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KAAMOS KAADETTIIN ...
Perjantaina 24.1. Pohjois-Suomen YTalueiden karavaanarit lähtivät viettämään Kaamoksen kaatajaisia Rokuan
kylpylään.Vetovastuussa oli tällä kertaa SFC-Raahentienoo ry.
Väkeä olimme saaneet tosi kivasti
liikkeelle. Länsi-Pohjasta 56, Raahentienoosta 49, Peräpohjolasta 41, Lohenpyrstöstä 27 ja Oulun seudusta 6 henk.
Yhteensä siis 179 henk. Osa Raahentienoon ja Lohenpyrstön väestä menivät
samalla linja-autolla, taisipa autoon
jäädä vain yksi vapaa paikka, jotenka autossa tunnelmaa oli. Matka meni kuin huomaamatta.
Illalla illastimme yhdessä ja tanssimme Taikakuun tahdissa.
Lauantaiaamuna sitten reippaina
aamupalalle. Yhteisiä ohjelmia ei ollut järjestetty, niinpä jokainen pystyi
käymään uimassa, ulkoilemassa tai
syömässä omaan tahtiin. Illalla meitä tanssitti Merja Juutinen & Hurmurit yhtyeineen.
...JA KARAOKEKILPAILU
RATKOTTIIN
No niin, sitten itse päätapahtuman
kimppuun, joka oli Karaoken ”loppukilpailu”. Vaikka eihän se ihan niin
nykyään olekaan, kun täältä jatketaan
vielä Ruununhelmeen Järvi & PohjoisSuomen kanssa kilpailemaan.
Jotenkin itsestäni tuntuu, että se menettää jo mielenkiinnon kun kisat jatkuu ja jatkuu. Onhan se huomattu
Ruununhelmessä osallistujien vähyydessä, ei enää riitä kiinnostusta jatkaa. Olisiko tässä aihetta miettiä, että palattaisiin vanhaan kaavaan, että

Kaamoksen kaatajaisissa olisi finaali ja
sillä selvä. No tämä
oli minun mielipiteeni ja vastaavia kommentteja olen kuullut
muiltakin jäseniltä.
Mennäänpä kuitenkin itse kilpailuun. Laulajia lasten sarjoissa ei ollut kuin
kolme, pojat alle 10v. Vilho Sankala
(Peräpohjola), tytöt 10-15v. Senja Lampus (Peräpohjola) ja pojat 10-15v. Joonas Färm (Raahentienoo). Jokainen
voitti oman sarjansa automaattisesti
kun sarjoissa ei muita laulanut. Onnea
heille siitä. Sitten aikuisten kisaan, jossa kilpailijoita olikin useampi paikalla.
Jokainen kilpailija lauloi kaksi kappaletta omavalintaisen sekä arpalipussa olleista yhden kappaleen.
Täytynee mainita, miten hienosti juuri 18 v. täyttänyt Taina Luukinen (Raahentienoosta) suoriutui lauluista. Tainan tulkinta Sydän Rakastaa -kappa-

leesta sai allekirjoittaneen
ihan liikutuksen
kyyneliin. Hienosti
laulettu Taina!
Kun kaikki saivat kappaleet laulettua pääsikin tuomaristo tositoimiin. Ei kateeksi käynyt tuomaristoa sen verran tasainen kilpailu oli.
Tuomaristo vetäytyi pisteiden laskuun
ja voittaja kolmikko saatiin jokaiseen
sarjaan selville. Jokaisen sarjan voittaja palkittiin kunniakirjalla sekä pokaalilla.
Paljon onnea kaikille palkituille.
Sunnuntaina olikin sitten kotiin lähdön aika.Niin saatiin Kaamos kaadettua ja mukava reissu oli!
Terveisin Mervi
Naiset yli 60 v.
1. Tuula Karhu (Oulun seutu)
2. Anneli Päkkilä
3. Pirkko Salmelainen

Kuvat: Mervi Kallela

Naiset
1. Heli Matkaselkä (Raahentienoo)
2. Eija Hautakoski
3. Taina Luukinen
Miehet yli 60 v.
1. Antero Ylikitti (Länsipohja)
2. Jouko Kylmälä
3. Unto Korpi
Miehet
1. Matti Pekkarinen (Lohenpyrstö)
2. Kari Kittilä
3. Heikki Holappa

KATSO KAIKKI
JÄRJESTÖ- JA LEIRINTÄTOIMINNAN
KURSSI
SF-Caravan Lohenpyrstö ry, Lohenpyrstöntie 53, 92140 PATTIJOKI
Kurssi on avoin kaikille karavaanareille läheltä ja kaukaa. Ilmoittaudu
7.3.2014 mennessä p. 050 - 322 1508 tai lohenpyrstosfc@gmail.com, kerrothan samalla majoitustarpeesi ja mahdollisen erikoisruokavalion.
LAUANTAI 22.3.
klo 9.00
YHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISMAHDOLLISUUDET
			
Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Jussi Lamberg ja
			
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Satu Kinnunen
10.00		
Kurssin avaus, puheenjohtaja Tuula Ylisuutari
10.10		
ILOINEN YHDISTYSTOIMINTA
			
Luentojen aikana käsitellään yhdistystoiminnan perus			
asioita, kuten sääntöjä, jäsenyyden käsitettä, yhdistyksen
			
toimielimiä ja niiden tehtäviä, kokoustoimintaa ja yhdis			
tyksen asemaa SF-Caravan ry:n jäsenyhdistyksenä.
			
Luennoitsija: SF-Caravan ry:n varapj. Minna Joensuu.
12.15		
LOUNAS
13.00		
LEIRINTÄALUEEN TURVALLISUUS
			
Luennon aikana käydään läpi leirintäalueen keskeisimmät
			
turvallisuustekijät, kuten riskien kartoitus, varautuminen 		
			
onnettomuuksiin ja leirintäalueen pitäjän vastuukysymyk			
set. Luennon aikana selviää, miksi matkailuautojen turva			
välit on oltava riittävät.
			
Luennoitsija: SF-Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan
			
varapuheenjohtaja Hannu Kivikoski.			
15.00		
KAHVI
15.30		
LEIRINTÄALUEEN JA YHDISTYKSEN TALOUS
			
Luennon aikana käydään läpi leirintäalueen hoitamista
			
tehokkaan liiketoiminnan näkökulmasta. Luennon aikana
			
käsitellään mm. verotus-, palkka- ja palkkiokysymyksiä ja
			
työntekijöitten palkkaamista. Lisäksi käydään läpi yhdistys			
toiminnan ja aluetoiminnan eroavaisuuksia taloudenpidon
			
kannalta.
			
Luennoitsija: SF-Caravan ry:n leirintä- ja turvatoimikunnan
			
jäsen Esa Pussinen.
17.00		
PÄIVÄLLINEN
18.00		
SAUNA
21.00		
KARAOKETANSSIT
			
		

TERVETULOA KURSSEILLE!
(NAISTOIMIKUNNALLA MYYNNISSÄ KAHVIA JA RUOKAA)

YT-TREFFIT
sivulta 27

YT-KASI
Pohjois-Suomen
SF-Caravan-yhdistysten
yhteinen jäsenlehti
LEHDEN TOIMITUSKUNTA
SF-Caravan Lohenpyrstö ry
Kauko Meriläinen 040 501 1936
Tuula Ylisuutari
040 761 0135
SF-Caravan Länsi-Pohja ry
Rauha Niemelä
040 593 4518
SF-Caravan Koillismaa ry
Markku Niva
040 464 8644
SF-Caravan Napapiiri ry
Juha Suosalo
040 517 3569
SF-Caravan Oulun seutu ry
Airi Vesa
040 024 0639
SF-Caravan Ounas-Lappi ry
Jukka Salmi
040 740 6518
SF-Caravan Peräpohjola ry
Eija Kantola
040 510 4960
SF-Caravan Raahentienoo ry
Mervi Kallela
044 307 3173
ILMOITUSHINNAT sis. alv 24 %
1/1-sivu
180 e
1/2-sivu
120 e
1/4-sivu
80 e
1/8-sivu
60 e
1/16-sivu
40 e
Painosmäärä 9 000 kpl
Sivunvalmistus Oulun Konttori,
		
Painatuskeskus,
		
Airi Vesa
Painopaikka
Erweko, Oulu
		
2014
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SF-C KOILLISMAA ry (037)
SF CARAVAN
KOILLISMAA

Tervehdys jäsenistö

Caravanvuosi 2014 on lähtenyt käyntiin ja sitä vietetään SF-Caravan ry:n
50-v. juhlavuotena, jonka kruunaa Porissa järjestettävä F.I.C.C. Rally heinäkuun (24.7.–1.8.2014) loppupuolella.
FICC-Rally on kansainvälinen suurleiri, joka on tarkoitettu kaikille karavaareille ja leirintämatkailijoille. Ralleja on järjestetty ympäri maailmaa vuodesta 1933 lähtien. Suomessa näitä tapahtumia on ollut aiemmin Tampereella 1981, Joensuussa 1994 ja Oulussa 2004 sekä tuleva tapahtuma Porissa.
Lisä infoa tapahtumasta löytyy www.
ficcrally2014.fi sekä www.karavaanarit.fi sivustoilta.
FICC RALLIIN ILMOITTAUTUMINEN KANNATTAA TEHDÄ 30.4.2014
MENNESSÄ, JOTTA LISÄMAKSUILTA SÄÄSTYY.

SIIKALAISEN TARINAA

Rakennusprojektit (kaivohuone/vessarakennus) on sisustusvaiheessa ja metsähoidollisia talkoita on myös pidetty
yllä. Kiitokset kuuluu aktiiviselle talkooväelle. Erityinen kiitos kuuluu ns.
kalastuskombinaatiolle (fishing combination), joka piti koko alueen tuoreessa kalassa läpi kesän.
Muistuttaisin vielä, että Siikalainen on kaikkien jäsentemme käytössä. Kausipaikkalaisten lisäksi sinne
on varattu useita vieraspaikkoja. Vieraspaikkamaksu on 10 €/yö, joka sisältää valosähkön ja alueen käyttöoikeuden. Siikalainen on ns. omatoimialue,
eli siellä tehdään kaikki itse. Osoite on
Pikkaraisentie 41, 93999 Kuusamo. Lisäinfoa alueeseen liittyen saa puheenjohtajalta. Tervetuloa Siikalaiseen saunomaan ja muutenkin aikaa viettämään.
Sähköpostiosoitteita otamme mielellämme vastaan infon perille saamiseksi (ilmoitus sihteerille). Myös SF-Caravan Koillismaan kotisivu on käytettävissänne (www.sf-caravankoillismaa.
fi), mistä löytyy tietoa mm. tulevista
tapahtumista.

TAPAHTUMAT 2014

Perintein Pääsiäistreffitapahtuma alkaa to 17.4. klo 12.00 leirin pystytyksellä, johon toivomme mahdollisimman paljon talkoo väkeä. Ilmoittautua voi puheenjohtajalle sähköpostilla (markku.niva@gmail.com) tai puhelimitse p. 040 764 8644 sekä sihteerille (sinikka.siikaluoma@kuljetus-siikaluoma.inet.fi). Pääsiäistreffiohjelma ja
-hinnasto löytyy kotisivultamme.

TERVETULOA JOUKOLLA
MUKAAN HIENOON
TAPAHTUMAAN
Perinteiset pilkkikisat järjestetään
vappuna la 3.5. klo 13.00.
Valojuhla järjestetään
Siikalaisessa Syyskuun viimeisenä
viikonloppuna.
Sääntömääräinen Kevätkokous
on hiihtostadionin toimistossa
Rukalla
sunnuntaina 20.4. klo 13.00
(Pääsiäistreffien yhteydessä).
Markku Niva

Uusi kotimainen katsastusasema

Katsastukset
Katsastukset

48

alkaen
+ mahdolliset päästömittaukset

Nuottatie 3, 93600 Kuusamo
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€

Avoinna ma - pe 9 - 17
Puh. (08) 220 066 fax (08) 852 1100

SF-Caravan Koillismaa ry

Kesän 2013 reissu Ahvenanmaalle
Kesän 2013 reissu suunnattiin siis Ahvenanmaalle. Kun caravansivuston etuteltan puheita lueskeltiin, niin alettiin jo empiä lähdetäänkö koko reissulle, mutta kun asioita hieman selviteltiin niin
pakkoahan sinne oli mennä. Ensinnäkin menoja paluu reitti kannattaa suunnitella etukäteen joka mahdollistaa taasen lauttalippujen hommaamisen etukäteen. Lipun hinta määräytyy sen mukaan kuinka pitkä menopeli sulla on ja minkälaisella kiireellä aiot perille mennä. Lauttalipun hinta putoaa alta puoleen kun olet yhden yön jollakin välisaarella mennessä ja palatessa. Todisteeksi riittää ostettu lauttalippu, josta näkyy lähtöpäivämäärä. Eli ns. yöpymistodistusta esim. leirintäalueelta tai muusta majoituspaikasta ei tarvitse
(yöpyminen ns. puskaparkissa on mahdollinen).
Ja kun lippu on valmiina, niin myös lautta paikka on jo varattu. Ei tarvitse jännittää sopiiko lautalle vai ei.
Meidän matka alkoi pohjoista reittiä seuraten
eli lähdettiin Kustavista ja ensimmäinen yöparkki oli Brändössä. Saari oli kohtuullisen pieni asukasluvultaan, kateltiin tulo iltana saarta joka puolelta ja oltiin paikallisella leirintäalueella yötä saunoen ja savumeriahventa maistellen ja hyvää oli.
Hintakin oli ihan kohtuullinen 22 €/yö.
Seuraavana päivänä lautta lähti klo 15.00 ja
mentiin Kumlingen kautta Ahvenanmaalle Hummelvikiin. Täältä ajettiin Eckeröhön (on caravan
jäsenalue) joka on Ahvenenmaan länsirannalla. Eckerö on hieno satamakylä palveluja on joka lähtöön. Totesimme, että polkupyörä on paras
ajopeli ympäristöön tutustumiseen. Sadepäivänä
kiertelimme mökkiautollamme saarella pitkin ja
poikin. Viimeistä edellisenä iltana siirrimme leirimme Maarianhaminan keskustan läheisyydessä
olevalle leirintäalueelle. Maarianhaminassa sattui
sinä viikonloppuna olemaan nuorten jalkapalloturnaus ja hinnat tahtoopi pikkasen pompsahtaa
(45 €/yö). Keskusta on ihan sataman vieressä, joten auto saatiin parkkiin satamaan ja siltä
kävellen keskustaan.
Seuraavana päivänä suuntasimme automme nokan kohti Långnasia josta eteläinen paluureittimme alkoi. Seuraava yöpaikka oli
saarella nimeltään Föglö. vuorokauden verran tutustuimme ko.
saareen, jossa oli mm. hienoja
kirkkoja.
Föglösta jatkui eteläinen reitti Kökar saaren kautta Korppoosen Galtbyhyn, josta edelleen muutamien mutkien ja sfcpaikkojen kautta takaisin Koillismaalle ja Kuusamoon.
Koko reissulla tärväytyi aikaa noin
2,5 viikkoa kilometrejä noin 2500 km.
Suosittelen, kannattaa käydä. Jos varsinkin
tykkää patikoida on saaristossa siihen todella
hyvät mahdollisuudet.
SF-Caravan Koillismaa ry

Pienimmätkin karavaanarit
viihtyivät Ahvenanmaan reissulla.
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Johtokunta 2014

Siikalaisen aluetoimikunta

Markku Niva, puheenjohtaja
Mirva Pesonen
Päivi Riipinen
Seija Palosaari
Esa Korpua
Sakari Siikaluoma
Pekka Jormakka
Janne Hietala
Aimo Hiltunen

Pekka Jormakka, puheenjohtaja/koollekutsuja
Kari Hujanen
Pentti Palosaari
Janne Hietala
Esa Korpua

Huvitoimikunta
Päivi Riipinen pj./ koollekutsuja
Sakari Siikaluoma
Tuulikki Isopoussu
Pekka Isopoussu
Mirva Pesonen
Päivi Jormakka
Leena Salmenkorva
Ari Salmenkorva
Maarit Niva
Ulpu Hujanen
Erkki Pyykkö
Edith Pyykkö
Laura Puranen
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Varalla:
Jouko Karjalainen
Veikko Puranen
Seija Palosaari
Sinikka Siikaluoma

Yhdistyksen toimihenkilöt
Markku Niva, puheenjohtaja
Sinikka Siikaluoma, sihteeri
Kari Hujanen, rahastonhoitaja

040 764 8644
040 524 8058
040 068 5982

markku.niva@gmail.com
ssiikaluoma@gmail.com
kari.hujanen@jippii.fi

SF-Caravan Koillismaa ry

Pääsiäistreffit
Perinteiset Rukan Pääsiäistreffit
pidetään 17. - 21.4. Rukan Hiihtostadionilla
Pääsiäistä treffeillämme on viettämässä kymmeniä
vaunukuntia ympäri Suomen.
Ohjelmaa järjestetään lähes joka päivälle jotakin…
On erilaisia kilpailuja niin aikuisille kuin lapsillekin.
Lapsille järjestetään
• pulkkakisa ja
• piirustuskisa
Koko perheen kisana on
• lumiveistoskisa, joka on vaunukohtainen kilpailu
Aikuisille
• tandemhiihto,
• mononheitto ja
• Darts-tikkakisa sekä tietysti myös perinteisesti
• karaokekisa, jossa sarjojensa voittajat pääsevät Kaamosten Kaatajaisten
karaokekisaan mittelemään YT-alueemme voitosta.

SF-Caravan Koillismaa ry
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SF-C LOHENPYRSTÖ ry (069)
Uudet Tuulet Lohenpyrstössä
Oikein aurinkoista kevättä kaikille karavaanareille! Ensimmäiset auringon
säteet luovat toivon keväästä – ja tulevasta kesästä. Alkaa jokapäiväinen kesän odotus ja pian tulee se hetki, jolloin

vaunu viedään kesäpaikalle Lohenpyrstöön. Sain ensimmäisen kosketuksen Lohenpyrstöstä reilu kaksi vuotta
sitten, kun ystävämme ehdottivat reissua Venetsialaisiin Lohenpyrstön caravan-alueelle. Alue oli vasta kesällä vihitty käyttöön ja vaikka kaikki ei vielä
ollut ihan valmista, pystyin näkemään
että paikasta tulisi upea. Ja niinhän siinä oletetusti kävikin; rakastuin paikkaan ja alueen ihmisiin. Olemme mieheni kanssa olleet karavaanareita parikymmentä vuotta ja kiertäneet eri sfalueita Suomessa ja vaunuilleet muualla Euroopassakin useampaan otteeseen. Aluksi kiertelimme koko perheen voimin, mutta lasten aikuistuttua harrastus on muuttanut muotoaan.

Hallitus

Muut toimihenkilöt

Ylisuutari Tuula pj.
Lisko Tuukka varapj.
Lukkarila Eero
Isokääntä Tapani
Riikonen Unto
Stenholm Petri
Miettinen Sirkka
Pitkäaho Lea

040 7610 135
040 5289 125
044 2231 677
050 3163 688
050 5625 866
044 3562 200
040 563 3561
044 3281 937

Aluetoimikunta
Riikonen Unto, vetäjä
Isokääntä Tapsa
Markku Miettinen
Jukka Äijälä
Jouni Pitkäaho

Rakennustoimikunta
Aunola Vesa, vetäjä
- 043 2160 999
Ville Mäntylä
Matti Kylli
Kaarlo Niemelä

Naistoimikunta
Sirkka Miettinen, vetäjä
Marjatta Halkola
Paula Heilala
Soili Heikkilä
Eeva Kylli
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Lukkarila Eero
- Rahastonhoitaja
Järvelin Tellervo
050 3221 508
- Hallituksen sihteeri, toimisto- ja
arkistovastaava
Pitkäaho Lea
- Jäsenkirjuri

Turvatoimikunta
Osmo Keränen, vetäjä
- 0400 689 537
Reijo Hämeenkorpi
Vesa Aunola
Unto Riikonen

Tiedotus/lehtitoimikunta
Tuula Ylisuutari, vetäjä
Tellervo Järvelin
Vesa Joensuu
Sirkka Miettinen

Nuorisotoimikunta Vilipertti
Maarit Rauhala
Katja Ranua
Petri Stenholm

Yllätin itsenikin, kun halusin perustaa
”kesäpaikan” Lohenpyrstöön. Miksipä ei? Alue sijaitsee aivan meren rannalla ja lähellä Raahen kaupunkia. Auringonlaskut ja alueen luonnon kauneus ovat jotain sanoinkuvaamatonta. Lohenpyrstöläisiin on helppo tutustua ja heille onkin kunnia-asia antaa hyvää palvelua kaikille. Talkoohenki elää voimakkaana ”pyrstöläisissä”. On ihailtavaa nähdä ihmiset hyväntuulisina erilaisissa askareissa tehden työtä yhteiseksi hyväksi. Jokainen
antaa oman taitonsa ja voimiensa mukaan panoksensa yhdistyksen hyväksi
– ”me-henki” elää voimakkaana. Talkootyön arvoa ei pystytä rahalla mittaamaan. Yhdistyksen hallitus vaihtui
suurelta osin viime lokakuun lopussa. Haluankin kiittää edellistä hallitusta tekemästänne arvokkaasta työstä. Uusi hallitus tekee parhaansa jatkaakseen työtä yhdistyksen ja meidän
kaikkien hyväksi. Kiitän jäseniämme
osoittamastanne luottamuksesta ja toivotan kaikille hyvää kevättä sekä antoisaa matkailuvuotta 2014.
Tuula Ylisuutari, puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
Aika: Lauantai 3.5.2014 klo 15.00
Paikka: SFC-Lohenpyrstö,
Lohenpirtti, os. Lohenpyrstöntie
53, 92140 Pattijoki
Käsiteltävät asiat:
- sääntöjen määräämät asiat
- hallituksen esitys yhdistyksen
sääntöjen kaikkien pykälien
muuttamiseksi
- jäsenten esille haluamat asiat
on toimitettava hallitukselle
seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokouksen alkua.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkastus klo 14.30
HALLITUS

SF-Caravan Lohenpyrstö ry

LOHENPYRSTÖ - Raahe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoite; Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki
Vaunupaikkoja 136, kaikki sähköistettyjä
Alue aivan meren rannalla
Kovapohjaista merenrantaniittyä 3,6 ha
Avoinna ympäri vuoden
Isäntäpäivystys 1.5. - 30.9. muulloin omatoimialue
Isäntä p. 044 - 716 7803
www.sfc-lohenpyrsto.fi,
lohenpyrstosfc@gmail.com
Ilmainen WLAN koko alueella
Yleiset saunavuorot joka päivä kesällä,
tilauksesta perhesauna
Karaoketanssia kesäviikonloppuisin
Erillinen pyykinpesutila, nuorisotila ja juhlasali
Rannalla tilava grillikota
Lapsille leikkipaikka ja polkuautoja
Kaupunkiin matkaa vain 4 km

Tulevia tapahtumia
Lohenpyrstössä
22.3.
3.5.
20. - 23.6.
11. - 13.7.
12. - 14.9.

Kurssilauantai karavaanareille
Avoimet ovet ja Pyrstölän avvaus
Lohenpyrstön juhannus
YT Rantatreffit
Rosvopaisti-viikonloppu

Seuraathan ilmoitteluamme nettisivuiltamme
www.lohenpyrsto.fi.
Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa viettämään perinteinen
Juhannus Lohenpyrstöön
20. - 22.6.2014

Lipun nosto, juhannuskokko, orkesteri,
karaoke, leikkimielisiä kilpailuja

Hinnasto 2014
Sisältää valosähkön ja saunan yleisillä vuoroilla
SFC Lohenpyrstö 069 jäsen
15 e
SFC-jäsen
17 e
Ei SFC-jäsen
28 e
Kesäkausi 1.5. - 30.9.
SFC Lohenpyrstö 069 jäsen
250 e
+ mittarisähkö/isäntävelvoite 4 vrk
SFC-jäsen
300 e
+ mittarisähkö/isäntävelvoite
Talvikausi 1.10.2014 - 30.4.2015
SFC Lohenpyrstö 069 jäsen
200 e
+ mittarisähkö
SFC-jäsen
250 e
+ mittarisähkö
Mittarisähkö
26 snt / kWh, minimi 2 e
Pyykinpesukoneen käyttö
3 e/kerta
Perhesauna 50 min.
perusmaksu 7 e + 3 e/hlö

Lohenpyrstö valmistautuu kesään
Reilu kaksi vuotta sitten vietettiin Lohenpyrstössä, Raahessa uuden sf-alueen avajaisia. Uusi huoltorakennus oli
saatu valmiiksi, ja alueelle rakennettu viher- ja vaunualueet. Tarjoutui tilaisuus ostaa vanha hirsikehikko Varkaudesta, josta tulisi lisätila uudelle
alueelle. Tähän mahdollisuuteen tartuttiin kevättalvella 2012, ja numeroidut hirret tarvikkeineen tuotiin Lohenpyrstöön. Samana kesänä rakennukseen saatiin vesikatto päälle, ja viime juhannuksena uudessa salissa jo
tanssittiin. Naistoimikunnalle valmistui oma keittiö, jossa he ovat touhunneet ahkerasti.

Uusi rakennus eli Lohenpirtti on
hieman keskeneräinen. Siihen on vielä tulossa tilaussauna, pyykinpesutila, wc-tiloja ja nuorisotila Vilipertti.
Rakennus on tarkoitus saada valmiiksi ensi kesään mennessä. Tätä kaikkea ei olisi saatu tehtyä ilman yhdistyksen hallitusta ja vapaaehtoisia talkoolaisia - miehiä ja naisia, jotka ovat
ahkerasti uurastaneet hienon alueemme hyväksi. Lämmin kiitos Teille kaikille! Rannalle on pystytetty grillikota,
joka rakennetaan valmiiksi ensi kesänä. Isoon n. 50 m2 tilaan mahtuu suurempikin porukka paistamaan makkaraa ja tarinoimaan tulen ääressä.

Tekemistä riittää vielä ulkoalueissa,
mutta ei kaikkea voidakaan saada valmiiksi kerralla.
Tervetuloa ensi kesänä tapahtumiimme: juhannuksena pistetään jalalla koreasti juhannustansseissa, heinäkuussa tavataan Rantatreffien merkeissä ja syyskuussa paistetaan rosvopaisteja. Ensi kesänä aloitamme kesäviikonloppuisin karaoketanssit ja
maaliskuussa järjestämme ensimmäiset yhdistyskurssit.
Seuraa ilmoitteluamme nettisivuiltamme www.lohenpyrsto.fi.

Meillä ei pipo purista eikä essunnauhat ole tiukalla!
Lohenpyrstön naistoimikunta toimi ahkerasti viime kesänä muonittaen niin ihania asiakkaita kuin talkoolaisiakin.
Kesään mahtui erilaisia tapahtumia: juhannusjuhlaa, ranta-treffit, Caravan-liiton koirakerhon viikonloppu ja rosvopaistit. Ruokaa oli ja on jatkossakin tarjolla treffeillä ja
muissa tapahtumissa; ei tarvitse matkailijoiden huolehtia
ruoanlaitosta, saavat nauttia ja seurustella täydellä mahalla!
Meillä on ollut ilo porukalla hommailla ja keksiä kaikkea
kivaa asiakkaiden viihtymiseksi! Kiitoksia kaikille naistoimikunnan jäsenille. Tule sinäkin mukaan - meillä ei pipo
purista eikä essunnauhat ole tiukalla!
Tervetuloa nauttimaan ja rentoutumaan Lohenpyrstöön!
Paras palaute meille on tyytyväiset asiakkaat, jotka tulevat uudelleen.
Terveisin Naistoimikunta
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

Rosvopaistiviikonloppu Lohenpyrstössä
13 -15.9.2013
Syyskuussa pidettiin Lohenpyrstössä perinteinen rosvopaistitapahtuma. Vaikka syksy oli jo pitkällä, jaksoi
helle helliä meitä vieläkin. Ehkä helteinen viikonloppu oli syy siihen, että alueemme oli viimeistä sijaa myöten täynnä matkailuvaunuja ja -autoja.
Vai oliko syynä makoisat rosvopaistit,
jotka laitettiin kuoppaan paistumaan?
Joka tapauksessa oli upea viikonloppu
mahtavassa säässä.
Lohenpyrstön alue oli koristeltu tuliteemaa mukaillen kynttilälyhdyillä, roihuilla, jätkänkynttilöillä ja koristevaloilla. Tapahtuman yhteydessä oli myös kilpailu näyttävimmästä,
mutta turvallisesta iltavalaistuksesta.

Raati löysi mitä erikoisempia ja sitä
kauniimpia iltavalaistuksia, joten useiden voittajaehdotusten joukosta arvottiin voittajaksi Heidi Huhtalan nokkelasti toteuttama ”Sukkahoususysteemi”!
Rosvopaisteja nuotioon laitettiin yli
200 kiloa, joten nuotiokaan ei ollut mikään pieni. Ylimmäisinä Rosvomestareina nuotion lämmityksestä vastasivat Eero Järvelin ja Jouni Pitkäaho.
Joku epäilevä Tuomas oli kyllä vielä
yöllä lisännyt pökköä pesään.
Makoisat paistit kuopasta kaivettiin
aamutuimaan jäähtymään ja jokainen
sai oman paistinsa salaatin kera. Kun
herkulliset paistit oli nautittu, alkoi

yhteislaulu Lohenpirtissä. Kahvikonsertissa kuultiin Markku Putilan musisointia ja Lohenpyrstön Matamien
esitys ”Kuumista aalloista”.
Illalla tanssittiin karaoken tahdissa ja hiljennyttiin välillä kuuntelemaan yösoittoa rannalle. Markku Putilan saksofonilla soittamat kappaleet
meren äärellä herkisti jokaisen kuuntelijan. Pilkkopimeässä valoa antoivat
vain jätkänkynttilät, jotka toivatkin
upean taustan tunnelmalliselle musiikkihetkelle.
Oli aika jättää jäähyväiset kesälle ja
kiittää vieraitamme mukavista hetkistä Lohenpyrstössä.

ROSVOPAISTI-viikonloppu
12. - 14.9.2014

Tule sinäkin syksyllä Lohenpyrstöön!
SF-Caravan Lohenpyrstö ry
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SF-C LÄNSI-POHJA ry (043)
Hyvää alkanutta vuotta 2014
Kaikille yhdistyksen jäsenille. Vuosi
on alkanut vaihtelevassa säässä. Tänään pakkasta on 28 astetta. Vanhan
kansan mukaan heinäkuussa olisi mitä parhain matkailuaika.
Aloitan nyt toisen puheenjohtajakauteni. Vuodet ovat olleet antoisia,
kiitos sekä yhdistyksen jäsenille, että
YT-henkilöille. Hallitustyöskentely on
ollut rakentavaa ja taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla.
Alueemme on kiinnostanut vierailijoita, sillä matkailuvuorokausia oli
kertynyt 312 vuorokautta enemmän,
kuin vuonna 2012. Toivon edelleenkin, että mahdollisimman moni löytäisi Mellajärvelle.
Aluetta kehitetään edelleen. Voit olla mukana kehittämässä esim. aloitteella, joita voit jättää aloitelaatikkoon
ja tietenkin voit napata hihasta kiinni, kun tavataan. Myös sähköposti on
käytössäsi.

Syyskokouksen satoa

Isäntäpäivystys

Vuodelle 2014 alusta hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Henri Pallari,
Viljo Mansikka ja Mauri Honkaniemi.
Heikki Holappa valittiin uudelleen.
Hallituksessa jatkavat Annikki Holappa, Risto Keskitalo, Antero Ylikitti ja
Kari Aro. Varajäseniksi valittiin Antti
Lehtonen ja Eila Alapoikela.

Isäntäpäivystys alkaa 16.6. ja päättyy
3.9.2014. Vuosi- ja kesäkausipaikkaan
sisältyy kahden vuorokauden isäntävelvoite. Isäntäpäivystysvuoron voi
tehdä kahdessa eri jaksossa. Tarvittaessa järjestetään isäntäkoulutus toukokesäkuussa.
Rauha Niemelä
44459-1

Vuoden 2014 toiminnan
painopistealueet
Vanhan saunan kunnostus aloitetaan
heti keväällä. Pyrimme siihen, että kunnostustyöt ovat valmiina kesäkuun alkupuoliskolla. Jätehuolto pyritään hoitamaan taloudellisesti lajittelemalla jäte ja käyttämällä edullista jätehuoltokuljetusta.

KOKOUKSIA
Hallitus
Rauha Niemelä, puheenjohtaja
Antero Ylikitti, varapj.
Annikki Holappa, sihteeri
Kari Aro
Henri Pallari
Viljo Mansikka
Mauri Honkaniemi
Risto Keskitalo
Heikki Holappa

040 593 4518
040 070 7984
040 755 2060
044 290 4965
040 738 1507
040 058 2070
040 025 6215
040 508 4301
040 069 4168

rauha.niemela@luukku.com
antero.y@ luukku.com
annikki1955@pp.inet.fi
kari.aro@kemi.fi
henri.pallari@wippies.fi
mmansikka@outlook.com
mauri.honkaniemi@gmail.com
risto.keskitalo@pp.inet fi
annikki.holappa@pp.inet.fi

Antti Lehtonen, varajäsen
Eila Alapoikela, varajäsen

040 039 4882 lehtonen.antti1@gmail.com
040 539 8918

Turvatoimikunta
Koko hallitus
Turvallisuuspäällikkö Rauha Niemelä
040 583 4518
Pelastussuunnitelma päivitetty joulukuussa 2013
Sähkötyöt: vastuuhenkilö Mauri Honkaniemi

040 025 6215

LVI- työt: Henri Pallari 		

040 7381507

Rahastonhoitaja: Antti Lehtonen 		

040 039 4882
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KEVÄTKOKOUSKUTSU
SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 25.5.2014
klo 12.00 Mellajärven tuvalla,
os. Mellakoski 95690 Mellakoski
SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry
HALLITUS

SYYSKOKOUSKUTSU
SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 21.9.2014
klo 12.00 Mellajärven Tuvalla,
os. Mellakoski, 95690 Mellakoski
SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry
HALLITUS

SF-Caravan Länsi-Pohja ry

MELLAJÄRVI - Ylitornio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoite: Mellajärvi 105 95690 Mellakoski
Isäntäpuhelin: 050 308 6892
www.mellajarvi.fi
Vaunupaikkoja 250, varustettu sähköliitännällä
Mellajärven rannalla, mäntymetsässä
Rauhalliset samoilu-, marjastus- ja kalastusmahdollisuudet
Tule ja koe se itsekin.
Avoinna ympäri vuoden
Lapsiystävällinen uimaranta
Erikoisuutena savusauna
Alueella maksuton Wlan-verkko
Isäntäpäivystys ajalla 16.6. - 3.9.2014, muulloin
alue toimii omatoimialueena

Tapahtumia
Mellajärvellä 2014
18.4. - 21.4. 		
23.5. - 25.5.		
25.5.
klo 12.00
20.6. - 22.6.		
29.8. - 31.8.		
20.9. - 21.9.		
21.9.
klo 12.00
22.11.		

Pääsiäistapahtuma
Kesäkunnostustalkoot
Kevätkokous
Juhannus
Porotreffit
Syyskunnostustalkoot
Syyskokous
Pikkujoulu

Enemmän tietoa treffeistä nettisivuillamme
www.mellajarvi.fi

SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Hinnasto 1.1.2014 alkaen

			
Vuorokausimaksu/talvi
15 e
Vuorikausimaksu/kesä
1.5. - 30.9.
15 e
Vuorokausimaksu		
(ei SF- Caravan jäsen)
30 e
Sähkö ilman mittaria, talvi
12 e
Sähkö ilman mittaria, kesä
3e
Sähkö mittarilla
0,22 e/kWh
Kesäkausipaikka (1.5. - 30.9.)
sis. isäntävelvoitteen
120 e
Talvikausipaikka (1.10. - 30.4.)
102 e
Vuosipaikka (1.1. - 31.12.,
1.5. - 30.4., 1.10. - 30.9.)
sis.isäntävelvoitteen
180 e
Vaununsäilytys/vrk
0,50 e		
Nestekaasu (vaihtopullo)
26 e		
Tilaussauna/vuoro (45 min.)
10 e		
Pyykkikone
3 e		
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

NÄIN MEIDÄT TAVOITTAA
Puheenjohtaja Rauha Niemelä
Varapuheenjohtaja Antero Ylikitti
Sihteeri Annikki Holappa
Jäsenkirjuri Maarit Kvist
Rahastonhoitaja Antti Lehtonen

p. 040 593 4518
p. 040 070 7984
p. 040 755 2060
p. 040 508 1760
p. 040 039 4882
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Talkootoimintaa 2013
Talkootoiminnalla olemme tehneet alueellemme lisää vaunu/autopaikkoja
kaatamalla puita turvallisuus syistä
edestä pois.
Kaadettujen puiden oksat ja kannot
on kerätty pois koneellisesti ja käsin
siisteysryhmän toimesta. Puut on sahautettu ammattisahurilla ja sahuria
mukana avustettu talkootoiminnalla
ojentamalla tukkia pöydälle ja pinoamalla valmis tuote kuivumaan.
Valmis tuote on käytössä yhdistykselle korjauksiin ja uudisrakentamiseen.
Vanhan keittiön kunnostus on tehty
siltä osin valmiiksi, että sitä on pystytty käyttämään toiminnassamme ruoan laittoon. Naiset on hommansa hoitaneet hyvin, eikä nälkä ole päässyt yllättämään talkoissa tai treffeillä.
Rakennettu on myös uutta eli saunan ja keittiön vedenlämmityskattilalle oma rakennus. Samaan tilaan on
myös tarkoitus asentaa "MARTALLE
ruokintapaikka" polttoaineen tankkausta varten.
Muutos on tehty saunan sisäänkäyntiin rakentamalla siihen levennys ja tekemällä turvallisempi kulku saunan
portaikkoon.
Rannalle on rakennettu laavu, joka

on ollut ahkerasti käytössä niin omille jäsenille kuin vieraillekin.
Polttopuun teko on ollut myöskin
yhtenä kohteena vuoden aikana.
Paikoitusta varten on asennettu osalle aluetta merkkikivet, joilla pyritään
turvavälien lainmukaiseen paikoitukseen. Tämä työ on vielä joiltakin osin
kesken.
Tämä kaikki on tehty suurilta osin
talkootoiminnalla ja osallistujia on ollut kiitettävästi mukana.
Ei voi unohtaa tästä toiminnasta

yhdistyksemme hallitusta, joka on tehnyt edellä mainitut päätökset ja antanut mahdollisuuden toteuttaa ne.
Näin viime vuosi vietettiin talkoillen
Mellajärvellä.
Kiitän teitä kaikkia tästä yhteistoiminnasta yhdistyksemme puolesta ja
toivon, että "virtaa" riittää jatkossakin
talkoilemaan.
Terveisin Eikka
Yksi Talkoiden vetäjistä

Mellajärven matkailualueen
sähköturvallisuusohje
Noudatamme alueellamme lakisääteisiä toimintaohjeita.
Liittäessäsi matkailuajoneuvoja (vaunut/matkailuautot) alueemme sähköverkkoon noudata seuraavia ohjeita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaapeleiden pituussuositus on 25 m.
Johdon tulee olla poikkipinnaltaan olla 3G 2,5 mm2 vahvuista.
Johto esimerkiksi H07RN-F -kumikaapelia.
Vältä käyttämästä tavallisia jatkoroikkia, ne eivät kuulu toimintaohjeisiimme.
Alueellamme on käytössä Suko/Euro-lähdöillä olevia tolppia.
Kun liität Euro-lähtöön, käytä vain yhtä kaapelia, jossa on euro.
Kun liität Suko-lähtöön, joudut laittamaan tolpasta lähtöön adapterin
väliin, joka on Suko/Euro-liitin.
Älä rakenna omia sähkövirityksiä koska ne eivät kuulu alueemme
toimintaohjeisiin.
Huomion arvoista on, että alueemme läpi kulkee ilmassa avoin sähkölinja. (Huom. vältä majoittumista linjan alle.)
Tämäkin ohje on LAKISÄÄTEISISSÄ toimintaohjeissa.
Teksti: Eikka
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Elämyksiä Mellajärvellä
Mellalla on talkoiltu kovasti viime kevään ja kesän aikana.
Paikkoja on kunnostettu ja puita kaadettu vaunupaikkojen
lisäämiseksi. Puiden kaatamisen yhteydessä P huomasi, että losoistahan voisi tehdä laavun Mellan rantaan omien jäsenten ja vierailijoiden iloksi.
Ajatus kypsyi ja lopulta P sai V:n ja K:n innostumaan laavusta.
Ja ei muuta kuin tuumasta toimeen... V, P ja K rupesivat
rakennushommiin. Siinä ei kauaa nokka tuhissut, kun laavu
oli valmis. Kylläkin V:llä, P:llä ja K:lla oli innokas vieraileva avustajakin, joten kiitoksia vaan Terolle. Tässä voisi melkeinpä käyttää P:n sanontaa: ”sole poka mikhän”.
Koko loppukesän laavu oli kovassa käytössä ja Porotreffeillä P esimerkiksi keitteli nokipannukahveja treffiväelle
kokonaiset 6 tuntia ja kaikille se maistui.
Viralliset avajaiset pidettiin vasta pikkujoulun aikaan, kun
laavu sai nimikyltin VPK, joka tulee tekijöiden nimistä Viljo, Laavun vihkiäiskuva. Kuvassa tekijät Paavo Amonsen,
Viljo Mansikka ja Kari Aro. Laavun nimi VPK muodosPaavo ja Kari.
tuu alkukirjaimista.
Toivomme, että vieraat ja omakin väki viihtyy laavulla jatkossakin.
Terveisin VPK

SF-Caravan Länsi-Pohja ry
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SF-C NAPAPIIRI ry (014)
Hei, olen Napapiirin yhdistyksen uusi
puheenjohtaja. Nimeni on Juha Suosalo ja jäseneksi liityin 1991.
Olen toiminut aikaisemmin yhdistyksessa varapuheenjohtajana sekä eri
toimikunnissa.
Puheenjohtajan tehtävään on helppo ryhtyä, kiitos siitä edelliselle hallituksella ja erityiset kiitoksen vetovastuusta siirtyneille Juhanille, Petrille ja

Kalervolle.
Valojuhlien yhteydessä vietimme
yhdistyksemme 40-vuotis juhlaa Ryynäsenniemessä. Tänä vuonna, 2014,
liitto juhlii viisikymmenvuotista taivaltaan teemana Liikkeellä luonnostaan. Päätapahtumina Juhlaliittokokous sekä F.I.C.C. Rally. Porin Yyterissä 24.7. - 1.8.2014. Toivon, että mahdollisimman moni Napapiiriläisistä

osallistuu F.I.C.C. Rallyyn.
Mutta eihän tämä pelkkää juhlaa voi
olla kuten vaikuttaa, ei meillä Ryynäsessä ainakaan työt lopu.
Yhdistyksen toiminta perinteisesti on keskittynyt Ryynäsenniemen kehittämiseen, tärkeimpänä näen uuden
tuvan rakennushankkeen suunnittelun käynnistämisen uudelta pohjalta,
kevyempänä versiona.
Toivon kaikille karavaanareille ja
yhteistyökumppaneille aurinkoista kevättä ja kesää.
Tervetuloa kaikki jäsenet vuosikokoukseen, sekä kaikille kesän treffeille.
Juha Suosalo
SF-C 53017
Ja lopuksi tarina ANOPPI ja MINÄ
Anoppi: Kuuleppa Juha. Jos sinä et tästä lähtien ole selvänä kun käyn teillä
vaunulla, niin minä en enään tule vaunullenne.
Juha: Ihanko varmasti?

Hallitus
Juha Suosalo, puheenjohtaja 		
Sudentie 16 A 2, 96500 Rovaniemi

KUTSU
040 089 1660

Toni Korpikannel, varapj.
Turvakonkuja 17, 90830 Haukipudas
Minna Kortesalmi, sihteeri 		
Keltakangas 2-4 B 4, 96300 Rovaniemi
		
Sari Palojärvi, varainhoitaja
Lehtojärventie 35, 97220 Sinettä

040 351 8127

SF-Caravan Napapiiri ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
pidetään
Aika: 13.4.2014 klo 15.00
Paikka: Marttatupa,
Kaartokatu 18, 96100 Rovaniemi

Teija Karvo, kioskivastaava
Metsolantie 6, 96500 Rovaniemi
Leila Patjas, hallituksen jäsen
Jaakonkatu 4-6 A 5, 96200 Rovanimi
Timo Asplund, hallituksen jäsen
Jahtipolku 17, 96100 Rovaniemi
Juhani Härkönen, hallituksen jäsen
Evakkotie 1-3 AS 15, 96100 Rovaniemi
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SF-Caravan Napapiiri ry

RYYNÄSENNIEMI - Tervola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryynäsenniemi 96, 95300 Tervola
p. 040 - 089 1660
www.sfc-napapiiri.fi
Vaunupaikkoja 70
Sijaitsee Tervolan kupeessa.
Tarjoaa hyvät puitteet vapaa-ajan viettoon.
Kemijoen rannalla kauniissa niemessä nurmikkopohjaiset vaunupaikat
Tule ja lähde vaikka uistelemaan joelle.
Avoinna kesäkuusta elokuulle
Tanssilava Suukosken Keidas alueen läheisyydessä. Tanssit kesälauantaisin 17.5. alkaen.
Tutustumistreffit 24. - 25.5.
Juhannustreffit 20. - 22.6.
Tervetuloa treffeille!

HINNAT
Aluemaksu
15,00 €/vrk
sisältää valosähkön ja yleisen saunan
Aluemaksu, ei SF-C-jäsen
20,00 €/vrk
sisältää valosähkön ja yleisen saunan
Kesäkausipaikka (omat jäsenet, isäntävelvoite)
180,00 €
sähkö mittarin mukaan
Kesäkausipaikka (vierasjäsenet)
200 €
Kuukausipaikka
100 €
Säilytysmaksu
1 €/vrk
Treffimaksu vieraat, vaunu/autokunta
45 €
Treffimaksu kausipaikkalaiset
20 €
Muu hinnasto, www.sfc-napapiiri.fi

SUUKOSKEN KEIDAS
Tervolan Koivussa

Tanssit kesälauantaisin alkaen 17.5.2014

Lasse Hoikka & Souvarit
Tervetuloa Tanssimaan Aitoon lavatunnelmaan
Katso kesän ohjelma www.suukoskenkeidas.fi
Ryynäsenniemeen majoittuneille alennetut liput.

SF-Caravan Napapiiri ry
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painoa

Logo ja slogan. Logon riittävä erottuvuus taataan suojaTämä tässäalueella.
on leipätekstiä,
Bliss
regular sisäpuolelle
koko 10 pt ja riviväli
onsijoittaa
14
Suojaalueen
ei saa
mitään
pt. Tämä tässä
on leipätekstiä,
regular koko 10
pt ja riviväli
muita
visuaalistaBliss
elementtejä
logon
lisäksi.onLogon suoja14 pt. Tämä
tässämääräytyy
on leipätekstiä,
Bliss regular
koko 10 pt(X)
ja riviväli
alue
sloganin
korkeuden
mukaan. Logoa ja
on 14 pt. Tämä
tässä
on
leipätekstiä,
Bliss
regular
koko
10
pt ja sloganin
rivslogania käytettäessä värillisellä pohjalla
etäisyys
iväli on 14 pt. Tämä tässä on leipätekstiä, Bliss regular koko 10 pt ja
(X) logosta lasketaan valkoisesta outlinesta alkaen.
riviväli on 14 pt. Tämä tässä on leipätekstiä, Bliss regular koko 10 pt
ja riviväli on 14 pt. Tämä tässä on leipätekstiä, Bliss regular koko 10
pt ja riviväli on 14 pt. Tämä tässä on leipätekstiä, Bliss regular koko
Elokuu olikin
ja kaunista katseltavaa.
10 pt ja kauden
riviväli on odotetuin
14 pt.

Yhdistyksemme 40-vuotis juhlavuotta
muistellen
Juhlavuosi 2013 oli työntäyteinen
ja antoisa. Juhlatoimikuntamme kokoontui keväällä tehden 40-vuotis juhlasuunnitelman. Kesäkauden alettua
myös Ryynäsen toimikunta sekä kausipaikkalaiset, pidimme monet palaverit ja monet talkoot, jotta alueemme olisi siisti ja viihtyisä tulevia vieraita varten.
Juhannuksen vietimme aurinkoisissa tunnelmissa, isossa teltassa tanssien. Innokkaimmat tanssinharrastajat
jatkoivat tanssimista Suukosken parketilla. Koko kesäkausi menikin meillä Ryynäsläisillä töitä tehdessä. Oli
puuliiterin rakentamista, grillikodan
maalaamista, puun pilkkomista ym.
Oli myös turvavälien mittausta, kausipaikkojen tarkistuksia sekä talkooväelle tavaroiden hankintaa. Lauantaisaunojen jälkeen moni meistä laittoi juhlatamineet ylle ja suuntasi askeleensä Huuskosille, joka johdatti meidät Suukosken parketille.
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Kiitokset yhdistykselle Ryynäsen
tärkein kuukausi. Yhdistyksemme
40-vuotis juhlan vietimme upeissa tun- kausipaikkalaisille sekä kaikille talnielmissa, upeiden vieraiden sekä hy- koihin osallisneille. Juhlamme oli onPAINOTUOTE
nistuneet. OY
vän ohjelman seurassa.POHJOLAN
Juhlayön tunnelman kruunasi alueen ja vieraiden
Oulu
Rovaniemi
Vaasa
Rivijäsen
laittama vaunujen
valojuhla,
joka
oli550 440
0400 550
443
0400
040 533 8900
oulu@popa.fi
Voudintie 4
90400 Oulu

rovaniemi@popa.fi
Veitikantie 8
96100 Rovaniemi

vaasa@popa.fi
65100 Vaasa

Logo ilman slogania, käytetään kohteissa, joissa sloganin
erottuvuutta ei pystytä takaamaan (mm. pieni koko,
painotekniset rajoitukset).
Logoa suositellaan käytettäväksi keltaisella pohjalla.

www.popa.fi

Sanomalehti-ilmoitus 125mm x 365mm, pyritään käyttämään py
Internet-osoite erikseen

SF-Caravan Napapiiri ry

SF-Caravan Napapiiri ry
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SF-C OULUN SEUTU ry (018)
Kevättä kohti
Toivottavasti kaikki ovat tehneet hyviä ja pitäviä Uuden Vuoden lupauksia alkaneelle vuodelle. Yleensä vuosi
alkaa miettimällä lupausten pitävyyttä ja miten lupaukset voisi mitätöidä.
Vuoden vaihteen jälkeen alamme
automaattisesti odottelemaan myös
aurinkoisia kevätpäiviä. Ehkä käymme kuitenkin läpi vielä kovat pakkaset
ja lumipyryt - näin mietin tammikuun
lopussa - lehden ilmestymisen aikaan
tiedämme paremmin. Olisi varsin harvinaista, jos lumitilanne pysyisi tällaisena Oulun korkeudella koko talven.
Lunta sopii sadella Rantasarassakin, sillä hallitus on ulkoistanut kokeiluluonteisesti lumityöt kevään 2014
ajaksi.
Jahka pääsemme kovimpien pakkasien yli, vilkastuu kevään mittaan kävijöiden määrä Rantasarassa. Odotan
jo itsekin pääseväni kevätauringon (ja
Karin) kera asustamaan viikot Virpassa. Tahtovat nuo viikonloput mennä koulutuksissa, luottamustoimissa,

lastenlasten parissa sekä matkaillessa.
Viimeisin reissu tehtiin asuntoautolla Helsinkiin häihin, siksi harrastuksemme on hyvä ja kätevä, pystyi yöpymään perheen kera aivan häävastaanottopaikan pihalla.
Oulun yhdistyksen jäsenmäärä on
jälleen kasvanut 150:llä, eli kahdessa vuodessa jäsenmäärä on kasvanut
kaikkiaan 300 jäsenellä. Liitto ilmoittaa
yhdistysten jäsenmäärän aina vuoden
viimeisen päivän tilanteen mukaan.
Kaikkiaan liittoon kuuluu yhdistyksiä 74. Jäsenmäärältään ns. kolmen
kärki 31.12.2013 on
1. Pirkanmaa 4141 jäsentä
2. Oulu 3855 jäsentä
3. Keski-Suomi 2826 jäsentä.
Kokonaisuudessaan liiton jäsenmäärä on kasvanut 2013 aikana 497 jäsenen
verran, eli siitä Oulun osuus on 30 %.
Viimeisempiä kuulumisia: luin Oulun kaupungin teknisen keskuksen
sivuilta - suunnitelmat ja hankkeet oheisen virkkeen, koskien meidän

Hallitus
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Paakkola Jari, varapj.
Ronkainen Tuula, sihteeri
Holappa Raimo
Holmström Pekka
Juutinen Voitto
Kärkkäinen Petri
Peteri Lauri
Vesa Airi

040 052 3154
040 341 3376
040 966 4455
044 535 4333
040 749 4447
040 027 1786
050 061 0010
040 506 1060
040 024 0639

pirkui@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
tuularonkainen@gmail.com
raimo.holappa@hotmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
voitto.juutinen@gmail.com
pietro.karkkainen@gmail.com
lauripeteri@gmail.com
airivesa@gmail.com

Kari Kuisma
- matkailuasiamies

040 052 3157 kari.kuisma@pp3.inet.fi

Tuula Ronkainen
- naistoimikunnan vetäjä

040 966 4455

Turvatoimikunta
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Pirjo
063847-1

KOKOUSKUTSU

Terttu Karppinen
040 018 5510 karppisterttu@gmail.com
- taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja

Alamartimo Asko
Holmström Pekka
Paakkola Jari
Ronkainen Jouko

alueelle johtavaa Mustakarintien tieosuutta:
”Peruskorjaussuunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Hanke on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana”. Tämä on toteutuessaan miellyttävä parannus meille, väistyy kelirikot sekä hiekkapölypilvet.
Rantasarkatoimikunnassa on vaihtunut vetäjä vuoden alusta. Reijo
Karppinen jättäytyi oloneuvokseksi ainakin tässä vaiheessa ja hallitus nimesi
vetäjäksi Pekka Holmströmin, joka on
myös hallituksen jäsen. Rantasarkatoimikunta hoitaa nimensä mukaisesti
ns. talkkarihommia alueella ja leiritoimikunta, vetäjänään Atte Raninen, ohjailee treffit ja muut yhteistapahtumat.
Naistoimikunnan vetäjänä vuoden
alusta aloitti Tuula Ronkainen.

040 725 7555
040 749 4447
040 341 3376
040 058 5801

SF-Caravan Oulun seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina
13. huhtikuuta 2014 klo 12.00
Haukiputaalla Virpiniemen
Liikuntaopiston auditoriossa,
osoite Virpiniementie 525,
90810 Kiviniemi.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkistus alkaen klo 11.30.
Käsitellään sääntöjen 4 §:n
määräämät asiat.
Muut yhdistyksen jäsenten esille
haluamat asiat on toimitettava
hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Haukipudas 23.01.2014
Hallitus

SF-Caravan Oulun seutu ry

RANTASARKA - Kiviniemi, Kello
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mustakarintie 46, 90810 Kiviniemi
Isäntäpuhelin 050 - 494 3101
www.sfc-oulu.com
Vaunupaikkoja 157, varustettu sähköliitännällä
Meren läheisyydessä Oulun Virpiniemessä,
viihtyisä ja kaunis nurmikkopohjainen alue,
uimarantaan 150 m
Hyvät hiihto-, lenkkeily, pyöräily-, marjastus- ja
sienestysmaastot
Useita sisäoleskelutiloja, kaksi saunaa
Hyvät huoltotilat ja varustus
Lapsiystävällinen alue monine virikkeineen
Golfkenttä alueen vieressä
Virpiniemen liikuntaopiston palvelut lähellä
mm. frisbee-golf
Alueella maksuton WLAN-verkko
Avoinna ympäri vuoden, talvisin omatoimialue

Tervetuloa Rantasarkaan!

HINNAT
Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12.2014
sisältää valosähkön
16,00 €/vrk
Yhd. 018 jäsenille alennus aluemaksusta
2€
Aluemaksu, ei SF-C -jäsen
30,00 €/vrk
Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Tilaussauna 1 tunti
10,00 €
Lämmityssähkö
7,00 €/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria
5,00 €/vrk
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)
0,25 €/kwh
Sähkön pienin veloitus
1,50 €
Auton lämmitys (ilman mittaria)
1,00 €/tunti
Pesukone
2,00 €/koneellinen
Kuivausrumpu/kuivauskaappi
2,00 €/koneellinen
Vaunun/matkailuauton/auton säilytys
paikoitusalueella
1,00 €/vrk
Polkupyörän vuokraus
5,00 €/3 tuntia
Matkailuauton ja -vaunun pesu
10,00 €/1 tunti
- seuraava alkava ½ tuntia
5,00 €
Keulan huuhtelu
7,00 €
Henkilöauton pesu
6,00 €
Pyörät
1,00 €
Talvipaketti aikana 29.9.2013 - 17.5.2014
200,00 €
Kuukausipaikka aikana 29.9.2013 - 17.5.2014
75,00 €
Säilytyspaketti aikana 29.9.2013 - 17.5.2014
90,00 €
Kesäpaketti aikana 18.5. - 27.9.2014
220,00 €
Kuukausipaketti aikana 18.5. - 27.9.2014
95,00 €
Säilytyspaikka aikana 18.5. - 27.9.2014
75,00 €
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018-jäsenille.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Muistutus kesäkausipaikkalaisille!
Vuoden 2014 kesäkausipaikan viimeinen maksupäivä on 4.5.2014.
Näin jää hyvin aikaa täyttää lunastamattomat paikat ennen kesäkauden
alkua, kesäkausi alkaa siis 18.5., jolloin
kaluston voi tuoda paikalleen.
Kuten muistatte, on edellisen kesän
kausipaikkojen haltijoilla mahdollisuus lunastaa paikkansa myös seuraavalle kesälle.
Paikan voi maksaa maaliskuun alusta alkaen, jolloin isäntävuorokalenteri
laitetaan seinälle.
Maksu suoritetaan mielellään Rantasaran toimistolla, samalla varataan
kolme vuorokauden isäntävuorot.

SF-Caravan Oulun seutu ry

Uusia halukkaita löytyy jo nyt jonotuslistalta. Mikäli sinäkin haluaisit kesäkausipaikan, ilmoittaudu allekirjoittaneelle, niin laitetaan nimesi jonotuslistalle.
Isäntäkoulutusta järjestetään kevään
aikana tarpeen mukaan ja ajankohta ilmoitetaan niin kesäkausipaikkalaisille
kuin myös jonotuslistalla oleville.
Paljon asiaa jää vielä kirjoittamatta,
joten tulkaa porisemaan, kertomaan
ajatuksianne ja kyselemään mikäli mieltä jokin asia painaa, tullaan tutuiksi ja vaihdetaan ajatuksia.

Kuvat: Airi Vesa

Pirjo
063847-1
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Kehitetään turvallisuustoimintaa
Vuosi on vaihtunut ja tätä kirjoittaessa talvi tuntuu tulleen lopultakin. Pakkasella mennään ja viiltävä koillistuuli tekee pakkasesta vieläkin jäätävämmän kuin -18 astetta antaa ymmärtää. Syksy oli pitkä, märkä ja pimeä.
Kaikesta liukkaudesta ja märkyydestä huolimatta talvikausipaikkalaisten
määrä on positiivisesti yllättänyt allekirjoittaneen kuin myös hallituksen ja
toimiston työmyyrät. Talvipaikkalaisten määrä yli 120 vaunukuntaa on uusi ”rekortti”, kuten entisenä sahatyöntekijänä asian ilmaisisin. Positiivinen
väkimäärä yllätti myös turvaväliasiassa, joka syksyllä pyrittiin tälle talvelle
järjestelemään. Paikka on jokaiselle halukkaalle vielä järjestynyt ja turvavälikin on toteutunut suunnitellulla tavalla. Valitettavasti jollekin paikoille ei ole
mahtunut vaunu, talviteltta ja henkilöauto, vaan paikan haltija on joutunut
luopumaan talviteltasta jos autonsa
haluaa säilyttää vaunun vierellä.
Rantasaran alueelle syksy oli tiukkaa
työjaksoa. Turvallisuusnäkökulmasta
riskiarviointien jälkeen, alueen korkea
puusto keskialueelta ja osittain reuna-alueilta kaadettiin. Valtaisan työn
tekivät talkootyövoima ja projektiin
valtuutetut vastuuhenkilöt, jotka organisoivat koko homman. Kaikille asiaan
osallistuneille kuuluu ansaitut kiitokset tehdystä työstä. Puiden kaato jatkuu vielä alkukevään aikana keskialueen koivujen osalta.
Pääasiassa puut kaadettiin turvallisuussyistä ja toiseksi lisäaluetarpeiden
vuoksi. Viime syksynä päätettiin ottaa käyttöön uudet turvavälisuositukset (palokuorma minimiväli 4 m). Hallitus on jo tammikuun 2014 kokouksessa tehnyt periaatepäätöksen, että
kausipaikoille niin pitkälle kuin mahdollista järjestetään yhden auton pysäköinti ”omalle palstalle”.
Tämä onnistuu siirtelemällä hieman
”palstojen” rajoja ja kulkuteiden paikkaa fiksaamalla. Näiden järjestelyiden
lisäksi pienimmille kausipaikoille rakennetaan erilliset sähköistetyt autojen pysäköintipaikat nyt raivatulle alueelle Pirtin ja Tuvan taakse.
Aluekartta ja auton pysäköintiohje
”palstalle” valmistuu kevään aikana
hallituksen päätöstä varten. Hallituksen käsittelyn ja päätöksen jälkeen jokainen paikan haltija saa tiedon, miten
heidän paikkansa muuttuu ja miten he
autonsa ”palstalleen” pysäköivät turvavälien puitteissa. Tästä asiasta olisi
22
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hyvä saada vinkkejä jäsenistöltä.
Suuremmalla keskikenttäalueella järjestelyjä ei tehdä ennen kuin lasten
leikkikenttäjärjestelyt on suunniteltu ja päätetty toteuttaa. Keskikenttäalueella noudatetaan kuitenkin samaa
turvavälisuositusta kuin kausipaikoillakin. Kesän ruuhka-aikoina jouduttanee autot pysäköimään jonnekin muualle kuin missä vaunu on, varsinkin
silloin jos vaunulla liikkuva pystyttää
teltan tai katoksen vaunun kylkeen.
Asuntoautoilla liikkuville paikkojen
koko ei tuottane turvaväliongelmia
nykyisinkään.
Tulevalle kesälle riittääkin sitten
hommaa laidasta laitaan. Ensimmäisenä, kunhan maat sulavat, aloitetaan
raivauskuoppien tiivistyspeittäminen,
lisäparkkipaikkojen tasoittaminen sekä maiden maisemointi muiden kevätsiivousten lisäksi. Ihanteellista olisi, jos saataisiin myös alueiden matalakasvuisia pensaita istutettua. Tässäpä on markkinarakoa hortonomi-henkisille karavaanareille ja alueen multasormille.
Alueen kehitystyö jatkuu monen
mielestä varmaan hitaasti, mutta kuitenkin resurssien puitteissa eteenpäin
kohti parempaa, turvallisenpaa ja toimivampaa Caravan-aluetta. Turvallisuusmielessä alueen riskikartoituksia
tehdään koko ajan niin sisä- ja ulkoalueilla kuin koneiden ja laitteidenkin

suhteen. Vinkistä karavaanari viisastuu eli ”hiasta kiinni”, kun huomaat
jonkun epäkohdan, niin tarkastellaan
ja korjataan. Turvallisuus on yhteinen
asia!
Turvallisuuspuolelta siirtyäkseni paloturvallisuuspuolelle voidaan mainita, että tulityölupa-käytäntö kunnossapitotöissä tulee luvanvaraiseksi alueellamme, paitsi vakituisella tulityöpaikalla konehallissa.Vakuutusyhtiömme ohjeistuksen mukaisesti kevään
aikana järjestetään tulityökurssi, jotta
meiltä löytyy tulityöluvan kirjoittajia ja tulityöntekijöitä ”omalta” alueelta, silloin kun on tarvetta. Ilmoituksia
otetaan mielellään vastaan, jos alueellamme on jo henkilöitä, joilla on voimassa oleva tulityökortti ja on tarvittaessa käytettävissä tulitöihin. Tehdyt
tulityöluvat arkistoidaan ja säilytettään toimistolla mahdollista tarkastusta varten.
Aika muuttuu, tilanteet muuttuvat
ja mekin muutumme ja mikä mukavinta karavaaniporukka kasvaa. Siinäpä riittää haastetta myös ”oman” alueemme turvalliselle kehittämiselle.
Toivotan kaikille karavaanareille antoisaa ja turvallista kevättä.
Rantasaran turvallisuuspiällikkö
Pappa Paakkola

SF-Caravan Oulun seutu ry

LOPPUVUODEN TREFFIT
14. - 16.3.
4. - 6.4.
13.4.		
17. - 21.4.
30.4.		
16. - 18.5.
23. - 25.5.
6. - 8.6.
1. - 3.8.
			
12. - 14.9.
21.9.		
26. - 28.9.
10. - 12.10.
14. - 16.11.
5. - 7.12.
31.12.		

Yhdistyksen hiihtokilpailut
Pilkkikilpailu-viikonloppu, Darts I
Kevätkokous
Pääsiäisen vietto, Darts II
Vapun vietto, Ilmapistooli-Cup I
Siivoustalkoot
Kunnostustalkoot, Ilmapistooli-Cup II
Kesäkauden Avajaiset
Lasten treffit
Ajotaitotapahtuma, Darts III, Ilmapistooli-Cup III
Grillitreffit
Syyskokous
Syystalkoot, ilmapistooli-Cup loppukilpailu
Talvi-info, Dartsin loppukilpailu
Hämärän hulinat
Pikkujoulu
Uusi vuosi
Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme
http://www.sfc-oulu.com/

LEIRI-, RANTASARKA-, HUVITOIMIKUNTA
Alamartimo Eija
044 502 6635
Holmström Pekka
040 749 4447 pekkalaurijohannes@gmail.com
- Rantasarkatoimikunnan vetäjä
Juutinen Voitto
040 027 1786 voitto.juutinen@gmail.com 		
- Huvitoimikunnan vetäjä
Karjalainen Terttu
044 924 6389
Ojala Maria
045 236 2025
Parviainen Kaisa
050 380 0709
Parviainen Mauri
040 551 9587
Pekkarinen Matti
040 058 8513
Raninen Atte
050 559 0916 atte.raninen@gmail.com 		
- Leiritoimikunnan vetäjä
Rintamäki Antti
040 555 5537
Sultsi Pauli
044 916 4089
Vesa Airi
040 024 0639
Vesa Jarmo
040 035 6086
Vähäkuopus Merja
040 913 6626
Yli-Luukko Ritva
040 962 8829

SF-Caravan Oulun seutu ry
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SF-C OUNAS-LAPPI ry (050)

En ole varma, pitäisikö olla iloinen vai
surullinen, että aika tuntuu kulkevan
todella nopealla tempolla eteenpäin –
ajan mittaamisessa viikko ei tunnu olevan kuin hujaus. Vasta pidimme syyskuulla Ruskatreffit ja nyt jo seuraavien treffien suunnittelu pitää hopusti
käynnistää, sillä nämä lumet ovat kohta sulaneet.
SF-Caravan Ounas-Lappi on omalle liitollemme kuin hyvin valittu kummilapsi. Liitto täyttää tänä vuonna 50
vuotta. Liiton työssä näkyy tänä vuonna vuosien saatossa karavaanareiden
eteen tehty työ. Liiton juhlavuoden
katveessa oma yhdistyksemme täyttää
30 vuotta. Juhlaa vietämme Ruskatreffien yhteydessä syksyllä. Jonkinlainen nostalgia siinä nostaa väkisin päätään, kun saa katsella yhdistyksen elämää taaksepäin ja pohtia, onko vuosien varrella saatu mitään aikaan.
Keväällä 1984 kokoontui Kittilässä
kymmenkunta karavaanarihenkistä
perhettä päättämään oman yhdistyksen perustamisesta tänne pohjoiselle alueelle. Yhdistyksen toimialueeksi päätettiin napapiirin pohjoispuoli
eli Kittilä, Muonio, Kolari, Enontekiö,
Sodankylä, Inari ja Utsjoki. Perustajajäsenistä aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa ovat edelleen mukana Eeva
ja Heikki Lambacka sekä Seija ja Juhani Paronen.
Alusta lähtien oli selvää, että tämä
harrastus on nimenomaan koko perheen yhteinen harrastus. Tämä perheen
yhdessä tekeminen on edelleen yksi keskeisin karavaanari-harrastuksen
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Kuvat: SF-C Ounas-Lappi ry arkisto, Jukka Salmi

Puheenjohtajan porinat

Treffien aamupäiväkahvit.
piirre. Karavaanareissa on moniin
muihinkin eri harrastuksiin suuntautuneita – karavaanarius on osa
muuta harrastamista. On suunnistajaa, metsästäjää, juoksijaa, ampumaurheilun harrastajaa, laskettelurinteessä viihtyjää, suksiladulla suihkijaa,
lavatanssien kiertäjää ja monia, monia
muita.
Onko Ounas-Lappi onnistunut tavoitteissaan? Ainakin sitä taustaa vasten, että yhdistyksemme jäsenmäärä
on vuosien varrella koko ajan hieman
kasvanut, vaikka emme vieläkään ole
jäsenmäärältämme suuren suuri. Viime vuonna jäsenmäärä kasvoi 8 % ja
olemme jäsenmäärässä nyt selkeästi yli kahden sadan. Olemme valtakunnassa yksi niistä harvoista jäsenmäärää kasvattavista karavaanari yhdistyksistä – vain Lohenpyrstö kasvaa
nopeammin. Toiminnan monipuolisuus ei varmasti ole se syy, mikä uusia jäseniä vetää liittymään yhdistykseemme. Jäsenemme jakautuvat maantieteellisesti laajalle alueelle, jolloin kokouksiin tai muihin yhteisiin tapahtumiin osallistuminen hankaloituu. Yhdistyksellämme ei ole omaa vaunualuetta, joten sekään ei sido osallistumaan, mutta toisaalta ei vahvista yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Käytännössä oma yhdistyksemme
voi tarjota tällä hetkellä vain edullista jäsenyyttä Caravan-liittoon ja sitä
kautta saamme jäsenistölle pääjärjestömme neuvottelemat jäsenedut. Jäsenedut, jotka saattavat joidenkin jäsenten kohdalla olla hyvin merkittävät

vuositasolla – vaikka ne monesti koostuvat siitä, että euro tai kaksi tulee
alennusta.
Yhteistä tekemistä – sitä se karavaanarin elämä taitaa parhaimmillaan olla. Ruskatreffien lisäksi yhdistyksemme järjestää jäsenistölle toukokuulla grillikauden avajaiset ja joulun alla olemme kokoontuneet pikkujoulu
tunnelmissa. Luonnollisesti ei voida
unohtaa koko YT-alueemme eri yhdistysten hyvin järjestettyjä treffitapahtumia.
Yleinen tuska lähes kaikissa yhdistyksissä on se, että yhteisten asioiden hoitajia ei tahdo löytyä edes kiviä
kääntelemällä. Nämä yhdistysten tehtävät eivät ole kuitenkaan niin haastavia tai aikaa vieviä, etteikö niistä selvitä. Yhdessä tekeminen antaa harrastukseen paljon lisäarvoa ja syvyyttä. Ja
mikä parasta – uusia ystäviä – niitä ei
varmasti kenelläkään ole liikaa.
Ounas-Lappi kaipaa tällä hetkellä
uutta sihteeriä. Marja ja Hannu - karavaanareiden tapaan - jatkavat matkaa. Kiitos Marjalle jo tässä yhteydessä. Toinen ”avunpyyntö” kohdentuu
Ruskatreffeille. Juhlavuotemme teettää meille hieman enemmän töitä ja
muutamat apukädet ja ideanikkarit
olisivat enemmän kuin tervetulleita.
Rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaan –
yhdessä voimme tehdä treffeistä ikimuistoisen – myös toteuttajien ja tekijöiden kannalta.
Näillä ajatuksilla ”Caravan-kesään”
2014.
Jukka Salmi, puheenjohtaja

SF-Caravan Ounas-Lappi ry

ETSINTÄKUULUTUS
SF-Caravan Ounas-Lappi ry hakee
Ruskatreffeihin liittyvää kuvamateriaalia.
Jos Sinulla on ollut kamera käytössä Ruskatreffeillä ja olet onnistunut pitämään kuvat vielä tallessakin, ota yhteyttä;
Jukka Salmi,
jukka.salmi@pp3.inet.fi tai
p. 040 740 6518.
Haluaisimme tehdä historiikkiimme pienen kuvakoosteen – sitä
historian havinaa!!

Arpajaiset ovat yksi treffien kohokohdista.

RUSKATREFFIT
ja
SF-C Ounas-Lappi ry
30-v juhla
5. - 7.9.2014
Iso-Ylläksen vaunualue
Iso Ylläksentie 44, Kolari,
Ylläsjärvi
Ilmoittautuminen ja
treffiohjelma myöhemmin
nettisivuillamme:
http://www.sfc-ounaslappi.fi/

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Ounas-Lappi ry
KEVÄTKOKOUS
23.3.2014 klo 18.00
Hotelli Kittilä, Valtatie 40

SF-Caravan Ounas-Lappi ry

JOHTOKUNTA
Jukka Salmi (Kittilä), puheenjohtaja
Pentti Kivilahti (Kittilä), varapj.
Jaakko Torkkeli (Kolari), jäsen
Armas Rantakokko (Kolari), jäsen
Jaakko Paajanen (Enontekiö), jäsen
Seija Niemelä, rahastonhoitaja

jukka.salmi@pp3.inet.fi
040 740 6518
pentti.kivilahti@pp.inet.fi
040 704 7848
jaakko.torkkeli@luukku.com 041 455 3311
jaakko.paajanen@gmail.com
seija.niemela2@suomi24.fi

Sihteeri haussa.
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YHDISTÄ LUONTO – KULTTUURI – TREFFIT

YLLÄS ACAPELLAS KUOROTAPAHTUMA
YLLÄKSELLÄ

Samana viikonloppuna Ruskatreffien kanssa Ylläksen ruskassa järjestetään kuorotapahtuma, joka on saavuttanut vankan suosion ja mukavan kasvun kuorolaulun ystävien keskuudessa. Esiintymispaikat painottuvat Sport
Resort Ylläksen alueelle, pääpaikkana 1500 asiakaspaikan rinneravintola Taiga – aivan Ruskatreffien järjestämispaikan vieressä. Lisäksi konsertteja järjestetään ainakin Äkäslompolossa sijaitsevassa Pyhän Laurin kappelissa sekä Ylläsjärven kylässä sijaitsevassa Ylläsjärven Tunturihotellissa. Esiintymisiä on jo perjantaina, mutta
ennen kaikkea lauantai on yhtä kuorojen juhlaa koko päivän. Vaikuttavimmaksi kokemukseksi on noussut yhteisesiintyminen Yllästunturin huipulla, 719 metrin korkeudessa, jossa mm. Finlandia kajahtaa huikeiden maisemien maustamana.
….ja kyllä Ruskatreffeilläkin kuorolaulua kuullaan.
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SF-Caravan Ounas-Lappi ry

YT-TREFFIT 2014
SF-Caravan Oulun seutu

SF-Caravan Koillismaa ry

RUKAN PÄÄSIÄISTREFFIT
17.4. - 21.4.2014

SF-Caravan Lohenpyrstö

YT RANTATREFFIT
11. - 13.7.2014

KESÄKAUDEN AVAIJAISET
RANTASARASSA
6. - 8.6.

pe
la
		
		
		
		

ORKESTERITANSSIT
Karaoketanssit VELLUN KARAOKE

YT-karaoken osakilpailu
• hauskaa ohjelmaa
• lauantailounas
• huutokauppa ym. mukavaa

Treffimaksu 45 €

YT-LÄTTYTREFFIT
25. - 27.7.
MULTARANNASSA
OHJELMASSA mm.
Hernekeitto ja lätyt pitkässä pöydässä
Karaoke- ja orkesteritanssit
Kilpailuja lapsille ja aikuisille
Mukavaa yhdessäoloa
Tervetuloa!

SF-Caravan Raahentienoo

SF-Caravan Peräpohjolan

ELOTREFFIT
8. - 10.8.Hopeaperällä!
Tarjolla todella hyvää keittoruokaa - Tanssia - Kilpailuja aikuisille ja lapsille - arpajaiset - Kokon poltto sekä paljon
muuta mukavaa ohjelmaa viikonlopun aikana!

VALOJUHLAT
Ryynäsenniemessä 23. - 24.8.

Tervetuloa pohjoisen valoisiin öihin viettämään iloisia ja
tunnelmallisia hetkiä kanssamme!
Treffimaksu 50 €

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry

Tervetuloa viihtymään kanssamme

POROTREFFEILLE
29.8. – 31.8. Mellajärvelle
Luvassa tuttuun tapaan
kilpailuja, orkesteritanssit
sekä
Karaoken osakilpailut
Lähempi ohjelma kotisivuillamme
elokuun aikana

RUSKATREFFIT

ja

SF-C Ounas-Lappi ry:n 30-v juhla 2014
Aika: 5. - 7.9.2014
Paikka: Iso-Ylläksen vaunualue
Iso Ylläksentie 44, Kolari, Ylläsjärvi
Ilmoittautuminen ja treffiohjelma
myöhemmin nettisivuillamme:
http://www.sfc-ounaslappi.fi/

SF-C PERÄPOHJOLA (015)
Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Kevät on nyt niin lähellä jo, jotta mielikin virkistyy auringon ottaessa valtaa
päivittäin talven kaamoksen jälkeen.
Olen siitä kiitollinen, että uusi johtokunta sekä toimikunnat ovat ottaneet
erilaiset tehtävät aktiivisesti omakseen. Kokouksissa valmistellaan jo kovasti tulevaa kesäkautta toimintasuunnitelman pohjalta. Suuntaahan isoille päätöksille antaa syys- ja kevätkokous. Tulevassa kevätkokouksessa on

SF- Caravan Peräpohjola ry
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
ti 25.3.2014 klo 18.00
OP kerhotila
Valtakatu 14
94100 Kemi
Käsitellään
• sääntöjen määräämät asiat
• Hopeapirtin rakennussuunnitelma sekä
• sääntömuutosasia.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Johtokunta
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esillä uuden rakennushankkeen aloituksen päättäminen Hopeapirtin tilalle. Lainaa ja avustuksia hanke tarvitsee toteutuakseen, mutta myös talkoohenkeä runsain mitoin. Onko meistä siihen? Monet vanhemmat karavaanarit epäilevät, ettei talkooporukkaa saada tarpeeksi kokoon ja lainakin hieman pelottaa. Rakentaminen
ja yleensä talkootyöt tehdään jo melkoisen ikääntyvällä porukalla, joskin
muutamia nuoriakin on jo mukana.
Nyt jos koskaan toivon todella sydämestäni, että talkoohenkeä saataisiin
kaiken ikäisiin aikuisiin karavaanareihin rakentamiseen, rakennusten- ja
alueen kunnostustöihin, isänniksi sekä
muihin tehtäviin, mitä treffit ym. tuo
tullessaan. Toivon, että alueemme olisi hyvässä kunnossa vuosikymmenienkin jälkeen. Kevätkokous on 25.3. ja
se on ratkaiseva Hopeapirtin kohtalon
kannalta.
Olemme Hopeaperällä satsanneet
lasten leikkialueeseen runsailla leikkivälineistöillä. Polkuautoja ja leikkikenttää pidetään kunnossa, jotta lapset
siellä viihtyisivät. Nuorin viime kesän

lapsista oli Elotreffeillä kolmen viikon
ikäinen tyttövauva ja hän on nyt myös
perheineen talvipaikkalaisena.
Lasten viihtyyden ja mukavan perheen yhdessäolon eteen onkin kesällä sitten iso lasten tapahtuma, Lasten
Peikkotreffit. Hopeaperän peikko apulaisineen viettävät pienten lapsipeikkojen kanssa päivän erilaisten ohjelmien
parissa. Vanhemmille on myös luvassa naamiaistanssit myöhemmin illalla,
kun pienet peikot laittavat yöunille.
Karavaanariliitto juhlii tänä vuonna 50-vuotisjuhlia. Juhlavuoden päätapahtuma on 17.5., jolloin on liittokokous ja juhlakonsertti Hämeenlinnassa. Toivonkin jäsentemme osallistuvan juhlavuoden tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Kesäkausi alkaa 1.5.2014 ja alueellamme on vielä vapaita kausipaikkoja,
jotka on merkittynä yhdistyksemme
kotisivulle ja kausipaikan hintakaan ei
ole puolen vuoden ajalta kallis.
Hyvää kevättä kaikille ja tervetuloa
Hopeaperälle! 			
Eija

Hopeaperän palvelut
Päärakennus
- toimisto ja puhelin (vastaanotto)
- kioski (juomia, makeisia, yms.)
- tiskimahdollisuus (talvikausi)
- keittiö (mikroaaltouuni, sähköliesi )
- saniteettitilat (wc, inva-wc, suihku)
- kemsan tyhjennyspaikka
Mutteri
- yleiset oleskelutilat (televisio, viikonlopun karaoketanssit)
- sähkösauna (tilaussauna) ks. hinnasto
- pyykkikone ks. hinnasto
- suihku
Wc-rakennus Hopeapirtin vieressä
- miesten ja naisten wc:t
- naisten wc:ssä suihku

Hopeapirtti-rakennus
- kesäkäytössä mm. tanssit
Rantasauna
- kesäaikaan päivittäin
(miesten ja naisten vuorot erikseen)
Veneet
- soutuveneiden käyttömahdollisuus
Grillikota
Laavu
Tiskikatos
- kaksi pesupaikkaa (kesäisin)
Jätesäiliö tien vieressä
Nestekaasupullojen vaihto
(ks. hinnasto)

SF-Caravan Peräpohjola ry

HOPEAPERÄ - Simo
• SF-Caravan Peräpohjola, Ranuantie 383 b,
95260 Tainionjoki
• p. 040 - 561 4259
• www.kemi.fi/perapohjola
• Alueen koordinaatit:
L 65° 52,360’ P 25° 33,625’
• Vaunupaikkoja n. 120
• Alue esteetön liikkumiselle
• Simojoen rannalla rauhallisella paikalla, kalastusja marjastusmaat ihan vieressä
• Lähimmät kaupat ovat Simossa ja Ranualla.
• Avoinna ympäri vuoden

HINNAT v. 2014
Seuraaviin hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla.
Vuorokausimaksu SFC-jäsen/ei jäsen
16/30 €/vrk
(sis. valosähkön)
Milloin kausipaikan lunastanut ei ole itse paikalla niin
- omat lapset (ei samaa ruokakuntaa
kausipaikan lunastaneen kanssa)
16 €/vrk
- muiden oleskelu vaunussa, SFC-jäsen
16 €/vrk
- muiden oleskelu vaunussa, ei SFC-jäsen
30 €/vrk
- muiden oleskelu vaunussa, ei SFC-jäsen
30 €/vrk
- saunamaksu vieraalta
3 €/vrk
YT-treffihinta (elotreffit)
50 €
Kausipaikkalaisen elotreffihinta
20 €
Tilaussauna 50 min.
10 €
Kaasun hinta SFC-jäsen/ei jäsen, johtokunta
voi tarkistaa hintaa tarvittaessa
25/28 €/pullo
Pyykinpesukoneen käyttö
3 €/kone
Lämmityssähkö touko–elokuu
6 €/vrk
Lämmityssähkö syys–lokakuu
10 €/vrk
Sähkömaksu kwh-mittarilla
(vieraille: vrk-maksu tai mittari)
22 snt/kwh
Sähkön vähimmäisveloitus
2 €/vrk
Auton lämmitysmaksu
2 €/3 h
Talvisäilytysmaksu
30 €/kausi
Kesäkausimaksu 1.5.–31.10.2014
SFC-jäsen/ei jäsen (ilman sähköä)
160/220 €
Sähkömaksu kwh-mittarilla
22 snt/kwh
Talvikausimaksu 1.11.2013–30.4. 2014
SFC-jäsen/ei jäsen (ilman sähköä)
160/220 €
Sähkömaksu kwh-mittarilla
22 snt/kwh
Kausipaikka 4 viikkoa, kesällä tai
talvella (ilman sähköä)
100 €/4 vko
Sähkömaksu kwh-mittarilla
22 snt/kwh
(Kausipaikkalaisten sähkö vain mittarin kautta.)

SF-Caravan Peräpohjola ry
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TOIMIHENKILÖT
Johtokunta 2014
Eija Kantola, puheenjohtaja
Pertti Hamari, varapj.
Matti Saari, sihteeri
Elli Kursu
Jarmo Kallio-Kokko
Tuomo Kallijärvi
Martti Kenttä
Pirkko Salmelainen
Pirkko Mattila
Raini Kurttio

Rahastonhoitaja

Sirkka-Liisa Mällinen

Huvi- ja treffitoimikunta
040 510 4960
040 558 0306
040 528 9099
040 533 1746
040 575 7391
050 048 9825
040 036 3784
040 701 6841
040 706 4978
044 077 7488

kantola.eija@gmail.com
pertti.hamari@luukku.com
matti.saari@hotmail.com
ellikursu@gmail.com
Jarmo.Kallio-Kokko@outokumpu.com
tuomo.kallijarvi@saunalahti.fi
martti.kentta@gmail.com
pirkko.salmelainen1@gmail.com
rainik@suomi24.fi

040 582 9547 sirkka-liisa.mallinen@pp.inet.fi

Alue- ja turvatoimikunta
Jarmo Kallio-Kokko (vetäjä)
Eero Laakso
Pertti Hamari
Markku Pietilä
Timo Alajas
Matti Saari
Tuomo Kallijärvi

Raini Kurttio (vetäjä)
Arja Karpoff
Merja Heiska
Tuula Piiparinen
Eero Laakso
Matti Saari
Eija Kantola

Alueen yhdyshenkilö
Eija Kantola

YT-henkilö
Eija Kantola

Websivut ja verkkolehti
Eija Kantola

Jäsenkirjuri

Sirkka-Liisa Mällinen
040 582 9547
sirkka-liisa.mallinen@pp.inet.fi

Huoltovastaava

Eero Laakso
eero.laakso@pp.inet.fi

040 070 7990

LASTEN
PEIKKOTREFFIT
27. - 29.6.2014
Hopeaperällä järjestetään lapsille
tapahtumarikas Peikkotreffipäivä
lauantaina 28.6.
Pienille peikoille on varattu aamusta
alkaen ohjelmaa ruokailuineen iltaan
asti.
Ohjelmassa on mm.
• peikkoleikkejä
• satuja
• peikkomarssi alueella
• peikkokaste ja nimeämiset
• laulu- ja tanssiharjoittelu sekä
• esiintyminen aikuisille ja pienen lepohetken jälkeen vielä
• peikkojen iltadisko
Toivomme vanhempien huolehtivan lapsille peikkoasut
mukaan Peikkotreffeille!
Pienten peikkojen ILTADISCON jälkeen on aikuisten NAAMIAISTANSSIT.
Ohjelma tarkentuu kevään aikana. Tervetuloa iloiseen tapahtumaan kautta Suomen!

Tapahtumat 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kevätkokous 25.3. klo 18.00 Osuuspankin kerhotila, Kemi
talvitapahtuma 29.3.
vappujuhlat 30.4.
kevään retki (avoin)
alueella haravointi- ja siivoustalkoot, alueen kesäkuntoon laitto 17. - 18.5.
kesäkauden avajaiset 30.5. - 1.6.
juhannusjuhla 20. - 22.6.
lasten peikkotreffit ja aikuisten naamiaisilta 27. - 29.6.
talkoilla alueen laitto Elotreffikuntoon 1.8. - 3.8.
Elotreffit 8. - 10.8.
Venetsialaiset ja kesäkauden päättäjäiset 12. - 14.9.
talkoilla alueen talvikuntoon laitto 26. - 28.9.
syyskokous (avoin)
pikkujoulu (avoin)
Uuden Vuoden vastaanotto Hopeaperällä 31.12.2014

Parturi-Kampaamo Miska
Pirjo Hildén
Nahkurinkatu 8, Kemi
puh. (016) 255 224
SF-C 45424

Alde, Primus, Trumatic nestekaasulämmittimien sekä Elektrolux, Dometic
kylmälaitteiden ja Webasto lisälämmittimien huolto- ja asennus.

MERILAPIN CARAVAN-HUOLTO
Sannitie 6, 94450 KEMINMAA, PUH./FAX (016) 270 603, 0400 397 875

SF-Caravan Peräpohjola ry
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SF-C RAAHENTIENOO (019)
Tervehys kaikille!
On muuten ollut mielenkiintoiset ilmat. Kyllä se tuo luonto osaa kurittaa
mutta mitä ei voi estää se täytyy kestää. Se säästä.
Tutkaillaanpa vähän viime vuotta.
Raahentienoollahan oli yt-vetovastuu. Treffejä oli omien lisäksi kahdet
sekä Kaamoksen kaatajaiset.
Varsinkin talvipäiviltä, joita vietettiin taas muutaman vuoden jälkeen.
Tavataanko talvipäivillä Ruununhelmessä 4. - 6.4.?
Mitäs siten omalla alueella tapahtui?
Kävijämäärä jäi jonkin verran, mutta ei
paljon, viimevuodesta. Kesän huomioiden kohtuullinen määrä.

Alueen uudistamisessa saatiin viimein uimalampi ruopattua sekä etuterassin lattia valettua. Tänä vuonna olisi sitten sähköistyksen uusimista alueella. Tämän homman tulisi olla valmis keväällä 2015. Raahentienoohan täyttää silloin 40 vuotta.
Uudistimmehan me syyskokouksessa alueen ”hallintorakennetta” perustamalla leiritoimikunnan. Toimikunta
hoitaa alueella tapahtuvan toiminnan.
Ei ole erillisiä treffi-siivous- ym. toimikuntia, vain leiritoimikunta.
Tosin hallitus on hallitus edelleen.
Niin ja juhlatoimikunta, kun on ne juhlat tulossa.

Hallitus 2014
Markku Luukinen, pj./jäsenkirjuri
Ahti Mustakangas siht./Yt-yhdyshenkilö
Kimmo Luukinen Vpj.
Antero Holappa Rahastonhoitaja
Heikki Sippala
Kaarina Sarviranta
Jukka Mikkilä

Juhlatoimikunta
Kari Ihlberg
Esko Korpela
Heikki Sippala
Markku Luukinen
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Terv. Markku

Leiritoimikunta
040 596 1183
040 058 8124
044 547 1424
040 026 5358
040 049 8617
050 068 0054
040 502 1065

Vetäjä Jukka ja Merja Mikkilä
Kari ja Tuulikki Ihlberg
Heikki Sippala
Kaarina Sarviranta
Vieno Korpela
Kimmo ja Merja Kylmäluoma
Sari Laitinen ja Tapio Lempinen
Kimmo Luukinen
Jukka Färm ja Merja Toppila
Timo ja Mervi Laaksolinna

Tiedotustoimikunta
Vetäjä Mervi Kallela

Nuorisoyhdyshenkilö
Merja Mikkilä
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Kaipa tämä riittää tällä kertaa, että jää tuleviinki juttuihin jotain. Joten
tervetuloa Multarantaan!

044 307 3173
044 507 4865

SF-Caravan Raahentienoo ry

MULTARANTA - Pattijoki
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tuomiojantie 668, 92140 Pattijoki
p. 043 216 1835
www.multaranta.fi
Vaunupaikkoja 150
Rauhallisella paikalla pellon reunassa
Nurmikkopohjaiset vaunupaikat tarjoavat oivan
lomatunnelman
Vieressä uimalampi, lohilampi, minigolf, tanssilava, kaksi grillikotaa ja kioski, jossa jäätelöä,
karkkia yms.
Toimistolla myynnissä naistoimikunnan tuotteita
sekä caravan-tarvikkeita esim. lippuja, lipputangot, pidikkeet, numerot/alustat, tarroja, pinssejä,
wc-aineet ja kaasua.
Beach Volley- ja tenniskenttä, pingis, polkuvene
ja polkuautoja
Maksuton wlan
Kesäisin sauna joka ilta
Avoinna ympäri vuoden

MULTARANNAN HINNASTO 2014
Vuorokausi maksu (sis. valosähkön)
ei jäsen
Kesäkausipaikka (1.5. - 30.9.)
Talvikausipaikka (1.10. -30.4.)
Vuosipaikka (1.5. -30.4.)
Puolikausiopaikka kesä (alkaen 15.7.)
Kuukausipaikka
Säilytyspaikka
Lämmityssähkö ilman mittaria
ei jäsen
Mittarilla
Ilmastointilaite
Autonlämmitys
Kausipaikkalaisten sähkö
Pyykinpesu

17
34
210
160
350
140
120
1
7
10
2
7
7
0,25
2

€
€
€ + sähkö
€ + sähkö
€ + sähkö
€ + sähkö
€ + sähkö
€/vrk
€/vrk
€/vrk
€ + 0,25 €/kWh
€/vrk
€/vrk
€/kWh
€/koneellinen

Alueella voit maksaa pankkikortilla.

Mennyttä kesää muistellen ja uutta odotellen
Mennyt kesä oli ilmojen suhteen todella hyvä. Hellepäivistä saimme nauttia
jo toukokuulla, mikä on aika harvinaistä näin pohjoisessa kun asumme.
Lämmin kesä jatkui aina syyskuulle
asti, totta väliin mahtui epävakaita ja
kylmiäkin päiviä. Niinpä kesä 2013 olikin meille karavaanareille suotuisa.
Multarantaan olimme saaneet kesäksi valmiiksi minigolfradan (9 väylää). Raahen kaupungin leirintäalue
kun lopetettiin, niin sieltä meille kaupattiin niitä ja hallitus oli yksimielinen niiden hankkimisessa. Kyllä siinä

SF-Caravan Raahentienoo ry

kesällä pallot saivatkin kyytiä kun karavaanarit siellä kilpailivat. Se on mukava harrastus lapsille niinkuin aikuisillekin. Tulevia kisoja odotellessa!
Toisena vetonaulana viime kesänä
oli alueemme uusi asukki ”Kirppu”. Ja
nyt ei puhutakaan siitä pienestä pikku
purijasta vaan Shetlanninponista. Ponin omistavat Ari ja Sisko Alatalo. Ari
asusti Kirpun kanssa toista kuukautta
Multarannassa. Kirppu on tottelevainen ja hyvätapainen ori. Päivittäinen
liikunta hoitui lähistöllä olevilla metsäpoluilla.

Mutta oikeita työpäiviä Kirpulle olivat treffitapahtumat. Lapsia oli jonossa joskus ruuhkaankin asti.
Kerran se sai kunnian kyydittää syntymäpäiväsankarin Olavi Jaatisen kahvitustilaisuuteen.
Tultiinpa sen takia uudenmankin
kerran Multikselle, jotta ponin näkisi.
Tälläiset ohjelmanumerot saavat nuoremmankin väen viihtymään alueella. Toivottavasti tapaamme Kirpun tulevana kesänä, Ari on lupaillut vähän
siihen suuntaa, että varmaankin tavataan!
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MULTARANNAN TAPAHTUMISTA
Multarannassahan on läpi vuoden erilaisia
teemaviikonloppuja kesän treffien lisäksi.
Jospa jatkettasiin siitä mihin omassa jäsenlehdessämme jäimme.
Halloweeniä vietimme 2. - 4.11, kyllä oli jälleen
kerran nähty vaivaa maskeerauksen ja puvustuksen kanssa. Monen näköisiä piruja, noitia yms.
nähtiin ja hauskaa piisas.
Sen jälkeen oli Pikkujoulun vuoro 22. - 24.11.
Multarannasta kävimme Hotelli Tiiranlinnassa
jouluaterialla jonka jälkeen palasimme takaisin. Illan ohjelmaan kuului joululaulujen laulamista samalla odotellen Joulupukkia. Ja kyllähän odotus
palkittinkin, olipa pukilla nuorempi pukkikokelaskin matkassa sekä pari tonttutyttöä. Tontut hieman auttoivat pukkeja lahjojen jaossa. Tontuilla
oli myös pieni tarina luettavana, oliskos ollut joulupukin käsialaa kun aika monta sanaa uupui joihin me annoimme apuja adjektiiveillä sekä läsnäolijoiden nimillä ja kyllähän siitä aikamoinen tarina syntyikin. Sitten osallistuimme kaikki ”tonttujumppaan” Porsaita äidin oomme kaikki -tahdissa
jonka jälkeen iltaa jatkoimme karaoken merkeissä.
Uutta vuotta juhlimme sitten seuraavaksi. Talvikeleistä ei ollut tietoakaan vaan räntää satoi ja
märkää oli. Muutaman suhikaisen pojat ampuivat. Takkatuvalla palkittiin vuoden 2013 Multarantalaiset, jotka kausipaikkalaiset valitsivat syyskokouksessa. Pauli ja Rauni Mustakangas ja Esa
ja Mervi Kallela saivat samanverran ääniä, siispä
molemmat pariskunnat palkittiin vuosipaikalla
ja kunniakirjalla. Kuvassa Kallelat vasemmalla ja
Mustakankaat oikealla. Illalla tanssittiin sitten karaoken tahdissa.

TULEVIA
TAPAHTUMIA 2014
21. - 23.3.
17. - 21.4.
30.4. - 4.5.
23. - 25.5.
20. - 22.6.
25. - 27.7.
19. - 21.9.
26. - 28.9.
10. - 12.10.
31.10. - 2.11.
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Saslikki
Pääsiäinen
Vappu ja talkooviikonloppu
Kesäkauden avaus
Juhannus
YT-Lättytreffit
Kesäkauden päättäjäiset
Talkoot
Kalansavustus
Halloween

SF-Caravan Raahentienoo ry

Multarannan tuppiturnaus
Syksyllä se jo alkaa. Nimittäin harjoittelu tuppiturnaukseen ja sitähän harjoitellaan pelaamalla. Saunassa sitten
kuulee, ketkä ovat menneet tuppeen
ja alkaa häviäjillä koottujen selitysten kertominen. Tätä harjoittelua sitä
sitten jatketaankin tuppiturnaukseen
asti. Muutamaa viikkoa ennen turnauksen alkua pelit muuttuvat virallisten sääntöjen mukaiseksi. Soolin peli jää pois. Tuppiturnauksen aattona

ammattimaisesti turnaukseen suhtautuvat lähtevät takkatuvalta kesken karaoketanssien nukkumaan.
Kai siitä jotain hyötyä joillekin oli,
kun katsoo turnauksen sijoituksia.
Lauantaiaamuna tuppiturnaus sitten
alkoi. Osalla on jo pelipari selvillä ja
osa selviää ilmoittautumisen yhteydessä. Pelit alkoivat kahdeksan parin
voimin. Parit jaettiin kahteen lohkoon
ja lohkossa kaikki pelasivat toisiaan

vastaan. Alkusarjassa näkyi jo selvästi ketkä ovat pelanneet tuppea parina
kauan. Omassa alkulohkossakin yhdellä pareista loppui puheet voittopokaalin nappaamisesta kesken pelin, kun menivät naisparille puhtaasti tuppeen. Lohkon kaksi parasta paria sitten menivät finaaleihin ja kaksi
paria jäi pelaamaan sijoista 5-8. Noin
kahdeksan tunnin pelaamisen jälkeen
saatiin parit paremmuusjärjestykseen.
Kaksi paria sai samat pisteet ja jouduttiin pelaamaan vielä yksi peli hopea- ja pronssimitalien kohtalosta. Viime vuoden voittajat saivat vielä pitää
kiertopalkinnon ja sitä edellisten kisojen mestarit tulivat sijoille 3 ja 4.
Lopputulokset:
1. Esko Korpela ja Esko Rääpysjärvi
2. Jukka Mikkilä ja Erkki Rapakko
3. Kari Ihlberg ja Eero Rajaniemi
4. Vieno Korpela ja Kyllikki Marjakangas
5. Esko Karppinen ja Pauli Mustakangas
6. Kalevi Karjalainen ja Tapio Lempinen
7. Juha Koistinen ja Rauno Luukinen
8. Kimmo Luukinen ja Markku Luukinen

Eskot uusivat viimevuoden voittonsa ja ilo on sen mukaista! Vasemmalla Jukka ja Erkki sekä oikealla Kari ja Eero.

Multiksen kuulumiset
Syyskokouksessa päätettiin perustaa leiritoimikunta korvaamaan muut
normaalisti aluetta pyörittävät toimikunnat. Siihen valittiin todella hyvä
kattaus henkilöitä. On kokeneita karavaanareita, nuoruutta, mailmaa nähneitä, pienten lasten vanhempia ja
idearikkaita Raahentienoon jäseniä. Jo
ensimmäisessä leiritoimikunnan kokouksessa tuli paljon hyviä ideoita,
joita lähdetään toteuttamaan tulevan
vuoden aikana. Aluetta on jatkuvasti
kehitetty ja rakennettu viime vuosina.
Parin vuoden aikana on tehty uusi toimistorakennus, sauna, keittiö ja takkatupa on laitettu uusiksi ja kesällä saatiin käyttöön suosittu minigolfrata.
Tulevalle kesälle ja syksylle on tulossa muutamia rakennusprojekteja.
Suurimpana projektina uudistetaan
sähköistystä ja vaunupaikkoja uusimpien määräysten mukaisiksi. Alueen
SF-Caravan Raahentienoo ry

tärkein asia on uimalampi ja se ruopattiin viime syksynä kauttaaltaan. Ruoppaus tehtiin vaikka lammen vesi oli
viime kesänä todella kirkasta ja siinä
ei koskaan ole ollut mitään ongelmia
uimakelpoisuuden kanssa. Näytteet
ovat olleet aina puhtaita. Ruoppauksen syynä oli lammen pohjassa olevien lähteiden irroittama humus. Mukavampi uimalammessa on kahlata ja uida kun pohja on kova. Uimalampihan
on SFC-alueiden parhaimmistoa varsinkin lapsiperheille. Lampi on keskellä aluetta, jolloin perheen pienimpiä on helppo valvoa, lammessa ei ole
äkkisyviä paikkoja ja vesi on jo mukavan lämmintä toukokuun lopussa lähteistä huolimatta. Lapsille ja nuorille on tulossa muutakin kivaa kesäksi
ja niistä kannattaakin lukea loppukeväästä yhdistyksen nettisivuilta. Ja yksi asia mitä ei ole paljoa mainostettu,

on marjat. Lyhyen kävelymatkan päässä on todella runsaasti, varsinkin mustikkaa. Sitä taidettiin poimia alueen lähistöltä satoja kiloja.
Lämmintä kesää ja runsaita marjasatoja odotellessa tulkaahan käymään
Multarannassa.
Terveisin
Multiksen leiritoimikunta

ParturiKampaamo

Mervi
Peltomaanperäntie 19
Arkkukari

puh. 228778
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POHJOIS-SUOMEN SF-CARAVAN-alueet

KITTILÄ

MELLAJÄRVI
RYYNÄSENNIEMI
KOILLISMAA
RANTATÄHTI

HOPEAPERÄ

RANTASARKA

LOHENPYRSTÖ
MULTARANTA

Maanmittauslaitoksen aineistoa 2014

PAHKAKOSKI

