerhon nimeksi valittiin Itä-Suomen
kerho.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana
kerhomme jäsen Asser Härö valittiin
SF-Caravan ry:n hallitukseen ja Hannu Saven pyytäessä eroa puheenjohtajan tehtävistä hänen tilalleen valittiin
Oiva Hämäläinen.

Kerhon jäseneksi pääsy edellytti
luonnollisesti SF-Caravan ry:n jäsenyyttä.
Kerhon toiminta kiinnosti myös
ulkopuolisia tahoja ja sanomalehti
Karjalainen oli mukana perustamiskokouksessa. Lokakuussa pidettävässä
tapaamisessa Kultakiven leirintäalueella oli mukana myös muutamia
karavaanareita Lahden ja Helsingin
karavaanareista .
SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Börje Tengström oli läsnä syksymmällä
pidettävässä kokouksessa ja toi viestin, että SF-C:n hallitus oli kokouksessaan 12.09.1970 hyväksynyt uuden
kerhomme jäsenekseen. Kokouksessa
keskusteltiin vilkkaasti kerhon nimes-
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Koska kerholla ei ollut omaa aluetta,
kokoontumisia järjestettiin usein Kultakiven matkailuvaunualueella, jonka
toimintaa kerho oli Rantasalmen
leirintäalueen ohella kehittämässä.
Muita treffipaikkoja olivat Sulkavan
Vilkaharju, Koli, Kesälahti ja Taivalharju. Jäseniä toimintavuoden lopussa
oli 42 ja jäsenmaksu oli 5 mk.
Ensimmäisen vuoden toimintakertomus henki käynnistymisvaikeuksia ja
ongelmina olivat treffien järjestäminen ja vastuullisen isännän saaminen
tapahtumiin, tiedotustoiminta etenkin
kerhosta ulospäin sekä jäsenten passiivisuus. Myönteiset seikat olivat
kuitenkin siksi painavia, että toiveikkaana lähdettiin uuteen toimintakauteen. Uutena asiana oli talvitoiminnan
aloittaminen ja kerhon matkailukausi
alkoi Kultakiven vapputreffeillä ja
siitä tulikin pitkä perinne kerhomme
toiminnassa.
Toinen toimintavuosi kului samaan
tapaan ensimmäisen kanssa. Treffeille, joita oli yhdeksän kappaletta, osallistui enemmän väkeä ja keskeisimmät
paikat olivat Rantasalmi ja Kultakivi.
Jäseniä oli 44 jäsentä 33 vaunukunnasta.

Pistohiekalla vietettiin useampia
treffejä -70- luvulla. Tässä kuvassa
menossa kevättreffit

Vuoden 1972 lopulla kymenlaaksolaiset perustivat oman kerhon ja
näin menetimme eteläisimmän osan
kerhostamme. Se oli meille tietysti
myös taloudellinen menetys. Tämä
luonnollisesti laski jäsenmääräämme,
joka oli toimintavuoden lopussa 32.
Suuri ponnistus oli meille valtakunnallisten karavaanipäivien järjestäminen Kymenlaakson karavaanareiden
kanssa Mikkelissä Urpolan leirintäalueella. Vielä saman toimintavuoden
syksyllä kerhomme järjesti epäviralliset valtakunnalliset syyspäivät Kultakivessä.
Maantieteellisesti Itä-Suomen kerhon toiminta-alue oli erittäin laaja
ja tämä omalta osaltaan vaikeutti
toimintaa. Alusta alkaen melkoista
passiivisuutta ja hapuilua oli havaittavissa ja sen vuoksi vuoden 1974
aikana päätettiin tehdä konkreettisia
toimia asioiden parantamiseksi: kerho

jaettiin toiminta-alueisiin ja ne olivat
Lappeenranta, Kuopio ja Joensuu.
Samalla päätettiin, että toimintavuosi
alkaa jatkossa 01.03. Jäsenmäärä oli
toimintavuoden lopussa 38.
Kerhon haaveena oli ollut alusta alkaen oma alue ja se löytyikin Anttolan
Lakeistenrannan leirintäalueen yhteydestä, mutta suunnitelma kariutui
Anttolan kunnanhallituksen toimesta,
vaikka kaikki suunnitelmat oli tehty
valmiiksi alueen käyttämisen suhteen.
Tämä oli kerhollemme luonnollisesti
harmillinen takaisku.
Kerhon toiminta-alueen ollessa
laaja ongelmana olivat pitkät matkat
treffeille ja tästä syystä kuopiolaiset
alkoivat suunnitella oman kerhon
perustamista. Suunnitelmat tältä osin
toteutuivat sitten vuoden 1975 lopulla.
Itä-Suomen kerhon toiminnan vireyttämiseksi perustettin ensimmäinen
matkailutoimikunta, jonka jäsenet
osallistuivat valtakunnalliseen matkailutoimikuntien seminaariin. Kaksi
kerhon jäsentä osallistuivat myös Tu-

run isäntäseminaariin ja saivat sieltä
oppia treffien järjestämiseen.
Haave omasta alueesta jäi vieläkin
toteutumatta, mutta jäsenmäärässä tapahtui huomattavaa kasvua huolimatta
jäsenmaksun korottamisesta kymmeneen markkaan. Toimintavuoden
lopussa jäseniä oli 88 ja jo lokakuun
lopussa 160.
Kuudes toimintavuosi oli kerhon
kannalta vilkas ja kauasvaikutteinen.
Pitkäaikaisen puheenjohtajan Oiva
Hämäläisen pyydettyä eroa 1976,
uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin
Hannu Salminen.
Kuopiolaisten perustettua oman
kerhonsa Mikkelin asema eräänä
karavaanitoiminnan keskuksena ItäSuomessa tuntui järkevältä. Myöhemmin syksyllä perustettiin vielä Imatran
toiminta-alue.
Syksyn 1976 saavuttua muuttui ItäSuomen Kerho ry:n nimi Itä-Suomen
Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan
ry:ksi. Tätä nimimuutosta oli edeltänyt
SF-Caravanin toiminnan muuttuminen

Sahalahden
rantasauna
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liittopohjaiseksi. Lieksan suunnalla
perustettiin Pielisen Karjalan yhdistys
ja tämä vähensi luonnollisesti meidän
jäsenmääräämme.
Liitto oli aiemmin kesällä solminut
vuokrasopimuksen Puumalan kunnan
kanssa Sahalahden alueesta ja tämän
Sahalahti-projektin yhdyshenkilöksi
nimettiin Pertti Pulkkinen. Huolettomien matkaajien perhelehti Caravan
kirjoitti 4/1976 numerossaan:
”Peten mukaan Sahalahden alue
saatiin ”käyttökuntoon” kesäkuun
puolivälissä ja se muotoutuu eteläsavolaisittain hitaasti mutta varmasti.
Ryntäys alueelle oli kerrassaan valtavaa ja kunta auttoi paikkojen raivaamisessa. Kävijöitä oli parhaina päivinä
jopa 40.” Caravan 5/1976 kirjoittaa:
”Mikä on sellainen paikka, josta voi
löytää vanhan tervahöyryn jäännökset,
tervahöyryn kattilan rantavedessä,
uittorännin, vanhan ruumishuoneen,
talojen raunioita, ym. Tällainen alue
on Puumalan Sahalahti – liittomme
jäsenalue.”
Syyskuun alussa Sahalahdessa pidettiin valtakunnallisluonteiset Syyspäivät, joiden järjestäjänä toimivat
itäsuomalaiset.
Vuonna 1977 Karavaanihumppa sai
kantaesityksensä Syyspäivillä Sahalahdessa. Paikka oli vakiinnuttanut
asemaansa treffipaikkana Kultakiven,
Luumäen motellin ja Karjalan motellin rinnalla. Uutena alueena tuli
Petkeljärvi Ilomantsissa toimintaan
mukaan ja hotelli Herttuan kanssa
otettiin ensimmäisiä kontakteja.
Syyskuussa pidettiin Sahalahdessa

Vanha aitta

Syyspäivät ja sieltä kirjoitettiin Isäntäkirjaan muun muassa: ”Perjantaiiltana paikalla olleet saivat kokea
mieluisan yllätyksen, kun ystävämme
Arto Kuitunen Mikkelistä toi ja lahjoitti yli 20 kiloa herkullista Saimaan
muikkua kaikkien yhteiseen käyttöön.
Kyllä muikku silakan voittaa oli yhteinen toteama iltanuotion ja grillien
äärellä, kun hiillostettiin, savustettiin
ja nautittiin muikkuja. Lämpimän
illan ja lähes täysikuun luodessa säteitään lämpimään Saimaan pintaan
tuntui jokaisesta, että sekä ruumiin
että hengen ravintoa oli nautittu täysin
siemauksin.”
Samaisena vuonna yhdistyksemme
puheenjohtaja Hannu Salminen valittiin SF-Caravan ry:n liittohallitukseen.
Vuosi 1978 toi yhdistyksellemme
julkisuutta, koska Pertti Pulkkinen sai
Sahalahden hyväksi tehdystä työstä
liiton ansiolevykkeen samoin Hannu
Salminen liiton koulutustoiminnan

Syyspäivillä pääsi laivaristeilylle
Wenno-laivalla ja ohjelma oli todella
suosittu
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hyväksi tekemästään työstä.
Asko Rantonen voitti yhdistyksen
standaarin suunnittelukilpailun ja vuosi toi yhdistykselle ansiolevykkeen ja
hihamerkin jaettavaksi jäsenistölle.
Hotelli Herttua oli nousemassa suosituksi treffipaikaksi ja siellä vietettiin
mm. juhannus-, valojuhla- ja pikkujoulutreffit. Jäsenmäärämme oli vuoden lopussa jo 239.
1979 perustettiin toimintaa tehostamaan naistoimikunta ja treffitoimikunta huvitoimikunnan, matkailutoimikunnan ja ajotaitotoimikunnan
lisäksi. Liiton hallitus antoi vuoden
1980 Karavaanipäivien järjestelyt
Itä-Suomen yhdistykselle ja tehtävä
työllisti johtokuntaamme ja alueellisia
ryhmiä. Koko ajan keskusteltiin oman
alueen hankinnasta, mutta sopivaa ei
ollut vieläkään löytynyt.
Sahalahden rantamaisemat ja
kalliot olivat lapsien mieleisiä
leikkipaikkoja

Valojuhlasta 17. – 19.08. 1979 Herttuassa kirjoittaa isäntä Lauri Penttilä
seuraavaa: ”Valojuhlat saimme viettää
ihanan sään vallitessa. Herkkäihoisimmat saivat vielä nahkansa poltetuksi ja jatkuvasti oli joku järvessä
tai uima-altaassa polskuttelemassa.
Paikalle oli saapunut 44 vaunukuntaa
ja oli muutama vaunukunta muistakin
yhdistyksistä vieraanamme. Lauantaina ohjelmassa oli taitoajoa ja miehet
suorittivat innolla merkkejä. Olipa
joukkoon uskaltautunut muutama
äiteekin. Illalla istuskelimme pitkässä
pöydässä. Asko juonsi tietokilpailuja,
laulettiin ja pidettiin muuten lystiä”
Lauri lopettaa silti raporttinsa: ”Treffit
eivät menneet kuitenkaan ihan karavaanihengen mukaisesti siten, että
kaikilla olisi ollut hauskaa.”

Perinteinen lauantai-illan pitkä pöytä Herttuassa

80-luku ja lottovoitto
Ensimmäinen toimintavuosi 80-luvulla oli kahden merkittävän tapahtuman sävyttämä. Yhdistyksemme oli
järjestelyvastaavana valtakunnallisilla
Karavaanipäivillä ja oma yhdistyksemme täytti kymmenen vuotta. ItäSuomen yhdistys sai Arto Rantosen
suunnitteleman oman lipun ja sen
naulaus tapahtui Karavaanipäivien
kenraaliharjoituksissa 18.05.1980.
Karavaanipäivät pidettiin toukokuussa Kultakivellä ja sinne sateiseen
ja koleaan säähän saapui noin 350
vaunukuntaa. Tapahtuma oli merkittävä ja sen suojelijana toimi maaherra
Uki Voutilainen. Järjestelytehtävät oli
jaettu Joensuun, Mikkelin, Lappeenrannan sekä Imatran kesken ja tätä
kokonaisuutta ohjasi yhdistyksemme

puheenjohtaja Hannu Salminen.
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat pidettiin elokuussa Kultakivellä ja paikalle
oli kutsuttu Kymenlaakson, Kuopion
ja Pielisen-Karjalan yhdistykset. Juhlille osallistui noin 120 vaunukuntaa
ja tapahtuma oli onnistunut. Näiden
suurien tapahtumien lisäksi toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä
yhdeksän muuta treffiä. Yhdistyksen
jäsenmäärä oli koko ajan kasvamassa
ja yhdistyksen täyttäessä kymmenen
vuotta jäsenmäärä oli 409.
Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu
Salminen luopui tehtävästään Savonlinnassa pidetyssä kokouksessa ja
tilalle valittiin Erkki Lindroos Nuijamaalta.

Itä-Suomen matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan ry:n lippu

Karavaanipäivien juhlallinen lipunnosto
koleassa säässä

Hannu vaimonsa Ennin kanssa jäähyväiskokouksessa
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1981 uuden puheenjohtajan voimin tehtiin yhdistyksessä joitakin
uudistuksia toiminnan sujuvuuden
lisäämiseksi. Huvi- ja treffitoimikuntien tilalle perustettiin toimintaalueryhmät. Mikkeli, Joensuu, Imatra
ja Lappeenranta tulisivat hoitamaan
jäsenistön avustuksella lakkautettujen toimikuntien tehtävät. Ajotaito-,
matkailu- ja naistoimikunta valittiin
edelleen. Toimintavuoden aikana järjestettiin ahkerasti treffejä eli 12 kappaletta. Pikkujoulutreffi, josta kuva
Ruokolahden Rauhanlinnassa.
Yhdistyksen alueella toimi selvästi
kaksi erillistä toiminta-aluetta eli Saimaan ympäristö (Mikkeli, Lappeenranta, Imatra) ja Joensuun ympäristö,
ja tästä johtuen vuoden -82 alussa
johtokunta päätti perustaa työryhmän
valmistelemaan yhdistyksen jakautumista kahteen eri yhdistykseen. Työryhmän esityksen perusteella hy-

Eiran, Annikin, Ennin ja jonkun neljännen äiteen pikkujouluohjelmanumero
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väksyttiin 20.03.1982 Itä-Suomen
Matkailuvaunuyhditys
SF-Caravan
ry:n jakautuminen kahdeksi yhdistykseksi siten, että kumpikaan yhdistys
ei käytä nykyistä nimeä ja jäsenistö
jaetaan maantieteellisen rajan mukaan
sekä varallisuus ja omaisuus jaetaan
samassa suhteessa. Yhdistyksen uudeksi nimeksi tuli Saimaan Seudun
Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan
ry ja joensuulaiset perustivat PohjoisKarjalan yhdistyksen. Jäseniä menetimme runsaan sadan verran, mutta
vuoden lopussa oli jäsenmäärämme
kuitenkin 409.
Koko toiminnan ajan yhdistys oli
etsinyt paikkaa omaa aluetta varten
monelta taholta ja keväällä saimme
kuulla Suomenniemen kunnan olevan
valmis vuokraamaan Laamalansaaren
koulun.
Pekka Karvonen oli asian priimusmoottorina ja kertoo 29.09.2018
Laamalansaaren pihan penkillä asiasta
Raimo Taskulalle:
”Olin yhdistyksen sihteeri 80-luvun
alussa ja oli käynnistetty oman karavanalueen etsintä. Ajoin usein valtatie
13 pitkin Mikkeliin ja takaisin ja silmiini osui erikoisen kauniit Kuolimon
maisemat Suomenniemellä. Erään
kerran vuona -82 tiellä ajaessani oli
sopivasti aikaa ja päätin kääntää auton
Suomenniemen kirkonkylää kohti.
Kunnantoimistosta löytyi kunnanjohtaja Eresmaa, jonka puheille menin.
Kysymykseen vapaista tonteista kunnanjohtaja vastasi, että kunnalla on
70-luvulla lopetettu koulu Laamalansaaressa Suur-Saimaan äärellä, jonka
rannassa oli ollut 70-luvulla telakka,
mikä oli jo purettu, vain betonipohja
oli jäljellä. Koulun pihalla ollut rakennus oli myös
purettu.
Näistä tiedoista innostuneena
hyppäsimme
kunnanjohtajan kanssa
autoon, ja ajoimme katsomaan paikkaa. Teimme
katselukierroksen koululla ja koko tontilla, ja olin
sitä mieltä, että tästä saadaan hyvä karavaanialue.
”Tämä on se paikka.”
Kunnassa innostuttiin
myös asiasta ja heti
oli tilattu Erkki Hakuli
maansiirtokoneineen paikalle. Piha-alue tasoitettiin ja tehtiin
tie saunarannan kautta takaisin. Kunta
maksoi kaikki nämä kulut.
JUHLANORPPA 50 v

Pekka Karvonen Laamalansaaren koulu
pihassa kesällä 2018

Syksyllä pidettiin Savitaipaleella
syyskokoustreffit ja samalla reissulla käytiin porukalla katsomassa
Laamalansaaren vanhaa koulua.
Kunnanhallitukselle käytiin porukalla
myös esittelemässä karavanalueen
suunnitelmia. Sopimus alueen vuokraamisesta viiden vuoden ajaksi
tehtiin tammikuussa 1983. Vuoden
vaihteessa Pohjois-Karjalaan perustettiin oma yhdistys ja meidän nimi
tästä muutoksesta lähtien tuli olemaan
SF-Caravan Saimaan seutu ry. Samalla uuden yhdistyksen varsinaiseksi
toiminta-alueeksi määriteltiin EteläKarjalan maakunta ja Mikkelin sekä
Savonlinnan seutu. Näin Itä-Suomen
kerho oli jäänyt historiaan.”
Millä mielellä Pekka katselet nyt
aluetta: ”Mukavaa katsella tätä kaunista paikkaa ja sitä, mitä kaikkea täällä on saatu aikaan vuosien kuluessa.”
Lehdistö oli tietysti kiinnostunut uudesta toiminnasta Laamalansaaressa ja
Etelä-Saimaan toimittaja vieraili alueella. Hän kirjoitti artikkelissaan, että
talkoohenki kukoistaa koululle majoittuneen karavanväen keskuudessa ja
ihmetteli, oliko käkirouva pillastunut
kukkumaan koulun rantalepikössä roihuavan risunuotion vuoksi vai vuosia
yksinäisyyttään itkevien kirkkaiden
koulun ikkunoiden häikäistymisen
johdosta.
Sopimus kunnan kanssa antoi mahdollisuuden rakentaa vaunupaikkoja,
joita talkoilla yhdessä kuorma-autojen,
pyöräkuormaajan ja lapioiden kanssa
työstettiin n.50. Osa paikoista varustettiin sähköpistokkeilla, koululle
saatiin kaksi sisävessaa ja Suomenniemen kunta avusti meitä kunnostamalla
rantasaunan sekä sähköisti sen, maalasi koulurakennuksen ulkopuolelta ja
kunnosti alueelle ajotien. Sopimuksen
mukaan kiinteitä vaunupaikkoja ei

Vuokrasopimuksen allekirjoituksessa vasemmalta kunnaninsinööri
Pekka Minkkinen, yhdistyksen edustajat Pekka Karvonen ja Erkki
Lindroos, kunnanjohtaja Pentti Eresmaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heino Nirkko Laamalansaaren edustaja Aarne Viitikka

saanut rakentaa, joten samaa paikkaa
ei voinut jatkuvasti käyttää.
Kunnalle koulun vuokraaminen tuli
hyvinkin edulliseksi, koska paikat
pistettiin kuntoon ja kunta voi käyttää
koulua tarvittaessa omiin tarkoituksiinsa: mm. äänestyspaikkana, kyläläisten harrastustoimintapaikkana.
Aluksi vuokraamisesta kuului joitakin
pieniä soraääniä, koska pelättiin karavaanareiden häiritsevän kylän rauhaa,
mutta tutustuminen vähitellen häivytti

epäilyt ja lisäsihän sillan kupeessa
olevan Sulo Hämäläisen kauppapuodin tulosvirtaa uudet ”asukkaat” ja
suomenniemeläiseen vieraanvaraiseen
tapaansa saimme nauttia tuoreesta
kalasta, maalaisleivästä, tuoreista kananmunista korvausta vastaan.
Alue oli suosittu jo ensimmäisen
toimintavuoden aikana, sillä yöpymisvuorokausia oli 860 ja alueella vieraili
1259 karavaanaria ja alueen isännöitsijänä toimi Pekka Karvonen.
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Alueen kunnostamistalkoissa oli 71
henkeä, kolme kuorma-autoa ja yksi
pyörökuormaaja. Tässä talkooväki
tupakkatauolla

Markku Eloranta valittiin hoitamaan puheenjohtajan tehtävää 1984
ja tämän vuoden toiminta oli hyvin
Laamalansaari-keskeistä, vaikka luonnollisesti tapahtumia järjestettiin muuallakin. Alueella jatkettiin innokkaasti
talkoilla sisätiloissa ja piha-aluilla.
Yhdistyksen väen keskuudesta löytyi
aina sopivia ammatti-ihmisiä, joilla
ei ollut peukalo keskellä kämmentä ja
näin asiat sujuivat.
Yhdistyksellä on ollut joidenkin
vuosien ajan oma vakuutustoimisto
Sampo-yhtiössä ja asiamiespalkkioilla 110 jäsentä teki MS/ Väinämöisellä
risteilyn Saimaalle ja kanavalle.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi
Matti Kenttälä vuoden 1985 alusta kevätkokoukseen 1986. Hänen pyydettyään eroa puheenjohtajaksi valittiin
Raimo Taskula.
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Yhdistyksen sääntöjä muutettiin
siten, että matkailuautot tulivat toiminnassa samanarvoiseen asemaan ja
johtokunnan määrä kasvoi kuudesta
kahdeksaan.
Toiminta noudatteli jo vakiintuneita
muotojaan ja Laamalansaaren lisäksi
treffejä järjestettiin ympäri toimintaaluetta. Tosin jo aikaisemmin oli
ajateltu, että treffien määrää oli syytä
vähentää pienentyneen osallistumisen
vuoksi ja panostaa tapahtumien laatuun.
Laamalansaaren aluetta kunnostettiin ja kehitettiin toimintavuosien
1985 ja 1986 aikana. Alueesta oli tullut erittäin suosittu ja kävijämäärien
runsaudesta johtuen todettiin, että rantasauna oli liian pieni. Syyskokous antoikin johtokunnalle valtuudet aloittaa
saunarakennuksen suunnittelun ja tätä
varten hyväksyttiin 80 000 markan
määräraha. Kuitenkin edellytyksenä
oli, että Suomenniemen kunta jatkaa
vuokrasopimusta.
Jäsenmäärän kasvu jatkui ja ylitti
toimintakauden lopussa kuudensadan
rajan ja jäseniä oli yhteensä 649.
Toiminnan painopisteenä 1987 oli
Laamalansaaren saunan suunnittelu
ja osallistuminen liiton järjestämään
toimintaan, erityisesti koulutustoimintaan.
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Uuden saunan rakentaminen aiheutti
eniten keskustelua jäsenistön keskuudessa ja kevätkokouksessa käsiteltiin
alustavia luonnospiirrustuksia, joiden
pohjalta tehtiin kysely jäsenistön mielipiteistä. Kyselyn tuloksena päädyttiin
siihen, että saunaan tuli erilliset pesuja pukeutumistilat naisille ja miehille
sekä molemmille puolille suihkut.
Johtokunta hyväksyi Kari Hämäläisen laatimat rakennuspiirrustukset ja
syyskokous hyväksyi määrärahat ja
kustannusarvion. Saunan toimitti Yrjö
Kuikko Nuijamaalta.
Yhdistyksen toiminta-alue pieneni
jälleen, sillä Mikkelin läänin pohjoisosaan perustettiin uusi Sisä-Savon
yhdistys.
1988 suuri ponnistus oli järjestää
valtakunnalliset syyspäivät monen
vuoden tauon jälkeen Mikkelin Visulahdessa. Tapahtumaan osallistui vain
noin 200 vaunukuntaa, vaikka sää
suosikin päivien osallistujia. Päivien
suojelijana toimi maaherra Uki Voutilainen.
Laamalansaaren vuokrasopimuksen
jatko allekirjoitettiin ja siihen sisältyi
saunan lunastuspykälä siltä varalta,

että toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen. Välittömästi aloitettiin saunan rakentaminen ja vuoden loppuun
mennessä sauna oli sähkötöitä lukuun
ottamatta valmis.
Raimo Taskula jatkoi edelleen yhdistyksen puheenjohtajana ja aikaisempien vuosien tapaan järjestettiin kuudet
treffit ja yhdistys osallistui Visulahdessa järjestettyihin Solifer-treffeihin.
Toimintavuoden
aikana
saatiin
saunan rakentaminen päätökseen ja
lisäksi kunnostettiin päärakennusta,
parannettiin nuorison viihtyvyyttä,
kunnostettiin leikkipaikkoja ja urheilukenttää sekä uudistettiin jätehuolto.
Suomenniemen kunnanhallitus vieraili alueella heinäkuussa ja lähti paikalta hymyssä suin, sillä kaikki olivat
tyytyväisiä näkemäänsä.
Kun jäsenmäärä oli perustamisajankohtana 20 vuotta sitten 30, oli
jäsenmäärä vuoden 1989 lopussa 953
jäsentä vaikka toiminta-alue oli useaan kertaan pienentynyt. Kun juhlavuosi oli ohi, oli jäsenmäärä ylittänyt
tuhannen rajan.

Ahkeraa talkooväkeä ja monenlaista ammattiosaamista
löytyi saunan rakennuksella
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90-luku
Vuonna 1990 yhdistys sai nykyisen
lippunsa, jonka varsinaisen suunnittelun teki Lipputaito Oy hallituksen
esittämästä norppa-aiheesta.
Kesällä nautittiin uuden saunan
pehmeistä löylyistä, mutta talvella
lämmitettiin vielä vanhaa saunaa,
koska uudessa saunassa sisäeristeet
eivät olleet riittävät ja katsottiin, että
talvikäyttö alueella on kuitenkin sen
verran vähäistä, että vanhan saunan
löylyt riittävät.
Elokuussa 1990 yhdistys vietti
20-vuotisjuhlaa Luumäellä Karavankartanossa. Paikalla oli runsaasti
osanottajia nauttimassa erilaisista ohjelmista. Mukana oli myös liiton puheenjohtaja Börje Tengström vaimoineen ja suosittu Veikko Lavi viihdytti
laulullaan päivällä, illalla oli navetan
vintillä orkesteritanssit.
Alueen kaivon tilannetta tarkkailtiin
jatkuvasti vesinäyttein ja kesällä 1991
päätettiin hankkia jo terveydellisistä
syistä Laamalansaareen porakaivo.
Kaivosta tuli 106 metriä syvä, vedestä
erittäin hyvää ja sen teki urakoitsija
Mikkelistä. Yhdistyksen puolesta
Esko Nikkilä ja Taisto Holopainen valvoivat työn etenemistä. Kaivourakka
oli suuri ja myös mittava investointi
yhdistykselle, mutta jatkoa ajatelleen
kannattava.
Yhdistys osallistui 07.-09.06.1991
liiton järjestämille Karavaanipäiville
Punkaharjun Retretissä. Miehet toimi-

Yhdistyksen uusi lippu

vat järjestysmiehinä pitäen rotia noin
400:lle yksikölle ja naiset auttelivat
tarvikemyynnissä.
Vuonna 1991 aloitti Maire Miettinen
yhdistyksen puheenjohtajana.

Lipunnosto 20-vuotisjuhlan alussa

Talvikäyttö oli alueella melko aktiivista ja hiihtolomalla tehtiin kaikkien
kynnelle kykenevien kanssa hiihtoretki lähisaareen oikein omien nuotiotarvikkeiden kanssa.
Jostain syystä kyläläisten keskuudessa oli mieltä kaihertanut karavaanarit
ja vapputreffeillä kylän miehet päättivät lähteä pelaamaan koululle pingistä
keskellä aamuyötä. Kaikki paikalla
olevat hallituksen jäsenet osallistuivat tähän tapahtumaan ja siinä sitten
yhdessä asioita selviteltiin, otettiin
pieniä napsuja, syötiin yhden perheen
kaikki kanankoivet ja lopulta erottiin
kättä puristellen sovussa.
Kyläläisiä oli usein autettu heinätöissä kesäisin ja kesällä -92 miehet kävivät mm. auttamassa Hujalan isäntää
koivujen istutuksessa.
1993 uusi sauna korjattiin talvikelpoiseksi eli laitettiin sisäeristeet, paneloitiin seinät, hankittiin lämminvesivaraajat sekä laitettiin lattialämmitys.

Porakaivon rakentaminen
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Yhdistys piti kesällä -93 Lappeenrannan ravien yhteydessä tilapäistä
leirintäaluetta Huhtiniemen alueella.
Aluetuotoilla saatiin hankittua hirsinen grillirakennus kalliolle.
Kesällä pidettiin alueen 10-vuotisjuhlat, joiden yhteydessä oli Hartwall
OY:ltä lainattu oluthana ja suosittu
keskiolutmyynti. Orkesteri tahditti
tanssiaisia ja kyläläisiäkin oli mukana
juhlassa.
Treffitapaamisia pidettiin pitkälti
omalla alueella, mutta -93 olimme
toukokuun lopussa Luumäen Karavankartanossa yhteistreffeillä Kouvolan seutu ry:n kanssa ja kesäkuussa
ajotaitotreffeillä Pistohiekalla, jolloin
järjestelyvastaavina meidän kanssa
olivat Sisä-Savo ja Savonlinnan seutu.
Yhdistys on aina pitänyt hyvää huolta koulun ja saunan kunnosta ja kesällä -97 kunta kustansi meille maalit
ja talkoovoimin ulkoseinät maalattiin.
Samana vuonna myös saunassa tehtiin lattiaremonttia. Yhdistyksellä on
ollut onnea, koska aina on löytynyt
talkootyöhön ammattimiehiä, joiden
avustuksella työt ovat sujuneet mallikkaasti
Vuonna -96 yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Jouko Salminen. Maire
Miettinen siirtyi -97 SF-Caravan ry:n
liittohallituksen pestiin.
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin
vuosittain useampia jäsenkirjeitä,
jossa kerrottiin tapahtumista ja toiminnasta yhdistyksessä. -97 alettiin
tehdä pienimuotoista Norppa-lehteä,
koska jäsenistö halusi enemmän tietoa

Koulun ulkomaalaus ja
saunan lattiaremontti

toiminnasta. Jos jäsenkirjeen lähettäminen oli työlästä nimilappujen,
kirjekuorien ja postimerkkien liimaamisineen, oli lehden alkutaivalkin
aina yhteinen ponnistus, koska lehdet
laitettiin nitojalla yhteen. Se oli aina
toisaalta mukava talkootapahtuma ja
loi yhteishenkeä.
Laamalansaaressa järjestettiin jatkuvasti mukavia tapahtumia mm. pikku-

joulujen, vapputreffien, juhannusjuhlien ja valotreffien merkeissä.
90-luvulla panostettiin myös lasten
viihtyvyyteen ja lapsille järjestettiin
koko viikonlopun tapahtumia teemana
Asterix ja Obelix -96, Intiaanitreffit -97, Merirosvotreffit -98, Davy
Crocket -99 ja Nörtti-treffit -01 sekä
Play Station-treffit -02.

Joulupukin koti vanhassa saunassa pikkujoulun aikaan 1993
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1997 yhdistys osallistui Suomenniemipäivien ohjelmaan viemällä kirkolle omia matkailuvaunuja esittelyyn ja
osallistumalla ohjelmaan kirkolla ja
jalkapalloon.
Vuonna 1999 yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli Juha Hämäläinen Jouko
Salmisen siirryttyä syrjään.
Etelä-Saimaa kirjoittaa kesällä -99:
Laamalan kylä ja karavaanarit elävät
rauhanomaisesti rinnakkain. 16. yhteinen kesä huipentui koulun 90-vuotisjuhlaan, johon osallistuivat niin
omistajat, vuokralaiset kuin naapurit
ja koulun entiset oppilaat. Aluksi kylällä epäiltiin, että nyt loppuvat kalat
vesistä ja marjat sekä sienet metsistä,
kun jakajia on niin paljon. Vuosien
varrella ennakkoluulot ovat hälvenneet ja karavaanarien katsotaan jo
kuuluvan kiinteästi kylän elämään.
Koko 90-luku oli vahvasti nousujohteinen karavaanimatkailun kannalta ja
myös yhdistykseemme liittyi runsaasti
uusia jäseniä jäsenmäärän ollessa
vuosikymmenen lopussa noin 1 000
jäsentä.

Merirosvot muuttivat Laamalansaareen

2000-luku
Uusi vuosituhat alkoi yhdistyksessämme juhlavasti. Yhdistys täytti 30
vuotta. Juhla järjestettiin Laamalansaaressa ja sitä kunnioitti läsnäolollaan liiton silloinen puheenjohtaja
Eero Ollila puolisoinen sekä liiton
aikaisempi puheenjohtaja Börje Tengström puolisoineen. Pääjuhlassa esiintyi Lappeenrannan kaupunginteatterin
näyttelijä Minna Pirilä orkestereineen
esittäen Laila Kinnusen musiikkia ja
loihti juhlaan mukavan tunnelman.
Vuokrasopimuksen uusimisen aikaan
usein tunteet kuumenivat karavaanareita kohtaan kyläläisten ja mökkiläisten taholta. Niin valitettavasti tapahtui
tälläkin kertaa ja kunta sai erilaisia
kirjelmiä meitä kohtaan tulleista valituksista. Lopulta järjestettiin omalla
alueella yhteinen kokous kaikkien
osapuolien kesken ja sopimus saatiin
ajastaan allekirjoitettua.
Vuonna 2002 yhdistys teki Lohilahdella sijaitsevan Lohikosken myllyn
kanssa käyttösopimuksen. Pienestä
idyllisestä paikasta tulikin suosittu
retkikohde yhdistyksen jäsenille ja
sinne tehtiin ensimmäinen tapaaminen 2002. Ohjelmaan kuului myllärin
keittämät makoisat nokipannukahvit
marjaretkellä.

Minna Pirilä

Nokipannukahvit laavulla

JUHLANORPPA 50 v
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Mahtava Julunkivi
ja kahvit laavulla

Syksyisestä tapaamisesta Lohikosken myllyllä tuli perinne ja mm.
2003 saimme tehdä retken mahtavalle
Julunkivelle ja kerätä ympäristöstä
korit pullolleen sieniä ja puolukoita
nokipannukahveja odotellessa. Julunkivi on ollut monen syksyn retkikohde
myöhemminkin.
2003 pidettiin alueen 20-vuotisjuhla
Laamalansaaressa, jonne oli kutsuttu
myös kyläläisiä. Samana vuonna oli
myös Sahalahdessa yhdistyksen perustajajäsenten tapaaminen.
2005 yhdistys osallistui Palosensaaren virkistysalueen suunnitteluun kunnan kanssa ja sinne tehtiin myös retkiä
yhdistyksen jäsenten voimin.
Samana vuonna Laamalansaaressa
alueella pidettiin elokuussa ensimmäiset Karavan Jazzit. Juhlassa esiintyi
Eestistä taitava Rakveren saksofonikvartetti Kahevahel ja Pekka Kaarnan
orkesteri solistinaan Mari Kurvi. Tilaisuuteen osallistui mukavasti kyläläisiä
ja mökkiläisiä.
Vuonna 2005 Juha Hämäläinen
siirtyi SF-Caravanin liittohallituksen
jäseneksi ja hänen jälkeensä 2006
tammikuussa aloitti Matti Sipiläinen
yhdistyksen puheenjohtajana.
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Sahalahdessa pitkäpöytäillassa

Yhdistyksellä oli kesätyöntekijöitä
muutamana kesänä palkattuna omien
kesäisäntien apuna ja 2005 saimme
Lappeenrannasta Pirjo Stålhammarin
hoitamaan tätä pestiä useamman kesän ajaksi.
2006 tehtiin alueen yläpihalla suuri
maantasoitustyö, kun penkat raivattiin ja kaikille saatiin tasaiset paikat.
Samalla tehtiin talkoilla sähkötyöt,
joiden päävastuu oli Allan Tikalla.
Samoissa kevättalkoissa siirrettiin
iso leikkimökki alueen portille ja
sinne perustettiin kesäkioski sekä
-toimisto. Myöhemmin kioskin eteen
rakennettiin iso terassi, josta on tullut
mukava kokoontumispaikka varsinkin
lauantaikahvitusten merkeissä.

JUHLANORPPA 50 v

Allan Tikka ja Erkki Laine ”tuumaustauolla”.

2010-luku

Kioskin rakentaminen portille,
kuvassa Kalevi Luhaniemi

2007 kesä- heinäkuun vaihteessa oli
Laamalansaari yhtenä tapahtumapaikkana Suomenniemipäivien yhteydessä. Koulun sisätiloissa oli esittelyjä
ja näyttelyitä, yläkentällä hevosajelua
sekä koululla tarjoilimme keittoruokailua. Kävijämäärä yllätti meidät
runsaudellaan ja myönteisillä palautteillaan. Illalla oli linja-autokuljetus
Myllysillan tansseihin.
Kristilliset karavaanarit pitivät treffit
alueellamme monipuolisin ohjelmin ja
osanotto oli heidän puoleltaan runsasta.
2008 yhdistys teki suuren jätehuoltoinvestoinnin
rakentamalla
suodatuskentän alueelle. Seuraavana
vuonna yhdistys toimi Lappeenrannan
kuninkuusravien leirinnän järjestäjän
kaupungin jäähallilla.
2009 yhdistyksen puheenjohtajan
vastuun otti harteilleen Pekka Järvinen
ja yhdistyksen jäsen Juha Hämäläinen
valittiin SF-Caravan ry:n puheenjohtajaksi.

2010 Laamalansaaressa pidettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhla pienimuotoisena, koska haluttiin jo tähdätä seuraavan vuosikymmenjuhlan suurempaan
tapahtumaan.
2011 luovuttiin oman Norppa-lehden
julkaisemisesta taloudellisista syistä
ja yhdistettiin se monien yhdistysten
tavoin YT-alueiden kanssa samaksi
julkaisuksi Kymi-Saimaa YT-jäsenlehdeksi. Mukana olivat tässä yhteisessä lehdessä SF-Caravan Saimaan
seutu ry, SF-Caravan Sisä-Savo ry ja
SF-Caravan Kymenlaakso ry. Vuonna
2013 mukaan liittyi neljäs yhdistys
eli SF-Caravan Savonlinnan seutu ry.
2015 mukaan tuli myös SF-Caravan
Kouvolan seutu ry. Vuoden 2017
jälkeen yhteisen jäsenlehden julkaisu
lopetettiin ja nykyisin yhdistyksen
asioista voi lukea yhdistyksen nettisivuilta ja facebookista.
Koko ajan on yhdistyksen ajatuksissa
ollut haave oman alueen ostamisesta.
Se ei ole ollut aikaisemmin niin taloudellisesti kuin muutenkaan järkevää tai
mahdollista, ja tietysti kaikki vuosien
varrella tekemä työ Laamalansaaren

koulun hyväksi on ollut ensimmäinen
vaihtoehto oman alueen ostamista
ajatellen. Vuonna 2012 Suomenniemi oli halukas luopumaan koulun
omistuksesta ja kauppaneuvotteluissa
päästiin tuloksiin. Yhdistykselle taloudellisesti iso ponnistus vuosiksi, mutta
nyt ollaan itsenäisiä panostamaan
alueen viihtyvyyteen toisella tavalla.
Heti samana vuonna huollettiin koulun katto, koulun yhteiseen WC:hen
tehtiin laajennusremontti ja hankittiin
ilmalämpöpumppu saliin talvikäytön
helpottamiseksi.
2013 järjestettiin Laamalansaaressa
turvallisuuspäivä, jolloin saatiin opastusta ensiavussa, alkusammutuksessa
ja sähköturvallisuudessa.

Tässä meneillään turvallisuuspäivän aiheena ollut
alkusammutus harjoitus.
Puheenjohtaja 2009-2015
Pekka Järvinen

JUHLANORPPA 50 v
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2014 kesäkuun lopussa pidettiin alueen yläkentällä Kylätapahtuma, jonka
Laamalan kyläyhdistys järjesti monen
vuoden tauon jälkeen. Tapahtuman
ohjelmassa oli kirpputoria, kisailua
mölkyssä, petanquessa, kroketissa,
tikanheitossa ja frisbeessä. Lapsille oli
tuotu pomppulinna, joka sai ansaitsemansa suosion.
2015 elokuussa aloitettiin pitkään
suunniteltu uuden sosiaalitilan rakennus saunan yhteyteen. Työt aloitettiin
ensin sakokaivon ja pumppukaivon
asennuksella sekä paineviemärilinjan
kaivamisella. Samalla rakennuskerralla laitettiin ojakaivantoon putki
kaivovedelle, järvivedelle, yläkerran
kemWC:lle sekä autonpesupaikalle.
Myös uuden sähkön syöttökaapeli
sijoitettiin kaivantoon. Samalla asennettiin uudet sähkötolpat ns. koivikon
alueen paikoille. Rannalle tuli myös
uusi ajokaivo ja kemWC:n tyhjennyspaikka.
Varsinainen rakennus nousi vesikattovaiheeseen ulkopuolisen timpurin
avulla. Talven aikana tehtiin lämpöeristyksiä omana työnä.
Saman vuoden syyskuussa vietettiin
naisten päivää, jolloin naisia hemmoteltiin jalkahoidolla, varvasjumpalla,
Tupperware-esityksellä ja alusvaateesittelyllä.
Laamalansaaren osakaskunta järjesti
nuotanvetotapahtuman Nyrhin apajalla ja sen jälkeen Palosensaaressa oli
rantakalaa ja makkaranpaistoa sekä
nuotiokahvit. Sinne osallistui myös
yhdistyksemme jäseniä.
2015 Pekka Järvinen lopetti pestinsä
yhdistyksen puheenjohtajana ja hänen
tilalleen tuli 2016 puheenjohtajana
jatkamaan Kari Heikkonen.

Meneillään sakokaivojen ja pumppukaivon asennus ja
paineviemärilinjan kaivuu. Investointina se on merkittävä ympäristöteko.

Keväällä saatiin kokonaisuudessaan
valmiiksi ja käyttöön saunan uudisrakennus. Nyt on tilaa kokkailla ja tiskata nykyaikaisessa keittiössä ja toiseen
osaan valmistuivat wc:t ja suihku.
Yhdistyksellä oli vastuu vuoden
2017 liittokokouksen järjestämisestä
Rauhassa. Yhdistyksemme jäsen Juha
Hämäläinen lopetti tehtävänsä liiton
puheenjohtajana ja seuraajaksi valittiin Olli Rusi.
Kansalaisopisto järjesti koululla käsityö- ja askartelukurssin sekä kalankäsittelykurssin kesällä ja mukana oli
mökkiläisiä, kyläläisiä ja karavaanareita. Kutemajärven kauppa-auto vieraili lauantaisin alueella ja maukkaita
leivonnaisia saimme ostella alueella
vierailevalta torikauppiaalta.
Yhdistyksestämme
on
vuosien
varrella osallistunut jäseniä kansainvälisiin tapahtumiin. Pohjoismaissa
on aina vuosittain järjestetty Pohjoismaiset päivät ja kansaivälinen FICCrally järjestään vuosittain jossain päin
maailmaa. Varsinkin toimintamme
varhaisempina vuosina yhdistyksemme on ollut Pohjoismaisten päivien
järjestelyvastuussa silloin, kun Suomi
on toiminut tapahtuman isäntämaana.
Rutusakkilaiset (Etelän talvehtijat)
viettävät talvikuukaudet mm. Espanjassa, Portugalissa, Marokossa
ja yhdistyksestämme Raimo ja Sarri
Taskula ovat toimineet Rutusakin
hallituksessa /koplassa vuosina 2012
-2015, ja näistä puheenjohtajaparis-

Puheenjohtaja 2016-2019
Kari Heikkonen
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kuntana kaksi vuotta. Heitä ennen puheenjohtajatehtävää hoitivat yhdistyksemme jäsenet Unho ja Kaija Juvakka
vuosina 2008 – 2011.
Liitto valitsi vuonna 2017 yhdistyksemme alueen SFC-Laamalansaaren
vuoden parhaaksi caravan-alueeksi.
Asia, josta saimme olla todella ylpeitä.
Viidenkymmenen vuoden aikana
yhdistyksemme jäsenmäärä on kehittynyt huomattavasti ja tällä hetkellä se
on yli 1 100 jäsentä.
Kari Heikkosen lopetettua yhdistyksen puheenjohtajana vuoden 2019 lopussa puheenjohtajaksi valittiin Pekka
Järvinen vuoden 2020 alusta lähtien.

Puheenjohtaja 2020Pekka Järvinen

City-Caravan Ky:lle luovutettiin Juhlavuoden merkeissä liiton ansiolevyke,
yli kolmekymmentä vuotta jatkuneesta yhteistyöstä yhdistyksemme kanssa.

Huomionosoituksen ottivat vastaan
yrittäjäpariskunta Anne ja Tapio
Hirvonen.

Kotimainen yksityinen katsastusasema
palvelee kaikkia karavaanareita
Autokatsastus Lappeenranta Oy, Imatran Autokatsastus ja Simpeleen Katsastus ovat suomalaisia katsastusasemia. Meille joustava, asiantunteva ja
miellyttävä asiakaspalvelukokemus on avainasia. Palvelemme Etelä-Karjalan
alueen autoilijoita kaikissa rekisteröinteihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin ja siirtolupiin sekä katsastuksiin liittyvissä asioissa – tule testaamaan
palvelun laatu!

Täyden palvelun katsastusasema
Lappeenrannan Autokatsastus Oy
Paalukatu 8 53500 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 600 fax 05 5443 601
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Määräaikaiskatsastukset kevyt
kalusto alle 3500kg
(ei matkailuajoneuvot)
Karankokatu 1 53810 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 604
Avoinna ma-pe 10-18 ja la 9-14
Toikansuontie 6
Avoinna ma-pe 9-17 la 9-14
Puhelin 05 5443 606

Varaa katsastusaika soittamalla
tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi
tai ajamalla suoraan meille
ilman ajanvarausta

Täyden palvelun katsastusasema
Imatran Autokatsastus
Sukkulakatu 13 55120 Imatra
Puhelin 05 5443 602
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan
Simpeleen Katsastus
Vihvilänsuonkatu 1A
56800 Simpele
Puhelin 044 7232 822
Avoinna ma-pe 9-17

JUHLANORPPA 50 v
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MYYNTI - HUOLTO - TARVIKKEET - VARAOSAT

WWW.KOUVOLANVAUNU.COM
CARAVANHUOLTO JUVAKKA Ky

TOIMINTAAMME KUULUVAT mm:
• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset
• laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
(autot, vaunut)
avoinna:
www.caravanhuoltojuvakka.com
8.00-17.00
Myllymäenkatu 25, 53550 Lappeenranta
puh. 040 586 4189, korjaamo.juvakka@pp.inet.fi (ma-pe)

Autokauppa, jossa on jiitä.

J. EDITION ON TÄÄLLÄ!
Ainutlaatuinen ja upeasti erikoisvarusteltu Bürstner-matkailuauto,
saatavilla rajoitetun ajan ainoastaan J. Rinta-Joupilta!

Bürstner

69 900 €
•
•
•
•
•

J. Edition -erikoisväritys
Markiisi LED-valaistuksella
16” aluvanteet
Rio Havanna -nahkaverhoilu
Multimedialaite,
jossa navigaattori ja
peruutuskamera

•
•
•
•

Mattosarja
Lattialämmitys
Iso takatalli
Erillisvuoteet ja alaslaskettava vuode
• Rekisteröity viidelle
• 10 vuoden tiiviysturva

ERIKOISMALLI

KABE AMETIST “KING SELECTION”
RAJOITETTU

Ametist XL XV2 KS tai
Ametist GLE B2 KS

ERÄ!

Kokonaishinta varusteineen

43 900 €

OVH-hinta 53 600 €
Etusi 9 700 €

Nämä varusteet sisältyvät hintaan!

SÄÄSTÖ

9 700 €

J. RINTA-JOUPPI OY
Ajurinkatu 8, Lappeenranta \
p. 020 7881 351

PALVELEMME
ma – pe 10 – 18 \
la 10 – 15
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Autokauppa, jossa on jiitä.
rintajouppi.fi
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tämän auton matkojen

HIILIJALANJÄLKI
hyvitetty
bestcaravan.fi/co2

SF-Caravan Saimaan Seutu ry
Hallitus 2020
Pekka Järvinen, puheenjohtaja
Riitta Loisa, sihteeri, tiedottaja
Mari Kornilof, jäsen, hoitotoimikunta
Harri Hartikainen, jäsen
Petri Karjula, jäsen, hoitotoimikunta
Seppo Tuppurainen, jäsen, vaunu-/autopaikat
Matti Sipiläinen, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja

SF-Caravan Saimaan Seutu ry 50 vuotta
Toimikunta, JuhlaNorppa-lehti

Raimo Taskula puheenjohtaja
Sarri Taskula jäsen, historiikin avustus

Matti Sipiläinen
talous-seuranta

Pirjo Hämäläinen historiikin
kokoaminen/kirjoitus
Juha Hämäläinen kontaktit

Kari Heikkonen
julkaisu / mainosmyynti
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Suomen Painoagentti Oy,
Arto Paakkanen
JuhlaNorppa taitto, painatus
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Kauppias vaihtuu täällä syyskuussa
City-Caravan Lappeenrannasta lopettaa 1.9.2020 ja samanaikaisesti joensuulainen Jokicaravan aloittaa liiketoimintansa toiminimellään City-Caravanin toimitiloissa. Kaikki palvelut jatkuvat luontevasti vuosikymmeniä toimineessa tutussa
liikepaikassa ja jälkipalvelujen ammattitaitoinen henkilökunta jatkaa Jokicaravanin
palveluksessa. Alueen suosituimpien Dethleffs-, LMC- ja Sunlight-matkailuajoneuvojen myynti- ja huoltopalvelut jatkuvat tauotta. Lisäksi tuotevalikoima kasvaa Hobby-, Knaus-, Weinsberg- ja Poksi-matkailuajoneuvoilla jälkipalveluineen.
Tapio ja Anne Hirvonen City-Caravanista kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitaan
34 vuoden erinomaisesta yhteistyöstä ja Matti Silvennoinen Jokicaravanista
toivottaa vanhat ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Lappeenrantaan.
Parhaimmat onnittelut 50 vuotiaalle SFC Saimaan Seutu Ry:lle.

www.citycaravan.fi

www.jokicaravan.fi

Eteläkatu 3, 53500 Lappeenranta

Kuurnankatu 20, 80100 Joensuu

