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Kaamos kaadettiin 29. - 31.1.2016 
Pikku-Syötteellä
Kaamoksen kaatajaisiin lähti eri puolilta Pohjois-Suomea perjantaina 
iltapäivällä busseja, matkailu- ja henkilöautoja. Pikku-Syötteellä oli 
kaikkiaan oli 160 osallistujaa, joista 140 majoittui huoneisiin ja 20 oli  
mökeissä + matkailuajoneuvoissa.  

Kaamosta kaatamaan oli varattu koko 
hotelli karavaanarien majoitukseen ja 
ohjelmien pitoon. Majoittumisen jäl-
keen oli pieni kilpailu jo kahdeksalta, 
jossa kisailtiin, miten kolikko lentää 
kohti määriteltyä kohtaa ja voittajakin 
löytyi ja palkittiin.

Illalla oli karaoketanssit, jossa saivat 
laulaa kaikki halukkaat ja myös kara-
okekilpailun osallistuvat saivat kerrata 
omia esityskappaleitaan tulevaa lau-
antain kilpailua varten.

Lauantaiaamuna oli pakkasta vain 
pari astetta, mutta tuuli kohtalaises-
ti. Pikku-Syötteen maisemat olivat 
hulppeat. Kauniit tykkylumipuut toi-
vat maalauksellisen maiseman ihailta-
vaksi, joskin aurinkoa ei juuri näkynyt. 
Osa karavaanareista kävi aamulenkillä 
ja osa jäi hotellille. Lapsille oli järjestet-
ty omaa ohjelmaa, joka koostui tikan-
heitosta ja pallopelistä. Päivällä otettiin 
karaokekilpailuun osallistujailmoituk-
set aulassa. Kilpailijat olivat voittaneet 
kesän 2015 karaokeosakilpailuissa  

Pohjois-Suomen Yt-alueilla. 
Yhden maissa karavaanarit käve-

livät kodalle paistamaan makkaroi-
ta. Yhteinen mukava hetki kodassa ja 
makkarat maistuivatkin hyvin pikku 
nälkään. 

Karaokekilpailut alkoivat kolmel-
ta ensin lasten kilpailuilla. Ei voi kuin 
ihailla lasten innokkuutta laulamiseen 
ja kuinka hyviä he ovatkaan! Lasten 
kilpailun jälkeen tuomarit vetäytyivät 
hetkeksi laskemaan pisteet ja sen jäl-
keen lasten sarjojen voittajat palkittiin 
kunniakirjoilla ja pokaaleilla.

Aikuisten karaokekilpailut pääsivät 
vauhtiin lasten palkintojen jaon jäl-
keen ja tasokkaita laulajia olivat kaik-
ki osallistujat. Varmasti tuomareilla 
oli vaikea päätös voittajista ja pienillä 
eroilla ne voittajat sitten löytyivät. 

Illalla klo 21 alkoikin jännittävin vai-
he karaokekilpailujen voittajien paljas-
tamisella. Jännitystä oli varmasti kai-
killa, niin kilpailijoilla kuin runsaslu-
kuisella yleisöllä. Voittajat saivatkin 

mahtavat aplodit yleisöltä ja hymy oli 
herkässä voittajilla. Heille jaettiin kun-
niakirjat ja pokaalit.

Aikuisten ja lasten sarjoista kolme 
parasta jatkaa Järvi- ja Pohjois-Suomen 
Yt-alueiden kesänavauksessa 17.-19.6. 
SF-C Ruununhelmessä, jossa on Karao- 
kefinaali.

Kilpailun jälkeen jaettiin YT-Stan-
dardit Kauko Meriläiselle nro 20 ja Ah-
ti Mustakankaalle nro 21 ansiokkaasta 
YT-toiminnasta. Eino Impolaa muistet-
tiin pitkäaikaisesta toiminnasta Kaa- 
moksen kaatajaisten toimintamiehenä 
sekä Karaokekilpailujen vetäjänä Yt-
treffeillä.

Karaoketanssit jatkuivat yö myöhä-
seen, jossa virkuimmat viihtyivät lop-
puun asti.

Sunnuntaiaamu meni leppoisasti aa-
mupalan jälkeen seurustellen. Osa ka-
ravaanareista lähti busseilla kotimat-
kalle jo yhdentoista aikaan ja loputkin 
puolen päivän aikaan.

Kiitokset kaikille mukana olleille!

Eija Kantola 
(101361-1)

Lasten karaokekilpailun voittajat: 

Tytöt alle 10 v.
Saara Kehus

Pojat alle 10 v.
Juhani Kanniainen

Tytöt 10-15 v.
Iita Leinonen 

Pojat 10 - 15 v.
Konsta Nuorala.

Aikuisten karaokekilpailun voittajat:

Naiset:
Teija Peltolahti

Miehet:
Petri Kärkkäinen

Naiset yli 60 v. 
Salme Martinkauppi

Miehet yli 60 v. 
Kaarlo Martinkauppi 



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 044 975 0365
SF-Caravan Ounas-Lappi ry
 Jukka Salmi 040 740 6518
SF-Caravan Peräpohjola ry
 Eija Kantola 040 037 5417
SF-Caravan Raahentienoo ry
 Mervi Kallela 044 307 3173

ILMOITUSHINNAT sis. alv 24 %
1/1-sivu 350 e
1/2-sivu 180 e
1/4-sivu 90 e

Sivunvalmistus Oulun Konttori, 
  Painatuskeskus,
  Airi Vesa

YT-KASI
Pohjois-Suomen 

SF-Caravan-yhdistysten 
yhteinen nettijäsenlehti

KATSO KAIKKI

YT-TREFFIT

sivulta 13
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Karaokekilpailun yleisö

Makkaranpaistoa kodassa

Lumisia tykkypuita 
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SF-Caravan Koillismaa ry

SF-C KOILLISMAA ry (037)

SFCARAVAN
KOILLISMAA

Sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
 

hiihtostadionin toimistossa 

Rukalla sunnuntaina 27.3.2016 klo 13.00 

(Pääsiäistreffien yhteydessä)

Markku Niva

PUHEENJOHTAJAN PULINAT
MORJESTA CARAVAANARIT

Vuoden 2015 reissut on taakse jäänyt-
tä elämää, joskin aika kosteaa sellaista. 
Kesän loppupuolella ilmat jonkin ver-
ran suosivat reissaajia. Meidän reissut 
jäi vähäiseksi koska lomat oli elokuus-
sa ja lapsilla alkoi koulut alkupuolel-
la elokuuta.

Turun Ruissalossa oltiin muutama 
yö. Kateltiin suuria laivoja, jotka meni 
melkein laiturin nokasta (ainakin tun-
tui siltä). Paikka oli viihtyisä, kannat-
taa käydä.

Kuopion Alatalossa piipahdet-
tiin myös. Meille se on jo tuttu paik-
ka, olemme käyneet siellä jo useam-
man kerran. Kuopion torilla täytyi il-
man muuta käydä. Siellä on kalakuk-
komainen meininki.

Hietasaaressa on todella upea uima-
ranta, siellä viihtyy niin lapset kuin ai-
kuisetkin.

Oli mukava saada tuoretta vasta-
leivottua leipää aamiaispöytään. Alu-
een naisväki oli leiponut myyntikojul-
le lämpimäisiä.

Taannoisen myrskyn tuhoista ei alu-
eella näkynyt jälkeäkään. ainoastaan 
puusto oli harvaa, josta voisi päätellä 
jotakin siellä tapahtuneen.

SIIKALAISEN TARINAA

Rakennusprojektit alkaa olla lopuil-
laan, vessarakennuksessa pieniä vii-
meistelyjä ja grillikotakin on enää ta-
pettia vaille valmis.

Talkoita jatketaan metsänhoidollisil-
la projekteilla. Omatoimialueella pien-
tä puuhastelua riittää aina.

Suuret kiitokset aktiiviselle talkoo-
väelle.

Siikalaisen vieraspaikkamaksu on 
edellisen vuoden tasolla eli 10 € / yö, 
joka sisältää valosähkön ja alueen 
käyttöoikeuden. Muistuttaisin vielä, 
että alue on ns. omatoimialue eli kaik-
ki tehdään itse. Osoite on se vanha tut-
tu Pikkaraisentie 41, 93999 Kuusamo. 
Lisäinfoa alueesta saa puheenjohtajal-
ta. Tervetuloa Siikalaiseen.

Sähköposti osoitteita otamme edel-
leen mielellämme vastaan infon peril-
le saamiseksi (osoiteilmoitukset sih-
teerille). Kaikista tulevista tapahtu-
mista tietoa löytyy kotisivuiltamme 
(www.sf-caravankoillismaa.fi) ajan-
kohdat jne. Kotisivua täydennetään 
pitkin vuotta.

TAPAHTUMAT 2016

Päätapahtuma on meillä ollut jo kym-
meniä vuosia Rukan Pääsiäis-Treffit. 
Talkooporukkaan on tullut uusia kas-
voja samalla kun vanhempia on jäänyt 
pois. Edelleenkin talkooväkeä on liian 
vähän, siksipä toivoisinkin lisää väkeä 
tapahtumaamme.

Treffit alkaa to 24.3. klo. 9.00 leirin 
pystytyksellä ja päättyy ma 28.3. klo 
12.00 leirin purkuun.

Ilmoittautua voi puheenjohtajal-
le sähköpostilla (markku.niva@gmail.
com) tai puhelimitse 040 - 764 8644. 
Treffiohjelma löytyy kotisivuiltamme.

Markku Niva, pj.
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SF-Caravan Koillismaa ry

Johtokunta 2016

Mirva Pesonen
Päivi Riipinen
Seija Palosaari
Aimo Hiltunen
Sakari Siikaluoma
Pekka Jormakka
Esa Korpua, varainhoit.
Kari Hujanen
Markku Niva, pj.
Sinikka Siikaluoma, siht. 

Huvitoimikunta

Päivi Riipinen  pj./ koollekutsuja
Sakari Siikaluoma 
Pekka Riipinen
Tuulikki Isopoussu 
Seppo Alavuotunki
Päivi Jormakka
Leena Salmenkorva
Ari Salmenkorva
Maarit Niva
Ulpu Hujanen
Erkki Pyykkö
Edith Pyykkö
Laura Puranen
Anja Hiltunen
Pekka Heikkinen
Pirjo Heikkinen

Siikalaisen aluetoimikunta

Pekka Jormakka, pj./koollekutsuja
Pentti Palosaari
Sinikka Siikaluoma
Seija Palosaari

Varalla:
Jouko Karjalainen
Kari Hujanen
Esa Korpua
Janne Hietala

Yhdistyksen toimihenkilöt

Markku Niva, puheenjohtaja 040 764 8644 markku.niva@gmail.com
Sinikka Siikaluoma, sihteeri 040 524 8058 ssiikaluoma@gmail.com
Esa Korpua, varainhoitaja  040 525 5275 esa.korpua@gmail.com

http://www.sf-caravankoillismaa.fi/

Tervetuloa joukolla mukaan 
hienoon tapahtumaan

PERINTEISET PILKKIKISAT 

järjestetään vappuna la 30.4. klo 13.00. 

* * *

VALOJUHLAT 

järjestetään Siikalaisessa 
syyskuun viimeisen viikonlopun 

lauantaina klo 18.00 alkaen.
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SF-Caravan Koillismaa ry

www.siikaluomat.fi
Puutavaran kuljetusta

jo yli 55 v.

Suomalainen katsastusasema
palveluksessasi
- katsastukset - 
- rekisteröinnit -

Nuottatie 3, 93600 Kuusamo
Puh. (08) 220 066 Fax (08) 852 1100

www.katsastusteam.fi
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SF-Caravan Koillismaa ry

Pääsiäistreffit
Perinteiset Rukan Pääsiäistreffit 

pidetään 24.3. - 28.3.2016 Rukan Hiihtostadionilla

Pääsiäistä treffeillämme on viettämässä kymmeniä 
vaunukuntia ympäri Suomen.

Monoheittokisan voittajat 2015 Kuopion Seutu

Lumiveistoskisan voittaja 2015, Arja Hakkaraisen taideteos 
LIIAN SUURET MUNAT Kuopion Seutu

Lasten pulkkakisassa voittajia ovat niin suuret, 
kuin pienet laskijat 2015.

Ohjelmaa järjestetään lähes joka päivälle 
jotakin…

On erilaisia kilpailuja niin aikuisille kuin 
lapsillekin. 

Lapsille järjestetään 
•  pulkkakisa 
•  piirustuskisa

Koko perheen kisana on 
•  lumiveistoskisa, joka on vaunukohtainen  
 kilpailu

Aikuisille 
•  tandemhiihto
•  mononheitto  
•  Darts-tikkakisa 

sekä tietysti myös perinteisesti 
• karaokekisa, jossa sarjojensa voittajat   
 pääsevät Kaamosten Kaatajaisten 
 karaokekisaan mittelemään YT-alueemme  
 voitosta. 
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

SF-C LOHENPYRSTÖ ry (069)

HALLITUS 2016

Ylisuutari Tuula pj. puh. 040 7610 135 tuula.ylisuutari@gmail.com
Tanskanen Veli varapj. puh. 0400 512 719 veli.tanskanen@gmail.com
Lukkarila Eero puh. 044 2231 677 eero.lukkarila@kotinet.com
Koivisto Ari puh. 045 6506 222 aj.koivisto@gmail.com
Stenholm Petri puh. 044 3562 200 petristenholm@hotmail.com
Pitkäaho Lea puh. 044 3281 937 lea.pitkaaho@kotinet.com
Heilala Paula puh. 050 4024 168 paula.heilala@hotmail.com
Heikkilä Rauni puh. 050 5432 598 rauni.heikkila@gmail.com

MUUT TOIMIHENKILÖT 
Lukkarila Eero puh. 044 2231 677 eero.lukkarila@kotinet.com

- Rahastonhoitaja
Ikonen Kari puh. 050 5280 840 kari.ikonen@dnainternet.net

- Hallituksen sihteeri, toimisto- ja arkistovastaava
Tanskanen Veli puh. 0400 512 719 veli.tanskanen@gmail.com

- Toimisto- ja arkistovastaava
Pitkäaho Lea puh. 044 3281 937 lea.pitkaaho@kotinet.com

- Jäsenkirjuri

Yhteistyöhön halutaan panostaa
Kesä ja kevät ovat erityisesti tapahtumien ja treffien aikaa. YT-8 
alueella yhdistykset järjestävät kukin vuorollaan YT-treffit sovi-
tun aikataulun mukaisesti. Näin on toimittu jo vuosien ajan. Päivi-
en aikana kilpaillaan karaokessa ja muissa leikkimielisissä kisois-
sa. Treffit on tärkeä tapahtuma yhdistyksille taloudellisesti, jonka 
vuoksi niihin toivotaan osallistuvan runsaasti vaunukuntia.

Olemme suunnitelleet Lohenpyrstön YT-Rantatreffeille ensi ke-
säksi erilaista ohjelmaa kuin aikaisempina vuosina - järjestämme 
Lohenpyrstöön ensimmäistä kertaa huutokaupan. Toiveistamme 
huolimatta emme voineet järjestää paikalle” huutokauppakeisa-
ria”, joten häntä tuuraa Raahen oma poika - imitaattori Ari Kettu-
kangas. Ilokseni voin todeta, että myös meillä voi Rantatreffien ai-
kana suorittaa karavaanareiden ajotaitomerkkejä. Merkkien suori-
tukseen ja ajotaito-opetukseen ovat tervetulleita niin miehet kuin 
naisetkin. 

Tänä keväänä SF-Caravan ry:n liittokokoustreffit järjeste-
tään toukokuussa Oulun Nallikarissa. Olemme suunnitelleet yh-
dessä Nallikari Seasiden, Oulun Seudun ja Raahentienoon cara- 
vanyhdistysten kanssa tapahtumaa jo tovin. Kävimme mainos- 
tamassa liittokokoustreffejä ja alueitamme Turussa Caravan Show 
messuilla 8. - 10.1.2016. Toivomme, että liittokokoustreffeille saa-
puu paljon karavaanareita ympäri Suomea ja erityisesti lähialueel-
ta – matka kun ei ole kovin pitkä.

Tervetuloa YT-Rantatreffeille ja Lohenpyrstön muihin tapahtu-
miin ensi kesänä. Kesäkausi alkaa vapun aikoihin ”Pyrstölän avva-
uksella” ja päättyy syyskuussa Rosvopaistitapahtumaan ja Kristilli-
siin treffeihin. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät nettisivuil-
tamme.

Toivotan kaikille oikein hyvää kevään jatkoa ja turvallisia kilo-
metrejä!

  Tuula Ylisuutari, pj
  SFC Lohenpyrstö ry

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n 

sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

Aika: Lauantai 14.5.2016 klo 13.00
Paikka: SFC-Lohenpyrstö, Lohen-
pirtti
Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki

Käsiteltävät asiat:
- sääntöjen määräämät asiat
- jäsenten esille haluamat asiat 
on toimitettava hallitukselle seit-
semän (7) vuorokautta ennen ko-
kouksen alkua
 
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tar-
kastus klo 12.30.
 
Tervetuloa!
 
HALLITUS
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LOHENPYRSTÖ - Raahe

• Osoite; Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki
• www.sfc-lohenpyrsto.fi, isäntä p. 044 716 7803
• lohenpyrstosfc@gmail.com
• Alue aivan meren rannalla 
• Päällystetty tie perille asti
PALVELUT
• Vaunupaikkoja 180, kaikki sähköistettyjä
• Avoinna ympäri vuoden
• Isäntä paikalla 1.5. - 30.9. muulloin omatoimi-

alue, jolloin isäntäpäivystys puh. 044 716 7803
• Yleiset saunavuorot joka päivä kesällä, tilaukses-

ta maksullinen perhesauna
• Erillinen pyykinpesutila, kesätiskipaikka ja 

 juhlasali
• Rannalla tilava grillikota
• Lapsille leikkipaikka, nuorisotila, jalkapallo-

maalit ja polkuautoja
• Polkupyöriä vuokrattavana/lainattavana
• Pienimuotoista kioskitoimintaa
• Luontopolkuja
• Lastenhoitotila, keittiö, inva-wc ja suihku
• Nestekaasun myynti
• Kaupunkiin matkaa vain 4 km
• Jätteiden lajittelumahdollisuus

Hinnasto 2016
 
Vuorokausihintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla ja va-
losähkö kesäkaudella (1.5. - 30.9.). 
Talvikaudella (1.10. - 30.4.) vuorokausihintoihin lisätään 
erillinen veloitus sähköstä. 
Vuorokausihinta 
SFC-jäsen 19 €
 - alennus 2 €  069-jäsen 17 €
Ei SFC-jäsen 29 €
Telttailija, ei SFC-jäsen 23 €
Sähkö
Mittarisähkö, alueella useita kWh-mitta-  0,26 snt/kWh 
rillisia sähköpaikkoja, minimimaksu  2 €
Lämmityssähkö ilman mittaria 10 €/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö 8 €/vrk

Kesäkausi 1.5.2016 - 30.09.2016 
Yhdistyksen 069 jäsen (+ mittarisähkö) ** 250 €
SFC-jäsen (+ mittarisähkö) ** 300 €
Ei SFC-jäsen (+ mittarisähkö) 600 €
 
Talvikausi 1.10.2016 - 30.04.2017 
Yhdistyksen 069 jäsen (+ mittarisähkö) 200 €
SFC-jäsen (+ mittarisähkö) 250 €
Ei SFC-jäsen (+ mittarisähkö) 500 €

Pyykinpesukoneen käyttö 3 €/kerta
Perhesauna 50 min, perusmaksu  7 € + 3 €/hlö
Saunamaksu vierailta yleisillä vuoroilla 3 €/hlö
Kaasu 11 kg 25 €/pullo
 
**  Isäntävelvoite: joko 4 vrk maanantai-torstai tai 3 vrk 
 perjantai-sunnuntai

Caravan Huiput etupassilla joka kuudes yö veloituksetta – 
ei treffeillä. Passissa oltava vähintään kolmen Caravan hui-
put -alueen leima. Leiman saa myös treffeiltä.

Majoitusvuorokausi vaihtuu klo 15.00

Oikeus muutoksiin pidätetään.



SF-Caravan Lohenpyrstö ry

Rosvopaistijuhlaa syyskuussa
Ilmojen haltijan suosiollisella myötä-
vaikutuksella saimme nauttia Lohen-
pyrstössä kauniista syyssäästä Rosvo-
paistiviikonloppuna. Iloksemme alu-
eelle tuli useita matkailuajoneuvoja 
yhdessä – oli lähdetty porukalla tref-
feille. Kaiken kaikkiaan 230 matkailu-
ajoneuvoa oli paikalla eli noin 500 hen-
kilöä. Rosvopaistitreffit on aina ollut 
suosittu tapahtuma, johon tulee san-
koin joukoin väkeä. Silti tapahtuman 
suosio yllätti järjestäjät, mutta neuvok-
kaat isännät ja emännät saivat kaikil-
le järjestymään paikan alueeltamme.  
Alue tuli ääriään myöten täyteen.  

Rosvopaistiuuniin ladottiin perjantai-
illan aikana noin 400 kg paisteja, jotka 
jokainen itse oli maustanut haluamal-
laan tavalla. Kiitos jälleen kerran paisto-
mestareille, joiden ansiosta liha oli mu-
reaa ja mehevää! Illalla lohenpirtin sa-
li täyttyi ääriään myöten, sillä tansseis-
ta vastasi suosittu Trio Leila.

Lauantaina kilpailtiin triatlon-ki-
sassa auringon helliessä kilpailijoita. 
Kolmivaiheiseen kisaan kuului tikan-, 
kettingin- ja nännikumiheitot yksin tai 

porukassa. Kilpailun päätteeksi mais-
tuivat keittiöporukan loihtimat pul-
lakahvit päiväkonsertissa, jossa esiin-
tyivät Lohenpyrstön vieraaksi tulleet 
muusikot.  Oman keittiön valmista-
mat maukkaat aamupalat ja ruoka-an-
nokset toivat helpotusta monelle vie-
railijalle viikonlopun aikana. Suu-
ret kiitokset emännille, masut tulivat 

täyteen!
Lauantai-iltana järjestettiin yleisön 

pyynnöstä uudelleen yhteislaulutilai-
suus kodalla. Illalla saimme ihailla näyt-
täviä iltavalaistuskilpailuun osallistu-
neita luomuksia, jotka piti toteuttaa il-
man sähköä ja elävää tulta. 

Myöhemmin illalla palattiin takaisin 
nuoruusvuosiin levytanssien merkeis-
sä. Ihan oikeita LP-levyjä soittivat meil-
le rahinoiden kera tiskijukat Matti, Ka-
ri ja Ari. Hauskinta tapahtumassa olikin, 
kun sai pukeutua 70–80-lukujen tee-
man mukaisesti leveälahkeisiin housui-
hin, värikkäisiin hippi-vaatteisiin, korui-
hin ja peruukkeihin sekä tanssia itsensä 
läkähdyksiin! 

Yleisön pyynnöstä näitä teemallisia 
tapahtumia tullaan jatkamaan.  Ensi 
syksynä on vuorossa 50-luku. 

Tulethan Sinäkin viettämään Lohen-
pyrstöön nostalgista iltaa 50-luvun mu-
siikin ja vaatteiden kera!  

Lea Pitkäaho ja Tuula Ylisuutari
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

   
 

 

 
”HUUTOKAUPPAKEISARI” LOHENPYRSTÖSSÄ 

RANTA-TREFFEILLÄ 8.-10.7.2016 

Huutokauppameklarina 
Imitaattori  
Ari Kettukangas 
 

 

 

 

 

 

Tule oppimaan taito, jota voit tarvita joku päivä! 
Opettajana Sf Caravanin Leirintä- ja turvatoimikunnasta 

ajotaito-opettaja Lauri Nieminen 

 

PS. Ohjausta ja taitoajoa 
      myös miehille 
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

Lohenpyrstön tapahtumat ja YT-treffit 2016

Tammikuu    
29. -31.1. YT Kaamoksen kaatajaiset Pikku-Syöte

Maaliskuu
12.3. Leirintä- ja turvallisuuskurssi Oulu
25. - 28.3. Pyrstölän Pääsiäinen Lohenpyrstö
24. - 28.3. YT Pääsiäistreffit Rukalla Kuusamo

Toukokuu
29.4. - 1.5. Vappubileet ja Pyrstölän avvaus Lohenpyrstö
6. - 7.5. Kevätsiivous Lohenpyrstö
14.5. Kevätkokous Lohenpyrstö
20. - 22.5. Liittokokoustreffit Nallikari, Oulu

Kesäkuu    
17. - 19.6. Järvi- ja Pohjois-Suomen YT-alueiden  kesänavaus        
   Ruununhelmi, Vaala
10. - 12.6. YT Kesäkauden avajaiset Rantasarka, Oulu
24. - 26.6. Juhannus Lohenpyrstö

Heinäkuu 
8. - 10.7. YT Rantatreffit Lohenpyrstö
29. - 31.7. YT Lättytreffit Multaranta, Raahe

Elokuu 
5. - 7.8. YT Elotreffit Hopeaperä, Simo
12. - 14.8. Kalottitreffit (varaus) Lohenpyrstö
19. - 21.8. YT Valojuhlatreffit Ryynäsenniemi, Tervola
26. - 28.8. YT Porotreffit Mellajärvi, Ylitornio

Syyskuu    
9. - 11.9. Rosvopaistitreffit Lohenpyrstö
16. - 18.9. Hengelliset treffit  Lohenpyrstö
23. - 24.9. Syyssiivous Lohenpyrstö

Lokakuu  
22.10. Syyskokous Lohenpyrstö

Marraskuu 
(aika avoin) Lohenpyrstön pikkujoulu Lohenpyrstö

Joulukuu  
31.12. Uuden vuoden vastaanotto Lohenpyrstö

Tapahtumistamme tiedotetaan tarkemmin nettisivuillamme 
www.sfc-lohenpyrsto.fi   
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 YT-TREFFIT 2016

SF-Caravan Peräpohjolan 

ELOTREFFIT 
5. - 7.8.2016 Hopeaperällä

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry

POROTREFFIT 
26.8. – 28.8.2016 
Mellajärvellä

SF-Caravan Koillismaa ry

RUKAN PÄÄSIÄISTREFFIT 
24. - 28.3.2016

SF-Caravan Napapiiri ry

VALOJUHLATREFFIT
  

Ryynäsenniemessä 
19. - 21.8.2016

SF-Caravan Lohenpyrstö ry

RANTATREFFIT  

8. - 10.7.2016

SF-C Oulun seutu ry - YT-treffit

Kesäkauden Avajaiset Rantasarassa
10. - 12.6.2016

pe Tanssit tahdittaa Tanssiorkesteri LUCKY STAR
la YT-Karaoken osakilpailu 

 Karaoketansseissa VELLUN KARAOKE
	 PUBI AVOINNA
 HUUTOKAUPPA meklarina Lauri
 HERNESOPPAA SOPPATYKISTÄ 
 Monenmoista OHJELMAA ja kilpailuja ym. hauskaa
 ARPAJAISET
 Tuote-esittelyjä
 Sammutintarkastusta
 Kaasulaitteiden koeponnistusta Hyvärinen Erkki, 
 puh. 040 778 3300 ja Oulun Caravanhuolto, 
 puh. 040 090 6265, varaukset mieluiten etukäteen.
  

Avataan Caravankesä  Rantasarassa!
            - Tervetuloa -

     
                                                    Treffimaksu 50 e



SF-Caravan Länsi-Pohja ry

SF-C LÄNSI-POHJA ry (043)

KEVÄTKOKOUS-
KUTSU

SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 29.5.2016 

klo 12.00. Mellajärven tuvalla, os. 
Mellakoski 106, 95690 Mellakoski

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry
HALLITUS

SYYSKOKOUS-
KUTSU

SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 

pidetään sunnuntaina 25.9.2016 
klo 12.00. Mellajärven tuvalla, os. 
Mellakoski 106, 95690 Mellakoski

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry
HALLITUS

KOKOUKSIA

Hallitus 2016

Rauha Niemelä  040 593 4518 rauha.niemela@gmail.com
Antero Ylikitti 040 070 7984 antero.y@luukku.com
Annikki Holappa  040 755 2060 annikki.holappa@pp.inet.fi 
Kari Aro 044 290 4965 kari.aro@kemi.fi
Henri Pallari 040 738 1507 henri.pallari@wippies.fi
Viljo Mansikka 040 058 2070 mmansikka@outlook.com
Heikki Holappa 040 069 4168 annikki.holappa@pp.inet.fi
Johanna Sihvola 050 366 8852 j.sihvola@netti.fi
Eino Keinänen 050 364 2546 eino.a.keinanen@kolumbus.fi
Varajäsenet
1. Varajäsen  Kari Kurttio   040 8472337
2. Varajäsen Mika Mäkimaa  040 5708166

Turvatoimikunta

Koko hallitus
Turvallisuuspäällikkö  Rauha Niemelä  040 583 4518

Muut henkilöt

Sähkötyöt vastuuhenkilö Eino Keinänen  050 364 2546
LVI- työt vastuuhenkilö Henri Pallari  040 738 1507
Rahastonhoitaja  Antti Lehtonen  040 039 4882
Jäsenkirjuri Maarit Kvist  040 508 1760 

Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille 
yhdistyksemme jäsenille.

Vuosi vaihtui lauhan sään vallitessa. 
Tänäkään vuonna lämpöveikkaukseni 
ei tuonut rahaa matkakassaani. Aloi-
tan kolmannen puheenjohtajakaute-
ni ja neljännen vapaalla olo vuoden. 
Jäin eläkkeelle palveltuani kuntaa ra-
piat neljäkymmentäkaksi vuotta. Työ-
vuoteni olivat antoisia, mutta kaikel-
la on aikansa. Nyt suuntaan aikani va-
paa-ajan viettoon. 

Viime vuonna talkootöitä tehtiin, 
kuten aikaisempinakin vuosina. Joskin 
sateinen kesä vaikutti töiden tekoon. 
Ranta-alue puhdistettiin ja muutenkin 
aluetta siivottiin. Leikkikentän aita uu-
sittiin ja kalustoa korjattiin. Talkootyö-
tä tarvittiin myös karaokeiltoina. Iltoja 
järjestettiin viikonloppuisin ja viikolla-
kin jos oli innokkaita laulajia ja löytyi 
myös vetäjä.

Kuluvan vuoden painopiste- 
alueet
Kuluvan vuoden toimintasuunnitel-
massa pääpainona on rakennusten 
kunnossapito. Tuvan vesikatto uusi-
taan, rakennukset maalataan ja tuvan 
taka tehdään terassi, puretun terassin 
tilalle. Myös lasten leikkikentän pa-
rantaminen saatetaan loppuun. Alu-
een turvallisuuden vuoksi hankitaan 
defibrillaattori ja 3 l happipullo, sekä 
tarvittava koulutus laitteen käyttöön. 

Isäntäpäivystys
Isäntäpäivystys on ajalla 19.6. – 
31.8.2016. Vuosi- ja kesäpaikan lunas-
taneilla on kahden vuorokauden yhtä-
mittäinen isäntävelvoite. 

Vuoden 2015 yhteistyöstä kiittäen 

Rauha Niemelä 
44459-1 

14    SF-C | YT-KASI 2016



SF-Caravan Länsi-Pohja ry

• Osoite: Mellajärvi 106, 95690 Mellakoski
• isäntäpuhelin 050 308 6892
• www.mellajarvi. fi
• Vaunupaikkoja 250 varustettu sähköliitännällä
• Mellajärven rannalla, mäntymetsässä
• Rauhallinen samoilu, marjastus ja kalastusmah-

dollisuudet
• Lapsiystävällinen uimaranta
• Erikoisuutena savusauna
• Alueella maksuton Wlan-verkko 
• Isäntäpäivystys 19.6. - 31.8.2016 muulloin alue 

toimii omatoimialueena

MELLAJÄRVI - Ylitornio

Hinnasto 

Seuraaviin hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla
Vuorokausimaksu SFC-jäsen/ei jäsen 
(sis.valosähkön) 18 € / vrk / 36 € /vrk 
Lämmityssähkö touko-elokuu  5 €/vrk
Lämmityssähkö syys-huhtikuu 12 €/vrk
Auton lämmitys 2 €/ 3 tuntia
Ilmastointilaitteen käyttö(vierailija) 5 €/vrk
Vaunun säilytysmaksu   1/€/vrk 
Nestekaasu (vaihtopullo)  27 € 
Tilaussauna/vuoro (45 min.)  10 €
Pyykkikone  3 €
Talvikausimaksu 1.10.  – 30.4.
SFC-jäsen/ei yhdistyksen jäsen  140 € / 170 € 
Kesäkausimaksu 1.5 – 30.9. 
SFC-jäsen/ei yhdistyksen jäsen  120 € / 170 €  
sis. isäntävelvoitteen
Vuosipaikka (1.1. – 31.12., 1.5. – 30.4., 1.10. – 30.9.)
SFC-jäsen/ei yhdistyksen jäsen  180 € / 250 €  
sis. isäntävelvoitteen
Kausi-/vuosipaikkalaiset sähkömaksu   0, 22 snt / kWh
mittarilla

Hinnat www.mellajarvi.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tapahtumia 
Mellajärvellä 2016
– Pääsiäistapahtuma 25. - 28.3.2016
– Vappunaamiaiset 30.4.2016
– Kesäkunnostustalkoot 27. - 29.5.2016
– Kevätkokous 29.5.2016 klo 12.00 
– Juhannus 24. - 26.6.2016
– Porotreffit 26. - 28.8.2016
– Syyskunnostustalkoot 23. - 25.9.2016
– Syyskokous 25.9.2016 klo 12.00
– Pikkujoulu 3.12.2016

Tapahtumista lähemmät tiedot os. www.mellajarvi.fi
 

SF –Caravan Länsi-Pohja ry

POROTREFFIT 26. – 28.8.2016
MELLAJÄRVELLÄ
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

YHDISTYKSEMME KOTISIVUT ON 
UUDISTETTU
Kuluneen vuoden aikana on yhdistyk-
sessämme tehty myös ”yleisöltä” nä-
kymätöntä työtä, jonka tuloksena jul-
kaisimme marraskuun alkupuolel-
la kokonaan uudistetut kotisivum-
me. Kotisivujemme uudistajaksi valit-
tiin tarjouksen perusteella ylitorniolai-
nen graafisen- ja IT-alan yritys Rake-
ta, jonka kanssa yhteistyössä olemme 
me, allekirjoittanut ja puheenjohtajam-
me Rauha Niemelä,  kehitelleet uudet 
sivumme. Koko kesän ja syksyn ajan 
olemme käyneet runsaan sähköposti-
kirjeenvaihdon Raketan kanssa.

Uusien kotisivujen myötä allekirjoitta-
nut on suunnitelut myös kokonaan 
uuden kotisivulogon, jonka väreillä 
halutaan tuoda esille järven sinen ja 
pohjoisen alueemme ruskan värisävyt. 
Muodot on tarkoituksellisesti piirretty 
yksinkertaisina ihan vain selkeyden 
vuoksi niin, että logoa voidaan käyt-
tää eri kokoisena erilaisissa yhteyksis-
sä. Näitä uuden logon värisävyjä on 
käytetty myös kotisivuston fonteissa.

Sivustomme valokuvagalleria tu-
lee jatkossa toimimaan Google Kuvat 
–palvelussa, jonka gallerian selailu ja 
kuvien katseleminen, kuten myös sen 
ylläpitokin on huomattavasti helpom-
paa. Tämä kuvapalvelu on vielä ke-
hitysvaiheessa, mutta tulee olemaan 
kaikkien käytössä tässä kevään aikana.

Jatkossa kotisivustomme ylläpi-
täjinä toimivat Rauha Niemelä, se-
kä alekirjoittanut. Raketan Kai Met-
sävainio on myös mukana konsultoi-
massa meitä sivustomme ylläpitoon ja 

kehittämiseen liittyvissä asioissa.
Keskustelupalstamme Mellan Puheet 

tulee säilymään entisellään. Kotisivul-
ta löytyy linkki suoraan tälle sivustol-
le.

Tavoitteenamme on ollut luoda en-
tistä paremmin karavaanimatkailijaa 
palveleva nykyaikainen ja helppokäyt-
töinen sivusto, joka kertoo tärkeim-
män ja oleellisen kaikille niin lähel-
tä, kuin kauempaakin upealle alueel-
lemme saapuville vieraille. Uusi sivus-
tomme on optimoitu myös nykyaikai-
seen mobiilikäyttöön, eli se muovau-
tuu automaattisesti sopivaksi myös 
kaikille eri kokoisille tabletti- tai kän-
nykkänäytöille.

SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n julki-
sen Facebook sivuston lisäksi on jäse-
nillemme luotu nyt myös oma suljettu 
Facebook ryhmä MELLALAISET. Mu-
kaan pääsee lähettämällä pyynnön al-
lekirjoittaneelle.

Matti Palin
Aiheeseen liittyvät linkit: 

http://www.mellajarvi.fi/ 
http://www.mellajarvi.fi/keskustelu/ 
https://www.facebook.com/groups/373534159511397/
https://www.facebook.com/Mellaj%C3%A4rvi-SF-Caravan-L%C3%A4nsi-Pohja-ry-118657631503648/
http://raketa.fi  
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

NUOREMPIEN KARAVAANAREIDEN 
NÄKEMYKSIÄ
Olemme olleet Mellajärven ns. ”nuo-
rempia” kausipaikkalaisia jo muuta-
man vuoden ajan, ikää on vähän alle 
ja yli 40 v, sekä lapsiakin perheisiim-
me kuuluu.

Mellajärvihän on ihanteellinen paik-
ka juurikin lapsiperheille, tekemistä 
ja touhua lapsille riittää varsinkin ke-
säisin, mutta käymme alueella paljon 
myös talvisin. Kesällä lapsiystävälli-
nen uimaranta, leikkikenttä ja esim. 
polkuautot ja hyvät kalastus mahdolli-
suudet tarjoavat lapsille puuhaa, talvi-
sin pulkkamäet ja kelkkailu ovat suo-
sittuja meidän perheissä. Tärkeintä on 
kuitenkin yhdessäolo ja kiireettömyys.

Talkoohommiahan alueellamme riit-
tää, koska melkein kaikki työt tehdään 

talkoovoimin.
Olemmekin mielestämme päässeet 

hyvin mukaan varttuneempien kara-
vaanareiden joukkoon, erilaisia hom-
mia on tullut opeteltua sekä omaakin 
tietämystä eri ammattialoilta on tarjot-
tu. Meitä nuorempia on myös ollut ja 
on edelleen yhdistyksen hallituksessa 
mukana päättämässä alueemme yh-
teisistä asioista. Ikäerot saattavat ol-
la aika isojakin karavaanareiden vä-
lillä, mutta ainakaan Mellajärvellä sitä 
ei edes huomaa. Karavaanarithan ovat 
tunnetusti rentoa ja suvaitsevaista po-
rukkaa ja ikähän on vain pelkkiä nu-
meroita. Meidät nuoremmat on otettu 
toimintaan mukaan mielellään, koska 
tosiasiahan on, että alueelle tarvitaan 

nuorempiakin, jotta tarvittavat tie-
dot ja taidot siirtyvät eteenpäin ja et-
tä toiminta alueella voi jatkua tulevai-
suudessakin. Vielä meillä nuoremmil-
la karavaanareilla on paljon opittavaa 
alueen eri toiminnoista ja töistä, mutta 
tekemällähän sitä oppii kun vaan roh-
keasti lähtee talkoisiin mukaan. Alu-
een töitä ja päätöksiähän tehdään yh-
teisen hyvän eteen.

Toivotamme siis kaikki niin nuo-
remmat kuin vanhemmatkin karavaa-
narit tervetulleiksi tutustumaan aluee-
seen ja meihin “Mellalaisiin”.

Terveisin Henkka ja Johanna

MELLAJÄRVEN MATKAILUALUEEN 
SÄHKÖTURVALLISUUS

Noudatamme alueella LAKISÄÄTEISIÄ ohjeita. 

 Matkailuajoneuvon AUTON/VAUNUN liittäminen alueemme sähköverkkoon. 
• Alueellamme on sekä euro/suko lähtöi-
 siä liitäntä tolppia.
• Noudatamme ohjeita kaapeliin suo- 

 situs pituuksia/vahvuuksia seuraavas- 
 ti 25 m pituus H07RN kumikaapelia— 
 Poikkipinnaltaan 3X2,5 mm vahvuus.

• Adapterin käyttö hyväksytään tol- 
 pan normaalin SUKO(”tavallinen töp- 
 seli”) lähtöön, jolla liitämme sen kaapeliin, 
 jossa on Euroliitin (sininen liitin).

• Alueella ei hyväksytä minkäänlaisia jat- 
 koroikkia jotka poikkeaa edellä maini- 
 tusta ohjeesta.

• Noudatamme myös suositeltuja etäi- 
 syyksiä 4 m Vaunu/autot ottaen huomi- 
 oon markiisit/teltat. 

• Alueemme sähkön jakelussa tolpista  
 käytämme 16A sulakkeita. 

• Rehvi tapahtumissa käytämme lisäsäh- 
 köistyksiä jakamalla suojakeskuksien  
 kautta sähköä käyttöön.

• Välttäkää ajamista leiriytyjien liitäntä- 
 kaapelie päältä.

   Sähkövastaava Eino Keinänen 
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Caravaanarin ammattitauti
” Se iskee yleensä keväisin Suopursun kukkien tuoksuessa. Mikäli po-
tilas huomaa sen ajoissa niin lääke, joka taudin parantaa, löytyy ainoas-
taan Jalavan kaupasta”

Mellajärven keskikesällä yksi ja toi-
nen asukas oli kiinnittänyt huomiota 
muutaman karavaanarin ulkoisen ole-
muksen muutokseen. Entinen rauhal-
linen istuminen tuvan edessä oli vaih-
tunut oman auton tai vaunun tarkaste-
luun. Auton konepelti oli useasti auki 
ja omistajasta ei näkynyt muuta kuin 
takamus ja alaraajat, välillä karavaa-
nari viihtyi auton edessä kontallaan tai 
oli kadonnut auton alle, vain muoviset 
crocsi kengät näkyivät. 

Tuvan seinustalla istuva, arvostet-
tu aamuparlamentti oli tehnyt selvän 
diagnoosin:

– Ei hyvältä näytä, se on jatkunut jo 
liian pitkään. Oletteko huomanneet, 
eivät ne ole enää normaalikunnossa?

– Johan tuo on nähty. Eivät ole. Ja 
vielä selvin päin. Olen seurannut Paa-
voakin, se on kiertänyt autoa ympä-
ri Helluntaista lähtien.  Taitaa tulla 
monelle lähtö Taivalkoskelle Jalavan 
kauppaan ostamaan Hotapulveria.

– Niin, jos vielä kerkiävät. Voi ol-
la, että on jo liian myöhäistä. Silloin 
ei auta edes Hotapulveri, sairasta vie-
dään kuin kuoriämpäriä. Näinhän se 
on yleensä käynyt. Yhtenä viikonlop-
puna huomaat, että näiden karavaa-
narien auto tai vaunu onkin vaihtunut 
uuteen. Mutta onhan siinä se hyväkin 
puoli. Tarjoavat kaupan kunniaksi pi-
karillisen sydänlääkettä.

– On, on! Ja sitä kannattaa odottaa.

Syväluotaavaa keskustelua omassa 
vaunussa heinäkuun lopulla:

– Kuulepas rakas puolisoni. Nyt on 
pakko tuoda julki Olgan nykyinen ti-
lanne. Sillä on ikää jo 12 vuotta. Jos 
vertaat sitä ihmisen ikään, niin sen 
ikä olisi todellisuudessa jo yli 80 vuot-
ta. Olen Olgaa seurannut koko kesän. 
Ei hyvältä näytä. Vanhuus sille on tul-
lut, mutta ikäänsä nähden on vielä soi-
va peli, mitä nyt valittaa vähän sieltä 
täältä, kun sen helmoja taputtaa kriitti-
siltä paikoilta. Voi olla, että meidän on 
päästävä siitä eroon. Tietysti sen voisi 
yrittää myydä lehti-ilmoituksen kaut-
ta, mutta täytyyhän meidän nyt joku 
hommata tilalle. Mitä sinä itse arvelet? 
Mitä meidän pitäisi tehdä?

– Sinähän sen paremmin tiedät. En-
hän minä näistä asioista ymmärrä 

juuri mitään. Eikö nämä ole niitä mies-
ten asioita?

– Ei pidä paikkaansa. Sinulla on täs-
sä erittäin tärkeä osa, kun näitä asioita 
puidaan. Ota nyt huomioon minkälai-
sen vastuun jaamme keskenään, sinä 
katsot ja ymmärrät ulkoista kauneutta 
ja hyvyyttä, minä yritän tunkeutua sen 
sieluelämän syvyyksiin ja etsiä sieltä 
tulevien vuosien totuuksia. 

– Kuinka monta vuotta pidämme 
vielä Olgaa ennen kuin raskimme luo-
pua siitä? Eihän se ainakaan minusta 
ole liian vanha.

– Kun ajattelin, että lähtisimme jo 
tänään, niin voisin huomenna käydä 
katsastamassa liikkeitä ja sen sellaista.

– Miksi jo torstaina? Normaalisti läh-
detään kotiin vasta sunnuntaina. Jopas 
sinulle nyt tuli kiire.

– Mitä tuota lykkää, paras se on 
aloittaa ajoissa. Saattaa mennä viikkoja 
ennen kun olen kaikki nähnyt ja tutki-
nut. Ne on tarkkoja puuhia, pitää tut-
kia ja kuunnella asiantuntijoita ja lu-
kea esitteitä.

– Olethan varovainen ja muistatko, 
mitä minulle opetit silloin kun olimme 
Olgaa ostamassa?

– Muistan toki ja olen varovainen. 
Pidän kädet syvällä taskuissa, enkä ota 
pois koko aikana kun pohdin ratkai-
suja. Pää täytyy olla kylmänä. Mitään 
lipsahduksia ei saa suusta tulla. Min-
käänlaista mielenkiintoa niiden esit-
telyyn ei saa osoittaa. Aikaa on, ei ole 
kiirettä tehdä ratkaisua, voimme jättää 
ne vaikka ensi vuoteen. Nämä säännöt 
ovat minulla painettu selkärankaan! 

Seuraavana aamuna Paavo odot-
ti liikkeen aukeamista, oli saapunut 
jo hyvissä ajoin. Näki lasioven takaa 
tummaan pukuun pukeutuneen mie-
hen lähestyvän. Aikansa tämä paine-
li oven vieressä olevia numeroita kun-
nes ovi äännähti ja aukeni. 

Nyt vain kylmäverisesti sisään ja pi-
dä kädet taskussa. Ei mitään hermoi-
lua, ole tyyni kuin viilipytty, eikä mi-
tään sopimuksia. Paavo mutisi itsek-
seen kädet syvällä taskussa. 

– Jaaha täällä on jo ensimmäinen os-
taja odottamassa. Tervetuloa! 

Myyjä arvioi sisään tulijaa vuosien 
kokemuksella; kuusikymppinen pi-
histäjä, hakee keskihintaista neliovista. 

Ei osta erikoisvarustuksia. Korostaa 
omaa pitkää, kolaritonta kokemusta ja 
laajaa tietämystä autoista. Kädet sillä 
on syvällä taskussa, tuntee meikäläis-
ten tavat. Tämä voisi olla aika helppo 
tapaus. Jotain siinä on tuttua vuosien 
takaa, mutta mistä pirusta ne kaikki 
kävijät muistaisin.

– Kiitos ja hyvää huomenta. 
Paavo pysähtyi arvioiden katsomaan 

myyntitykkiä tarkemmin; tumma pu-
ku, valkoinen paita ja firman kravat-
ti, ikää noin 60 vuotta, 165 senttiä ar-
vioitua pituutta, painoa reilut 90kiloa. 
Hiusten poistuma näyttää olevan pal-
jon suurempi kuin kasvu. Omaa pitkää 
myyntikokemusta, pitää olla varovai-
nen. Jotain tuttua siinä on. 

– Onko se itse Tolosen Paavo? On-
pa niin. Olisihan minun pitänyt arva-
ta. Muistathan sinä minut, Halosen 
Kallen. Siitä on kauan kun kävit meil-
tä auton ostamassa, taitaa olla kohta 
10 vuotta. Ladanko sinä ostit? Ne on 
hyviä autoja. Miten on pelannut? Joko 
olet eläkkeellä? 

– Hyvin se on pelannut, oikein hy-
vin, Olgaksi me olemme häntä puhu-
telleet. Vuoden päästä täytän 65, sit-
ten alkaa uusi elämä. Kyllä minä sinut 
tunnistin, kun tulit ovea avaamaan. 
Siitä on kuule 12 vuotta, kun teimme 
kaupat. Ei ole tarvinnut sen jälkeen 
käydä näitä kauppoja. 

Onneksi ei kätelty, sain pitää kädet 
taskuissa. Pohti Paavo tyytyväisenä.

– No jo on aika katsoa uudempaa 
mallia. Minkälaista olet ajatellut? 

– Kyllä Olga vielä meitä kuljettaa 
monta vuotta. Ajan kuluksi vain pää-
tin pistäytyä. Emme ole ajatelleet vaih-
taa vielä muutamaan vuoteen.

– Mukava on taas nähdä yli 10 vuo-
den jälkeen. Katsotaan nyt näitä mei-
dän malleja kuitenkin vaikka ajan ku-
luksi. Minä tarjoan sitten pullakahvit. 
Meillä on näitä eri automerkkejä, on 
Fordia, Pösöä, Volvoa, Skodaa, japani-
laisia, on pieniä ja isoja ja kaikkiin saa 
lisälaitteita. Katopas vaikka tätä, on 
pieni ruokainen, saa kaikilla lisävarus-
teilla, eikä maksa paljoa. Siinä on tyy-
lipuhdas ja moderni muotoilu. Kaune-
us ja älykkyys käyvät käsi kädessä. On 
varustettu runsailla tiloilla ja käytän-
nöllisillä ominaisuuksilla. Ei ole mi-
tään höpötyksiä, joita ei meidän ikäi-
set ymmärrä. 

Kauneus ja älykkyys käyvät käsi 
kädessä... Niin on sanottu kuin mei-
tä varten… Käyvät käsi kädessä… 
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Uskaltaisiko katsoa auton sisälle? Paa-
vo pohti.

Esittely jatkui, uusia autoja riitti toi-
nen toisensa perään ja Halonen jaksoi 
kertoa jokaisesta mallista jotakin. Paa-
volle mallit ja merkit menivät sekaisin, 
toisesta korvasta sisään ja toisesta se-
kamelskana ulos. Pitäisi päästä jo kah-
ville… 

– No miltä näytti? Löytyisikö näis-
tä teille autoa, joka vastaisi odotuksia? 
Mennäänpäs ensin juomaan kahvit, 
voidaan jutella samalla. 

Juotiin kahvit ja juteltiin. Paavo pyy-
si myyjää mukaan, käydään vielä ker-
ran katsomassa autoa, joka hänelle 
sopisi. Paavo kierrätti Halosta auto-
jen joukossa mutkia kävellen ja ikään 
kuin huomaamatta pysähtyi ihastuk-
sensa kohteen viereen?

– Katsotaan vaikka tätä, voisitko 
näyttää sisätiloja ja katsotaan mootto-
ria ja tavaratiloja. 

Halonen haki nipun esitteitä, työn-
si ne Toivaisen taskuun aloittaen esit-
telyn:

– Sisustuksen saa valita eri väreille 
joko nahkaisena tai kangasverhoilu-
na. On runsaat Simply Clever säilytys-
tilat. On äänentoisto, navigointi, kan-
nellinen hansikaskotelo, jossa on myös 
jäähdytin ja katsopa tätä, takaistuimen 
kyynärnoja kahdella mukitelineellä 
tarjoaa takana matkustaville mahdol-
lisuuden nauttia virvokkeita matkalla. 
On turvatyynyjä, ESC ajojärjestelmä, 
Maxi Dot monitoiminäyttö ja kaksiää-
ninen äänitorvi. Katsopa, polttoaine-
tankin korkin sisäpuolella on irrotet-
tava jääraappa, eikö ole älykästä. Teh-
däänpä näin, minä annan sinulle näi-
tä esitteitä auton teknisistä tiedoista, 
varustuksista ja mahdollisista lisäva-
rustuksista. Saatte katsoa niitä kotona 
kahdestaan ja nyt lähdetään koeajolle, 
voit kyllä ottaa auton kotiinkin, ja tuo-
da huomenna takaisin.

– No käydään ensin koeajolla. Aja si-
nä auto ulos. Minä siirryn sitten puik-
koihin. Tästähän tämä lähtee. Kerro si-
nä, mitä milläkin hanikalla tehdään. 
Onko tämä vilkku? Tuleeko tästä va-
lot? Entäpä lämmitys? Hyvä tällä on 
ajaa, ja kiihtyy nopeaan. On ne vain 
kehittyneet kymmenessä vuodessa. 
Kahdet renkaat vanteilla pitäisi saada, 
jos tästä kauppaa aletaan hieroa ja ve-
tokoukku tietenkin samaan hintaan.

Palattiin takaisin lähtöpaikalle, Ha-
lonen pyysi Paavoa vielä omaan huo-
neeseen, niin hän voi laskea vielä va-
kioasiakkaalle huippuhinnan. 

– Tarjouksen olen las-
kenut viimeiseen piik-
kiin perusvarusteilla ja 
kaupan päälle kahdet 
renkaat aluvanteilla ja 
peräkoukku kiinnitetty-
nä. Olgan otamme vaih-
dossa huippuhinnalla, 
hyvin olette sitä kohdel-
leet. Katsopa, mistä luu-
let saavasi enemmän 12 
vuotta vanhasta autos-
ta? Uuden toimitusaika 
on pari kuukautta näil-
lä varusteilla. Tässä on 
vielä lisää esitteitä, saat-
te rauhassa tutustua. 

– Sovittu. Kättä pääl-
le. Maanantaina jätäm-
me luettelon väreistä ja 
varustuksista niin saat 
laittaa auton tilaukseen. 
Tässä kävi niin kuin 12 
vuotta sitten. Tarkoituk-
seni oli vain vilkaista, 
mutta sinä puhuit minut 
ympäri ja nyt minulla 
on iso nippu esitteitä kainalossa, vaik-
ka ei ollut tarkoitus ottaa yhtään. Tu-
lemme maanantaina käymään, allekir-
joitetaan paperit ja luvat. Päätetään yh-
dessä värit ja lisävarusteet. Meillä on 
viikonloppu aikaa syventyä esitteisiin. 

Lauantai-iltana saunan jälkeen.
– Jospa nyt katsottaisiin näitä esittei-

tä, mitä sain Kallelta. Ota sinä tuo nip-
pu niin minä otan tämän isomman.

– Miten siellä oikein kävi? Jouduitko 
ottamaan kädet taskuista kuitenkin? 

– En ottanut. Vasta kahvipöydässä 
otin. Taskuihini se myyjä näitä esittei-
tä työnsi.

– Paavo, katsopa tätä esitettä, sii-
nä on kuva neljästä autosta ja teksti: 
”Kauneus ja älykkyys käyvät käsi kä-
dessä.” Mihin autoon tuo teksti on tar-
koitettu?

– Se on tuo reunimmainen kuva. Mi-
tä siinä on erikoista? Miksi sitä kysyt?

– En miksikään. Anna kun minä lu-
en edelleen.

     
Kului pari tuntia avioparin selates-

sa kiivaasti esitteitä ja tehden merkin-
töjä. Viimein Paavo nosti päänsä pape-
reista:

– Joko olet päättänyt, vai onko sinul-
la useampia vaihtoehtoja?

– Jo olen valinnut. Se on tämä. 
– Miksi sinä tämän valitsit?
– Koska siinä kauneus ja älykkyys 

käyvät käsi kädessä. Minusta se on 
niin hienosti sanottu. Jotenkin se voi 

viitata meihinkin… Entä sinä itse, 
minkä sinä valitsit?

Tämän olen valinnut. Paavo näytti 
sormella auton kuvaa.

– Kun tästä autosta esitteessä sano-
taan: ” Siinä on puhdas ja moderni 
muotoilu”.

– Mutta, onko se sama auto? Ainakin 
näyttää samalta.

– On se. Me olemme molemmat toi-
sista tietämättä valinneet saman mal-
lin. Jo perjantaina minä valitsin tämän, 
mutta en uskaltanut kertoa sinulle. 
Kyllä sitä tunti toisensa perään kat-
sottiin ja pohdittiin ja verrattiin mui-
hin. Voin kokemuksellani sanoa sen, 
nyt kun sinä olet samaa mieltä valin-
nastani, että ei olisi kaikilla onnistu-
nut. Maanantaina menemme yhdes-
sä tekemään kaupat, voimme käydä 
koeajolla, ja pohtia näitä lisävarusteita 
myyjän kanssa. Auton saamme sitten 
parin kuukauden päästä. Kun men-
nään Mellalle uudella autolla, ajetaan 
se vaan samalle paikalle, ei sitä kukaan 
huomaa. Ollaan vaan ihan hiljaa…

– Minä ainakin pyydän tytöt kahvil-
le. Pakkohan sinun on tehdä se sään-
tömääräinen tarjoilu, muuten ne jak-
savat puhua tästä vielä sadan vuoden 
päästä. 

                            
Mauri Hast

 10.1.2016         
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SF-C OULUN SEUTU ry (018)

Hyvää kevättä     
Yhdistyksen pikkujoulut ja vuoden 
vaihtuminen on jo aikaa sitten juhlit-
tu. Tammikuussa kaadettiin Kaamos, 
talven YT-tapahtuma, Pikku-Syötteel-
lä. Tulossa on kevään mittaan meidän 
leiritoimikunnan järjestämiä eri tee-
moilla olevia tapahtumia, pitopaikka-
na Rantasarka. Seuratkaa tapahtumien 
ilmoituksia, paljon mukavaa yhdessä 
tekemistä on taas luvassa. 

Rantasarkaan voi suunnata, vaikka 
kausipaikkaa ei olisikaan. Myös tal-
ven aikana vieraspaikkoja on aina val-
miiksi aurattuna suoraan käyttöönne. 
On siis helppo tulla treffeille mukaan. 

Tapahtumien joukossa on ke-
vään sääntömääräinen vuosikokous 
3.4.2016, tervetuloa, sillä tilaa riittää 
Liikuntaopiston auditoriossa. 

Kesäkausipaikkalaisten pitää olla 
tarkkana viimeistään huhtikuussa 
muistaakseen hoitaa kesäkauden mak-
sun oikeaan aikaan 24.4.2016 mennes-
sä, pitääkseen paikkansa niin halutes-
saan. 

Kevään talkoiden kautta siirrymme 
Kesäkauden Avajaisiin. Näin nopeasti 
se kevät hurahtaa.

Vankkurihymiökahvit joimme vuo-
denvaihteen treffien yhteydessä.

Virallista logoa Liitosta vielä odotte-
lemme, toivottavasti on ilmoituksissa 
olevan kuvan mukainen logo, kun on 
niin positiivisen näköinen. 

Yhdistys on hankkinut syksyllä de-
fibrillaattorin ja koulutus tämän käyt-
töön on tarkoitus antaa kevään aikana. 
Koulutus pyritään järjestämään halli-
tukselle, toimikuntalaisille sekä kesäi-
sännille. Koulutuksen tai koulutuksi-
en ajankohdat ilmoitetaan sähköpos-
titse tai isäntävuoroja varattaessa.  De-
fibrillaattorin sijoituspaikkana on täl-
lä hetkellä toimiston isäntähuone, hin-
ta laitteelle oli hiukan alle 2000 €. 

Pysyäksemme ajanvirrassa muka-
na on myös epäsäännöllisen säännölli-
sesti uusittava tietotekniikkaa. Yhdis-
tyksen tietokoneet ovat tulleet vaihto- 
ikään, joten hallitus on tehnyt leasing- 
sopimuksen kahdesta uudesta konees-
ta toimistolle sekä lisäksi ”läppäristä”. 
On ehkä vaikea mieltää kuinka pal-
jon paperi- ja tietokonetöitä on yhdis-
tyksen hoitamisessa ja uutta läppäriä 

tarvitaan myös karaoken soittamiseen. 
Karaokebiisit tarvitsevat myös erilli-
sen verottajan hyväksymän sopimuk-
sen, ja sekin on hinnoissaan. Hallitus 
kuitenkin aina kilpailuttaa kaikki mi-
tä vain voi kilpailuttaa. SF-Caravan ry 
hoitaa yhdistysten teosto- ja grammy- 
maksut, mutta karaokekappaleet ovat 
aivan eri asia.   

Kuten huomataan, yhdistyksen hoi-
tamisessa tulee jatkuvasti uusia meno-
eriä vastaan. Aina ne eivät ole itse ai-
heutettuja, vaan yhä useammin halli-
tus käsittelee maksuja koskevia asioi-
ta, jotka tulevat virallisilta tahoilta.

Viime aikoina on tullut esim. kaa-
suvero, joka tietenkin vaikuttaa hin-
toihin. Sitten Oulun Vesi lähetti kir-
jeen koskien hulevesimaksua, jonka il-
meisesti leirintäaluekin joutuu mak-
samaan. Maksu määritellään alueen 
koon mukaan. 

Kaikista maksuista huolimatta hal-
litus suunnittelee Rantasaran tulevai-
suutta. Virallisen toiminta-suunnitel-
man vieressä kulkee toinen suunnitel-
ma, joka kantaa jo hiukan pidemmälle. 
Kaikki mahdollinen alueen kehittämi-
seen ja rakentamiseen tähtäävät suun-
nitelmat tarvitsevat tarkkaa tutkintaa 
ja suunnitelmaa lupineen ja piirustuk-
sineen. Siksi pitää olla jo hieman edel-
lä aikatauluja. Valaistakseni näitä aja-
telmia, tässä niistä osa; nuorisotila, 

lisäpaikat, lisää saniteettitiloja, vas-
taanotto/toimisto, keittiö, Pirtin laa-
jennus ja vielä varastotilaa. Missä jär-
jestyksessä, mitä tehdään ja milloin, on 
sitten eri asia. 

Älkää odottako kaikkea aivan heti - 
siis maltti on valttia. 

Toivottavasti valtakunnan päättäjät 
ja Liiton hallitus, kuin myös kevään 
Liittokokous Oulussa, tekevät hyviä 
päätöksiä ja sopimuksia niin, että mei-
dän yhteinen hyvä ja antoisa harras-
tus voi jatkua pitkälle tulevaisuuteen. 
Lisää jäseniä tarvitsevat kaikki yhdis-
tykset ja myös aktiivisia toimijoita hal-
lituksiin sekä toimikuntiin. Jäsenmää-
rät ovat tapetilla tämän kevään aikana.

Meidän yhdistyksemme voi hyvin, 
hallitus toimii jämäkästi tulevaisuu-
teen katsoen ja myös talous on kun-
nossa.

Tunnen itsekin olevani voimissani ja 
innoissani suunnaten täysillä tähän al-
kaneeseen vuoteen.  

2.2.2016

Pirjo
063847-1

Pikku-Syötteen lumiset maisemat ihastuttivat Kaamoksen kaatajaisten viettopai-
kassa.
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• Mustakarintie 46, 90810 Kiviniemi 
• Isäntäpuhelin 050 - 494 3101
• www.sfc-oulu.com
• Vaunupaikkoja 146, 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
• Uusi lasten leikkikenttä
•  Golfkenttä alueen vieressä 
• Virpiniemen liikuntaopiston palvelut lähellä 

mm. frisbee-golf
• Alueella maksuton WLAN-verkko
•  Avoinna ympäri vuoden, talvisin omatoimialue
• Vuoden 2005  ja 2014 Caravan-alue

RANTASARKA - Kiviniemi, Kello

Aluemaksu, ei SFC-jäsen 34,00 €/vrk
Aluemaksut sisältävät valosähkön ja saunan 
yleisillä vuoroilla.
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Sähkön väärinkäytöstä 20 € lisämaksu. 
Aluemaksu, SFC-jäsen 1.1.-31.12.2016 (-50 %)  17,00 €/vrk
SFC:n yhd. 018 jäsenille alennus aluemaksusta  -2 €
Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12.2015 sisältää 
valosähkön  17,00 €/vrk
Tilaussauna 1 tunti  11,00 €
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)  2,00 €/tunti
Pesukone  2,50 €/koneellinen
Kuivausrumpu/kuivauskaappi  2,50 €/koneellinen
Vaunun/matkailuauton/auton säilytys 
paikoitusalueella  2,00 €/vrk
Caravanroikan lainaus  5,00 €/krt
Matkailuauton ja -vaunun pesu 10,00 €/1 tunti
-seuraava alkava ½ tuntia  5,00 €
Keulan pesu  7,00 €
Henkilöauton pesu  7,00 €
Talvipaketti aikana 27.9.2015 - 14.5.2016  230,00 €
Kuukausipaikka aikana 27.9.2015 - 14.5.2016  100,00 €
Säilytyspaketti aikana 27.9.2015 - 14.5.2016  100,00 €
Kesäpaketti aikana 15.5. - 1.10.2016 
(max.80 poikkaa)  250,00 €
Kuukausipaketti aikana 15.5. - 1.10.2016 
(max 20 paikkaa)  130,00 €
Säilytyspaikka aikana 27.9. - 14.5.2016  100,00 €
Säilytyspaikka aikana 15.5. - 1.10.2016  80,00 €
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 jäsenille.   
Alueella kuukausi- ja kesäkausipaikkoja rajoitetusti.   

Käyttöoikeuskortti- ja pakettihintoihin 15 % korotus 
ei 018-jäsenille. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

HINNAT

KESÄLLE SIISTIJÖITÄ
Oulun yhdistys palkkaa Rantasarkaan kesäksi 2016 
siistijöitä ajalle 30.5. – 1.10.2016. Päivittäin siivoukseen 
kuluu aikaa noin 4 - 5 tuntia.  Työn keston ei tarvitse ol-
la koko kesä, vaan voit valita viikon, kaksi tai useam-
man. Mielellään ei alle viikon sopimuksia.
Tehtävään kuuluu Rantasaran alueen yhteisten ja sani-
teettitilojen siistiminen.

Lisätietoja Tuula Ronkaiselta puh.  044-975 0369.

Halukkuutesi tehtävään voit ilmoittaa mahdollisim-
man pikaisesti, viimeistään 13.3.2016 mennessä säh-
köpostilla rantasarka@gmail.com

Hallitus
Tervetuloa Rantasarkaan!
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Caravan Show Turku 8. – 10.1.2016

Vuosi sitten, eli tammikuussa 2015 kä-
vimme Karin kanssa pokkaamassa Tu-
run messuilta vuoden SFC-alueen pal-
kinnon Rantasarkaan. Matkaa taitet-
tiin yli puolen välin aivan karmeassa 
lumisateessa melko nollakelissä, aura-
autoja ei näkynyt, tiet peittyivät lumi-
vaippaan ja näkyvyys oli nollassa. Lo-
pun matkaa keli sitten eteni vain ke-
säisempään suuntaan. Turussa ei lunta 
satanut eikä ollut satanutkaan.

Tämän kun muistin jouduin mietti-
mään miten matkaamme tänä vuonna 
Turkuun, asunto- vai henkilöautolla?  
Seurasimme tarkkaan minkä laatuista 
keliä luvataan tuohon loppiaisen jäl-
keiselle torstaille.

Päädyimme henkilöautoon ja olihan 
sitä taas keliä matkalle kerrakseen. Ko-
tipihan mittari näytti lähdön hetkellä 
-27°, Siikajoen kohdalla oli parhaat lu-
kemat -35,5°. Matka taittui kuitenkin 
ihan jouhevasti Vaasaan saakka. 

Tarkoitus oli käydä tankilla ja syö-
mässä, molemmat toteutui ja lisäksi öl-
jyt tuli mittatikun kautta ulos, no liioit-
telen, vain 2 litraa syöksähti taivaalle 
eli konepeltiin. Kamala haju siitä kyllä 
tuli. Uskomaton tuuri meillä kyllä oli, 
sillä sattui tällä huoltoasemalla ole-
maan pikahuolto, ja sieltä se apu löy-
tyi. Oli vain pieni jäätyminen suodat-
timessa, huollon lämpimässä suli ja ei 
kun uutta öljyä koneeseen ja menok-
si. Loppumatkan olin tietenkin hyvin 
huolissani ja tuijottelin mittareita, pi-
ti ottaa oikein ajovuoro, että pääsi sa-
laa mittareita tuijottelemaan. Hyväksi 
lopuksi onneksi turhaan, ei ongelmia 
loppumatkalla.

Vielä Turussa oltiin miinuslukemil-
la aina -25°.

Niin miksi matkasimme  
Turkuun?

Oli jälleen Caravan Show, olimme esit-
telemässä yhdistystoimintaa Oulu – 
Raahe -akselilla ja lisäksi kertomassa 
Liittokokous treffeistä 2016.

Esittelimme Lohenpyrstön, Multa- 
rannan, Nallikarin ja Rantasaran 
alueita sekä tietenkin yhdistystoimin- 
taamme. Oli tarjolla esitteitä, keksejä, 
mehua, karkkia, pinssejä, kovasti tie-
toutta ja lisäksi oli esillä hienot roll-
upit alueista. Tarjolla oli myös arvonta, 

palkintoina lahjakortti jokaiselle alu-
eelle kahden vuorokauden oleskeluun. 
Jutun lopussa on lahjakortin voittanei-
den nimet. Paljon oli messukävijöiden 
joukossa vaunu/autokuntia, keille nä-
mä alueet jo olivat tuttuja, mutta saim-
me myös muutamille kartasta näyttää 
missä asti se Oulu – Raahe tienoo löy-
tyy. Kerrassaan mukavaa puuhaa ja 
mukavia kävijöitä tapasimme paljon. 

Samalla esittelimme siis Liittokoko-
us treffejä toukokuussa 2016, tarkem-
min 20. - 22.5.2016 Nallikarissa.  

Yhteistoiminnassa me Turussa ol-
leet yhdistykset Nallikarin ja SF-Cara-
van ry:n kanssa olemme jo reilun vuo-
den ajan suunnitelleet näitä treffejä se-
kä liittokokousta Madetojan salissa. 
Kun olemme saaneet tänne Pohjoisen 
Suomen alueelle tällaisen merkittävän 
tapahtuman, toivomme että Pohjoisen 
YT-alue on sankoin joukoin paikalla 
tapahtumassa. Caravan lehdestä löy-
tyy ilmoittautumisohjeet ja ohjelmat, 
kun kaikki on saatu lopulliseen muo-
toonsa. Ja muistutukseksi, Liittokoko-
ukseen saa osallistua virallisten edus-
tajien lisäksi kaikki halukkaat, vaikka-
kin ilman ääni-  ja puheoikeutta.

Työmyyrinä Turussa häärivät Tuu-
la ja Markku Ylisuutari (Lohenpyrs-
tö), Suvi Palo (Nallikari) ja Kari ja Pir-
jo Kuisma (Rantasarka). Mervi Laak-
solinna (Multaranta) oli hengessä mu-
kana.

Paikalla oli myös Nallikarin edus-
taja Sirpa Walter, hänellä oli toi-
nenkin tehtävä messuilla. Sirpa oli 

vastaanottamassa huomionosoituk-
sen; Oulun kaupunki ja Nallikari 
Seaside Oy on nimetty Vuoden leirin-
tämatkailuvaikuttajaksi 2015. 

SF-Caravan ry:n liittohallitus myön-
tää huomionosoituksen vuosittain lei-
rintämatkailun, leirintämatkailun ke-
hittämisen ja leirintämatkailun edel-
lytysten luomisen hyväksi tehdystä 
työstä. Oli mukavaa olla paikalla, kun 
Ouluun tuli taas huomionosoitus. Sir-
pa piti hyvän kiitospuheen. Sunnun-
taina sitten matkasimme takaisin Ou-
luun parin pysähdyksen taktiikalla.

Lahjakortit menivät seuraaville onnek-
kaille:
Marika Ahola Suomusjärvi, Soja Matsi 
Savonlinna, Jaakkim Siitonen Savon-
linna ja Harri Laine Pori.

Pirjo Kuisma
puheenjohtaja

Pysähtyneet vankkurit

Jäsennumero 074225-0
 

Hannu Yrttiaho 
s. 23.4.1954
k. 9.11.2015 

 
Muistoa kunnioittaen,

SF-Caravan Oulun seutu ry

Markku ja Tuula Ylisuutari Pirjo ja Kari Kuisman kanssa esittelemässä alueitaan 
Turun Caravan Show:ssa.
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Oulun seutu ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään sunnuntaina 
3. huhtikuuta 2016 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) vuoro-
kautta ennen kokouksen alkua.

Haukipudas 14.2.2016
Hallitus

Hallitus 2016
Kuisma Pirjo, puheenjohtaja  045 883 9808  pirkui@gmail.com    
Paakkola Jari, varapj.  044 975 0363  jari.paakkola@azchem.com  
Ronkainen Tuula, sihteeri  044 975 0369  tuularonkainen@gmail.com  
Holmström Pekka  044 975 0395 pekkalaurijohannes@gmail.com     
Kärkkäinen Petri  044 975 0393 pietro.karkkainen@gmail.com    
Peteri Lauri  044 975 0370 lauripeteri@gmail.com 
Saarela Pentti 040 541 4136 saarela.pentti5@gmail.com
Sainio Anu 044 975 0360 anu.sainio@lahitapiola.fi    
Vesa Airi  044 975 0363 airivesa@gmail.com
 
Terttu Karppinen  040 018 5510 karppisterttu@gmail.com
 - taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja

Kari Kuisma 040 052 3157 kari.kuisma@pp3.inet.fi
 - matkailuasiamies

Tuula Ronkainen 044 975 0369
 - naistoimikunnan vetäjä

Turvatoimikunta
Holmström Pekka 044 975 0395
Paakkola Jari 044 975 0363 jari.paakkola@azchem.com
Ronkainen Jouko 040 058 5801
Vesa Jarmo 040 035 6086

Turvallisuus- sekä muuta toimintaa 
Rantasaralla 2016
Helmikuun alkupäivinä juttuani kirjoittaessa tammikuu pakkasineen on 
ohi. Päivät alkavat pitenemään, kevättä ja kesää kohti kuljetaan. 

Kulunut talvi on ollut nykykielellä ta-
vanomainen, alkutalvesta ei taaskaan 
tiennyt, tuleeko tästä mitään ja sitten 
alkoivat paukku pakkaset. Lunta on 
tähän päivään ollut suht` vähän, saapa 
nähdä tuleeko helmi-maaliskuulla sit-
ten kunnon kinokset. Olisi kuitenkin 
mukava, että sen verran tulisi tuonne 
meren jäälle lunta, että pääsisi suksilla 
”konjakki lenkille” Kropsun saareen, 
kevät aurinkoon ”patsastelemaan” ja 
seurailemaan pilkkijöiden mielettö-
män suuria kalasaaliita. 

Turvallisella tyylillä on alkuvuosi 
taaperreltu Rantasaralla. Ledi- ja muut 
sähkövalaisimet ovat pikku hiljaa syr-
jäyttäneet ulkotulet ja kynttilät. Onhan 
se turvallisempaa toimintaa, joskin la-
tistaahan se hieman tunnelmaa mutta 
kuka se romantiikasta… sitä roman-
tiikkaa tulee telkusta joka kanavalta. 

Elämä alueella varmaan tästä helmi-
kuun lopulta alkaa pikku hiljaa kiih-
tyä. Tapahtumat lisääntyvät ja loppu-
kuusta alkavat ensimmäiset hiihtolo-
malaiset liikkua pohjoiseen ja takaisin. 
Toivottavasti mahdollisimman monet 

pysähtyvät Rantasaralla tullen men-
nen. Tilaahan meillä kulkijoille riittää 
ja saunassa löylyjä. 

Turvallisuusmielessä saunojen kiu-
kaiden lämpötilasäätimille laitettiin 
tarralappu huomautus, jottei niitä siir-
rellä  ”vakioasennosta”. Turvallisuus-
toimintoihin on tullut myös kausipaik-
kalaisille ”magneettinappula” alueen 
karttaan toimiston kuistille. Kyseinen 
toiminta kuuluu pelastustoimen järjes-
telyihin, jolla pystytään vaara- tai sai-
raustapauksissa arvioimaan toimistol-
ta käsin missä asuntovaunussa tai -au-
tossa on henkilöitä paikalla. 

Tulevana kesänä kokeilemme myös 
sellaista menettelyä, että polkuauto-
jen käyttö rajataan määritellylle ajalle 
ja paikalle. Menneiden kesien vaarati-
lanteiden vuoksi polkuautojen kuljet-
taminen pelastusteillä matkailuauto-
jen, -vaunujen, autojen vieritse on luo-
nut häiriöitä ja vaaratilanteita. 

Matkailuajoneuvojen pysäköiminen 
”palstoille” on mennyt pääsääntöisesti 
hienosti, kiitos ”asukkaille”. Tietenkin 
poikkeuksiakin mahtuu, joten vielä 

riittää ”viilaamista” yhdessä päätetty-
jen sääntöjen ymmärtämisessä. Selke-
ästi turvallisuusasiat ovat parantuneet 
edellisestä vuodesta.
Vielä muistutuksena:

Vaunupaikkaa kohden on varattu 
vain yhden auton tila ajotien suuntai-
sesti vaunun kohdalle siten, ettei auto 
”jää” pelastustiealueelle. Kaikki alu-
een tiet on pelastusteitä (5 m), joten ne 
on pidettävä vapaana. Vaunukunnan 
tulee huolehtia itse, ettei oma auto tai 
tavarat ”makaa” liian lähellä naapurin 
aluetta. Huomioi, että palokuormaväli 
(turvaväli) on 4 m. 

Palokuormaan lasketaan ”palstan” 
auto, asuntovaunu + teltta (markii-
si)/ asuntoauto + teltta (markiisi) sekä 
kiinteät puulavat, -aidat sekä suuriko-
koiset, raskaat varastolaatikot. 

Auton pysäköinnistä löytyy ohjeet 
toimistolta ja pirtin kuistin ilmoitus-
taululta.

Ei muuta kuin kevättä ja kesää odot-
telemaan. 

Kaunista kevättä ja tulevaa kesää 
kaikille karavaanareille.

Turvallisuuspiällikkö 
Pappa Paakkola
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Kaamoksen kaatajaisista lyhyt ”kisakooste”
Kaamoksen kaatajaisia vietettiin tänä vuonna Pikku-Syötteen 
lumisissa maisemissa, järjestäjänä SFC-Peräpohjola ry.

Tapahtumassa oli mukavasti järjestettyä ohjelmaa lapsista 
aikuisiin. Kohokohtana tietenkin lauantain karaokekilpailu, 
joka olikin tapahtuman 10-vuotisjuhlatilaisuus.

Kilpailun estraadina toimi tilava juhlasali, johon yleisöä mah-
tui mukavasti. Pientä kritiikkiä kuului salin kirkkaista valoista 
ja tanssin puutteesta kisan aikana, esiintyjät kertoilivatkin jän-
nityksen olleen jotenkin epätavallisen voimakasta, mutta siitä 
selvittiin. Onneksi tilanne korjaantui illan ”kähmässä” ja pääs-
tiin myös tanssin pyörteisiin ja jatkamaan laulantaa karaoke- 
isännän ammattimaisen viihdyttävällä otteella. 

Mukavaa oli nähdä  nuorien runsas osanotto kisailuun, jos-
ta kiitos kuuluu tietenkin myös vanhemmille, jotka olivat mu-
kana ja kannustamassa.

Hotelli oli viihtyisä ja ruokahuolto pelasi moitteetta. Huo-
neiden varusteversiot saunasta poreammeeseen, saivat suut 
maireiksi, tosin ihan kaikille näitä herkkuja ei ollut tarjolla. 
Haikeudella jäimme kaipaamaan poreammeen virkistävää 
vaikutusta.

Miellyttävä viikonloppu mukavassa seurassa jätti hyvän 
maun tapahtumasta. Seuraavan vuoden Kaatajaisia järjestel-
läänkin sitten edustamani Oulun seudun voimin. 

Lopuksi hieman tilastoa, saimme karaokekilpailusta kolme 
ykkössijaa Ouluun, joten ei ihan pöllömmin.

 
Kevät terveisin 

Pete

HOX  KESÄKAUSIPAIKAT  2016 HOX

Vuoden 2016 kesäkausipaikan viimeinen maksupäivä on 24.4.2016. Maksut hoidetaan Rantasaran toimistolla, 
23. ja 24.4. olemme paikalla, jotta maksut voidaan vastaanottaa.

Kesäkausipaikan hinta on 250 € (Oulun yhdistyksen jäsenet) ja kesäkauden kesto 15.5. – 1.10.2016. 

Jonotuslistalla on jo uusia kesäkausipai-
kasta kiinnostuneita, mutta mikäli vielä 
löytyy lisää kiinnostuneita, niin ilmoittau-
du sähköpostilla Pirjo Kuismalle, lisätään 
vaunukuntanne jonotuslistalle. 
Kerro sähköpostissa nimi, puhelinnume-
ro ja SFC-numero, edellytyksenä, että on 
jonkun SFC-yhdistyksen jäsen. 
 

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

TILASTOTIETOA 2015

Yöpymisten määrä Rantasarassa
Vaunuvrk Henkilövrk 
15111  30476
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Apuli Rainer 040 525 8529 
Koivisto Tuija 040 746 1528     
Juutinen Voitto  040 027 1786     
Kontio Jaana 044 236 4994 jaanakontio5@gmail.com
 - Leiritoimikunnan vetäjä
Määttä Tarja-Inkeri 040 093 2633  
Parviainen Kaisa  050 380 0709      
Parviainen Mauri  040 551 9587
Pekkarinen Matti 040 058 8513        
Rintamäki Antti  040 555 5537 
Ronkainen Mirka 050 555 0216           
Vesa Airi  044 975 0363      
Vesa Jarmo  040 035 6086  jarmo.vesa@gmail.com
 - Rantasarkatoimikunnan vetäjä     
Yli-Luukko Ritva 040 962 8829        

LEIRI- ja RANTASARKATOIMIKUNTA 2016

TAPAHTUMIA 
RANTASARASSA 2016

11. - 13.3.  Hiihtokilpailut + Darts Cup I osakilpailu
25. - 28.3.  Pääsiäisen vietto
   - Pilkkikisat + Darts Cup II osakilpailu
30.4 - 1.5.  Vappu + ilmapistooli Cup I osakilpailu
13. - 15.5.  Siivoustalkoot
27. - 29.5.  Kunnostustalkoot + Ilmapistooli Cup II osakilpailu
10. - 12.6.  Kesäkauden Avajaiset
5. - 7.8. Lastentreffit
19. - 21.8. Ajotaitotapahtuma + Darts Cup III + Ilmapistooli Cup III
9. - 11.9. Grillitreffit
23. - 25.9. Syystalkoot
8.10.  Talvi-info, Ilmapistooli Cup loppukilpailu, Darts Cup 
   loppukilpailu
11. - 13.11. Hämärän Hulinat
2. - 4.12. Pikkujouluviikonloppu
30.12. -  Uusi vuosi
1.1.2017

Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme.

http://www.sfc-oulu.com/ajankohtaista



SF-Caravan Ounas-Lappi ry

SF-C OUNAS-LAPPI ry (050)

Loppiainen puisteli pakkasella koko 
Suomea. Erityisen testialustan pak-
kanen tarjosi Tunturi-Lapin alueella 
matkaileville karavaanareille - pakka-
sesta huolimatta heitäkin oli liikkeel-
lä. Ensimmäinen testi varmaan oli, et-
tä kuinka hyvin vaunu/auto lämpenee 
40 asteen pakkasella ja kuinka muu-
tenkin pääosin kesäkäyttöön tarkoitet-
tu ”kampe” käyttäytyy kylmässä. He-
ti perään testissä oli kosteuden tiivisty-
minen, kun alle vuorokaudessa joillain 
alueilla lämpötila nousi 30 astetta. Ul-
kona tuntui lähes t-paita keliltä, mut-
ta nopea ilman lämpeneminen sai kos-
teuden tiivistymään hyvin tehokkaasti 
kylmän ja lämpimän rajapintaan. Tes-
tistä ei ole omakohtaista kokemusta, 
mutta kuulopuheiden mukaan moni-
kaan ei halua osallistua uudelleen ky-
seiseen testiin.

Mutta kohta on taas kevät ja kesä ja 
pääsemme kaikki rakkaan harrastuk-
semme pariin – karavaanari elämää. 

SFC Ounas-Lappi ry piti syyskoko-
uksensa marraskuussa. Tärkeimpi-
nä asioina esityslistalla olivat vuoden 
2016 talousarvio ja erovuoroisten joh-
tokunnan jäsenten tilalle valittavat jä-
senet. Pienen yhdistyksen, jolla ei juuri 
omaisuutta ole, talousarvio on hyvin-
kin selkeä. Jäsenmaksutuloja tulee juu-
ri sen verran, että hallinnolliset kulut 
saadaan katettua ja voidaan pienimuo-
toisesti osallistua liiton järjestämiin 
kokouksiin ja/tai koulutuksiin. Jäsen-
maksun suuruudeksi kokous päät-
ti vuodelle 2016; 9 euroa varsinainen 

jäsen ja 2,50 euroa perheenjäsen. Olem-
me jäsenmaksun suuruudessa, tai pa-
remminkin pienuudessa, liiton ”hal-
vimpia” yhdistyksiä. Jäsenelle jäsen-
maksussa näkyy tietysti myös liiton 
osuus. Jokainen yhdistyksemme jäsen 
maksaa liitonjäsenmaksua 27,00 euroa 
ja perheenjäsen 10 euroa.

SF Caravan ry:n (liiton) jäsenmää-
rä oli vuoden vaihteessa 63 238 henki-
löjäsentä – jäsenmäärän suunta on ol-
lut viimevuosina laskeva. Oman yh-
distyksemme jäsenmäärä oli 242 hen-
kilöjäsentä ja suunta on ollut nouseva. 
Liiton jäsenmaksulla jäsen saa kuu-
si kertaa vuodessa ilmestyvän jäsen-
lehden ja mahdollisuuden osallistua 
liiton järjestämiin koulutuksiin. Erin-
omaisen hyvänä jäsenetuna voimme 
pitää sitä, että liitto on sopinut lukui-
sien yhteistyötahojen kanssa jokaisel-
le jäsenelle kuuluvia, rahanarvoisia, jä-
senetuja. Jäsenkorttia vilauttamalla voi 
hyvinkin nopeasti kuitata jäsenmaksu-
jensa menot.

SÄÄNTÖUUDISTUKSESTA

Tällä hetkellä liitossa käydään voi-
makasta keskustelua liiton sääntöjen 
uudistamisesta. Liiton edustajat ovat 
menneen syksyn aikana kiertäneet kai-
kissa yhdistyksissä esittelemässä sään-
töuudistuksen ajatuksia ja kuulemassa 
yhdistyksen edustajien ajatuksia uu-
distukseen. 

Sääntömuutoksen yhtenä tavoittee-
na on liiton jäsenmäärän lisääminen. 

Merkittävänä uudistus ajatuksena on 
keskusteluun nostettu se, että sääntöjä 
muutettaisiin siten, että yksittäinen jä-
sen voisi suoraan olla SF Caravan ry:n 
jäsen – ilman välissä olevaa yhdistystä. 
Mielenkiintoista nähdä kuinka ajatus 
saa tuulta siipien alle eri yhdistyksissä.

Pohdintaa on hyvä käydä ihan oman 
yhdistyksemmekin olemassaolon kan-
nalta. Aktiivisuus tehdä ja olla muka-
na yhdistyksissä on ollut jo pidem-
pään laskusuunnassa – niin meidän-
kin yhdistyksessä. Syyskokouksessa ei 
löytynyt halukasta henkilöä johtokun-
taan eli olemme jo nyt sääntöjen vas-
taisessa tilassa vajaalla johtokunnalla – 
katsotaan kevätkokouksessa tilannet-
ta uudestaan. Tätä taustaa vasten olisi 
varmaan helppoa olla liiton sääntöjen 
uudistamisen kannalla. Henkilöt, jotka 
haluaisivat säilyttää SF Caravan yhdis-
tyksen tuomat edut, voisivat saada ne 
ilman välissä toimivaa paikallisyhdis-
tystä. Silloin voitaisiin ilman isompia 
tuskia käydä aidosti keskustelua myös 
oman yhdistyksemme jatkamisen tar-
peellisuudesta. Käytännössä nyt esil-
le nostetut liiton sääntöjen uudistuk-
set eivät varmaankaan toteudu. Ehdo-
tuksessa on aivan liikaa ristiriitoja liit-
toon kuuluvien yhdistysten ja suoraan 
liittoon liittyvien yksittäisten jäsenten 
eduissa/edunvalvonnassa/osallistu-
mismahdollisuuksissa/osallistumisoi-
keuksissa. Kevätkokoukseen mennes-
sä olemme varmaan viisaampia asian 
etenemisessä.

RUSKATREFFIT

SFC Ounas-Lappi ry:n järjestämät vuo-
den 2015 Ruskatreffit järjestettiin syys-
kuun ensimmäisenä viikonloppuna. 
Treffeillä on jo pitkä traditio. Ensim-
mäiset Ruskatreffit järjestettiin vuon-
na 1988 ja sen jälkeen niitä on pidet-
ty joka syksy – paikka vain on vuosi-
en saatossa lukuisia kertoja vaihtunut. 

Viime syksynä treffit pidettiin Iso-
Ylläksen vaunualueella. Paikalla oli 
vain 60 vaunukuntaa eli huippuvuo-
sista on tultu isosti alaspäin, kun par-
haina vuosina treffeille on osallistunut 
pitkästi yli 200 vaunukuntaa. Paikkana 

PUHEENJOHTAJAN PORINAT
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Jukka Salmi (Kittilä), puheenjohtaja  040 740 6518  jukka.salmi@pp3.inet.fi
Pentti Kivilahti (Kittilä), varapj.  040 704 7848  pentti.kivilahti@pp.inet.fi
Annikki Autti, sihteeri  045 131 5836  aautti@gmail.com
Jaakko Torkkeli (Kolari), jäsen  041 455 3311  jaakko.torkkeli@luukku.com
Annikki Paajanen (Enontekiö), jäsen   annikki.paajanen@gmail.com
Seija Niemelä, rahastonhoitaja   seija.niemela2@suomi24.fi

JOHTOKUNTA 2016

Iso-Ylläs olisi vetänyt huomattavas-
ti suuremmankin vaunumäärän ja ti-
lat olisivat vielä sittenkin olleet väljät. 

Onnistuneet treffit, mutta tässäkin 
on tultu taloudellisen kannattavuu-
den alapuolelle. Samalla työllä ja sa-
malla taloudellisella panostuksella oli-
simme voineet palvella suurempaakin 
väkimäärää. 

Kevätkokouksen asialistalla tulee 
olemaan Ruskatreffien kohtalo – järjes-
tetäänkö? jos järjestetään, missä? löy-
tyykö toteuttajat? entä taloudellinen 
riski? Kokouksessa päätetään, mutta 
pohdinta on syytä jo aloittaa.

Kesää odotellessa pohdiskelevin ter-
veisin

Jukka Salmi
puheenjohtaja
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SUUKOSKEN
 KEIDAS

Tervolan Koivussa
Tanssit kesälauantaisin alkaen 21.5.2016

Tervetuloa Tanssimaan Aitoon lavatunnelmaan
Katso kesän ohjelma www.suukoskenkeidas.fi

Ryynäsenniemeen majoittuneille alennetut liput

SF-C NAPAPIIRI ry (014)

ENNAKKOILMOITUS

SF-Caravan Napapiiri ry
 

Sääntömääräinen Vuosikokous 
pidetään Ryynäspirtillä 

Ryynäsenniemessä

sunnuntaina 24.4.2016 klo 15.00.

Puheenjohtajan aatoksia
Vuosi on vaihtunut ja mennyt jäänyt 
taakse, menneen kauden talousluku-
ja tarkastellaan tarkemmin vuosikoko-
uksessa. Ryynäsenniemen kävijämää-
rät ovat pysyneet suunnilleen sama-
na kuin edellisvuonna 2014, sen sijaan 
yöpymistulot ovat nousseet maksujen 
korotuksen seurauksena. Yhdistyksen 
tiedotustoiminta on vakiintunut yh-
distyksen kotisivuille ja Fasebook si-
vulle. Oman jäsenlehden työstäminen 
pienelle yhdistykselle on työläs hom-
ma, joten jatkossakin olemme laajem-
min esillä YT-8 nettilehdessä, joka on 
luettavissa kotisivun kautta. 

Tulevana kesänä Ryynäsenniemen 
aluetta kohennetaan, saunan kattore-
montti on tehtävä numero yksi, halli-
tus esittää määrärahan vuosikokouk-
sen hyväksyttäväksi. Myös pirttiraken-
nuksen loppuun saattaminen tehdään 
kesällä, myös muita pienempiä kun-
nostuksia on tulossa. Jäsenhankintaa 

tullaan tehostamaan, viime tilaston 
mukaan jäsenkehitys polkee paikoil-
laan, uusia jäseniä tulee saman verran 
kuin jäseniä eroaa. Jäsenmaksuista yh-
distykselle palautuva osuus on mer-
kittävä yhdistyksen talouden kannal-
ta, joten kasvavaa jäsenkehitystä tar-
vitaan. Ennen kesäkauden alkamista 
on pääsiäisen vietto kerännyt alueel-
le jäsenistöä parin viimevuoden aika-
na mukavasti, siitähän on lyhyt loikka 
kesään ja kesäkauden alkamiseen, sa-
malla käynnistyy myös isäntävuorot. 
Isäntävuoro varauslista ilmestyy yh-
distyksen kotisivuille viimevuoden ta-
paan, seuratkaa sivujamme.
Hyvää kevättä ja aurinkoista kesää, 
Ryynäsenniemessä tavataan. 

Juha Suosalo
SF-C  53017

Ps. Terveiset Hollywoodista

28    SF-C | YT-KASI 2016



SF-Caravan Napapiiri ry

RYYNÄSENNIEMI - Tervola
Karavaanarielämää Ryynäsessä kausipaikkalaisen silmin

Lämpömittari näyttää tätä kirjoittaessani pakkasta kuluvan 
vuoden ennätyslukemaa, 35 astetta. Siitä huolimatta muu-
tamat aktiiveistamme ovat tänäänkin piipahtaneet karavaa-
narialueellamme Ryynäsenniemessä kurkkaamassa, onko 
siellä kaikki hyvin ja asentelemassa alueelle tarvittavia lisä-
laitteita. Tuo kertoo jotain yhteisömme jäsenten sitoutumi-
sesta ja yhteishengestä.

Kokoontumistilamme Ryynäspirtti seisoo upeana näkö-
alapaikallaan. Sen viimeistelemiseksi on aherrettu edel-
leen kunnioitettava määrä talkootöitä. On siivottu, maalat-
tu, asennettu laminaatit lattiaan, kalustettu koko tila, paran-
neltu ilmastointia jne. Lähes kaikki ilman yhdistykselle koi-
tuneita mainittavia kustannuksia. Kiitos siitä anteliaan ura-
koitsijan, hyväsydämisten ahertajien, lahjoittajien ja kierrät-
täjien. Tavis-talkoolaisesta vaikuttaa siltä, että ulkoseinien 
maalausta ja sisätilan akustiikan viimeistelyä lukuunotta-
matta homma alkaa olla paketissa.

 Muutama vuosi ilman yhteistä kokoontumistilaa jouk-
komme hajaantui pieniin porukoihin vaunuihin viettämään 
iltojaan. Nyt meillä on jälleen mahdollisuus kokoontua yh-
teen. Treffi-iltojen lisäksi runsasväkinen vuosikokous, pari 
upeaa tasavuosi-illanistujaista impro-ohjelmineen sekä pik-
kujoulu ja viikoittaiset karaoketanssit ovat antaneet mah-
dollisuuden yhteisöllisempään toimintaan. Kunpa saisim-
me porukkaamme soittajia yhteislauluiltoja varten. Silloin 
tällöin piipahtavat trubaduurit jättävät kyseisen kaipuun. 
Mikäli kaipaamme tanssin tahdittajaksi huippumusiikkia 
viikonvaihteessa, Suukosken lava tarjoaa siihen oivan mah-
dollisuuden.

Normitalkoilu on jatkunut tuttuun malliin. Alueen kun-
nostus kesäkautta varten, treffien valmistelu ja läpivienti, 
kiinteistöjen ja alueen kunnossa- ja puhtaanapito, kausi-
paikkalaisten isäntävuorot sekä alueen talvilepoon viimeis-
tely on suoritettu iloisin mielin mukavan suurella talkoojou-
kolla. Silti aina mukaan sopii lisää talkoolaisia.

Iloinen asia on ollut sekin, että kausipaikoille on tullut li-
sää lapsiperheitä. Se tuo eloa ja iloa meille jokaiselle siel-
lä vapaa-aikaamme viettäville. Netin avulla suoritettava 
isäntävuorolistan päivittäminen näyttää onnistuneen hy-
vin. Samoin uudet isäntävuorolaiset ovat suoriutuneet vel-
vollisuuksistaan mukavasti. Asenne on merkittävin tekijä 
tuossakin tärkeässä tehtävässä. Hymy ja ystävällisyys saa-
vat paljon myönteistä aikaan. Viileästä ja sateisesta kesästä 
huolimatta oli vierailijoita luonnonkauniissa lähes sääsket-
tömässä Ryynäsenniemessä runsaasti. Heidän antama pa-
laute alueesta sekä isäntäväestämme on ollut hyvin myön-
teistä. 

Itse nostan hattuani nykyisille toimielimille, sekä SF-Ca-
ravan Napapiiri ry:ssä että Ryynäsenniemi-toimikunnassa. 
Varsin sopivat ovat myös pomot kyseisissä tiimeissä. Pää-
bossi-Juha on leppoisa verbaalivirtuoosi, joka saa meidät 
kokovartalohymyyn tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta on 
myös sopivan tiukasti kokonaisuuden ja väkensä näpeis-
sään pitävä tyyppi. Ikioma Jukka-poikamme isännöi Ryy-
näsen toimintaa yhdessä tiiminsä kanssa tehokkaan leppoi-
sasti. Hän on turvamme myös tilanteissa, mikäli tekniik-
ka treffeillä äänentoiston osalta pettäisi. Hän ei välttämät-
tä tarvitse äänentoistolaitteita, sen olemme karaokeilloissa 
todenneet. 

Ensi kautta ajatellen odotukset ovat myönteiset. Toivotta-
vasti kokoonnumme viime vuoden tapaan runsaslukuise-
na yhdistyksen merkittävimpään tapaamiseen, vuosikoko-
ukseen. Rivijäsenenä toivoisin, että meistä jokainen mietti-
si, mitä odotamme yhteiseltä järjestöltämme. Samoin toivoi-
sin, että kuuntelemme toisiamme kaikessa rauhassa. Jotta 
jokainen ehtii mielipiteensä esittää ja saa seikkaperäisen se-
lonteon edellisen vuoden tili- ja toimintakertomuksesta. Sa-
moin toivoisin, että kokouksen osanottajien mielipiteet ote-
taan riittävän hyvin huomioon alkavan vuoden tili- ja toi-
mintasuunnitelmasta päätettäessä. Se on merkittävä tekijä 
yhteisen me-hengen vahvistumisessa. Karavaanari on kaik-
kien kaveri!

Innolla alkavaa kautta odottelee 
Seppo-vaari
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SF-C RAAHENTIENOO (019)

Hallitus 2016

Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja 041 544 1774  
Henrika Lohvansuu sihteeri 040 557 4296  
Kimmo Luukinen Vpj./YT-yhdyshenkilö  044 547 1424  
Helena Kohtalo-Törmänen rah.hoitaja  040 556 4113
Antero Holappa 
Marko Karjalainen
Jukka Mikkilä

Tiedotustoimikunta
Mervi Kallela  044 307 3173
Merja Kylmäluoma
Henrika Lohvansuu

Leiritoimikunta

Jukka Mikkilä 040 502 1065
Merja Mikkilä
Kari ja Tuulikki Ihlberg
Kimmo ja Merja Kylmäluoma 
Kimmo Luukinen
Marko Karjalainen ja Henrika Lohvansuu
Sari Laitinen ja Tapio Lempinen
Mervi ja Timo Laaksolinna
Kaarina Sarviranta 050 068 0054
Vieno Korpela

Meillä oli Multarannassa juhlavuosi. 
Saimme viettää yhdessä teidän kans-
sanne 40-v juhliamme. Kiitos vielä teil-
le kaikille muistamisesta! 

Viime vuonna kävijämäärät nousi-
vat edellisvuosiin verrattuna. Treffi-
en vetovoima yllätti meidätkin posi-
tiivisesti. Se kertoo siitä, että olemme 
menossa oikeaan suuntaan. Lättytref-
feillä jouduttiin koluamaan jo viimei-
siä nurkkia, että saatiin kaikki haluk-
kaat mahtumaan turvallisesti alueelle. 
Meillä on tavoitteena kehittää aluet-
tamme niin, että siellä viihtyy kai-
kenlaiset karavaanarit. Tälle vuodel-
le perustettiinkin oma toimikunta, jo-
ka miettii mitkä ovat meidän alueel-
lamme tärkeimmät kehittämisen koh-
teet, joita alamme sitten toimikunnas-
sa työstämään. 

Lapsiperheiden ja myös muiden-
kin kävijöiden suosikki on meidän ui-
malampi. Vesi on kirkasta ja lämmin-
tä sekä siinä on hyvä uida myös pie-
nimpien karavaanareiden kanssa. Ha-
luamme muutenkin tuoda esille myös 

lapsiperheille tärkeitä asioita suun-
nitellessamme alueemme kehitystä. 
Tanssit jatkuvat niin kuin aina ennen-
kin, kesäisin käytämme Ketunpesää ja 
talvisin pyörähdellään takkatuvalla.  
Myös nelijalkaiset ovat meille tervetul-
leita, muutimme vanhan tenniskentän 
koirien aidatuksi leikkialueeksi. Paljon 
on tehty ja paljon on vielä tehtävää, jot-
ta pysytään ajan hermoilla.

Jo keväällä minua pyydettiin asettu-
maan puheenjohtajaehdokkaaksi. Alu-
eellamme koettiin, että nyt olisi nuo-
rempien vuoro tarttua remmiin ja tuo-
da uusia tuulia toimintaan. Syyskoko-
uksessa minut valittiin tehtävään ja sa-
malla hallitukseen vaihtui myös nuo-
rempaa porukkaa.  On etuoikeus, et-
tä meillä oleva porukka on niin moni-
naista. Pitkään toiminnassa mukana 
olleilla on hurja määrä tietoa ja taitoa, 
joita me nuoremmat voidaan hyödyn-
tää ja kysyä apua tarpeen tullen. Olen-
kin miettinyt usein, että mistä se yh-
dessä tekemisen henki kumpuaa kara-
vaanarien keskuudessa, se kun tuntuu 

muuten lähes hävinneen nykyisestä 
yhteiskunnasta. Ehkä se on se rakka-
us lajiin. 

Tälle vuodelle ollaan ehditty pela-
ta perinteinen tuppiturnaus. Edelleen 
mestareiden titteleitä kantaa Eskot 
(Rääpysjärvi ja Korpela). Tapahtumia 
järjestetään pitkin vuotta, ne löytyvät 
nettisivuiltamme. 

Mukavaa alkanutta vuotta teille kai-
kille ja tervetuloa käymään! 

 Mervi

PUHEENJOHTAJAN POSTI



SF-Caravan Raahentienoo ry

Multarannan 
tapahtumat 2016

Pakkastapahtuma  26. - 28.2.
Pääsiäinen  24. - 27.3.
Saslikki  15. - 17.4.
Vappu ja talkoot  29.4. - 1.5.
Kesäkauden avajaiset   27. - 29.5.
Juhannus   23. - 26.6.
Lättytreffit   29. - 31.7.
Kesäkauden päättäjäiset   9. - 11.9.
Talkoot  23. - 25.9.
Kalansavustus  7. - 9.10.
Halloween   28. - 30.10.
Pikkujoulut  18. - 20.11.

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, minigolf, tanssilava, kaksi 

grillikotaa ja kioski, jossa jäätelöä, karkkia yms.
• Toimistolla myynnissä naistoimikunnan tuotteita 

sekä caravan-tarvikkeita esim. lippuja, lipputan-
got, pidikkeet, numerot/alustat, tarroja, pinssejä, 
wc-aineet ja kaasua.

• Beach Volley kenttä, pingis, polkuvene ja polku-
autoja

• Koira-aitaus
• Maksuton wlan
• Kesäisin sauna joka ilta
• Avoinna ympäri vuoden

MULTARANNAN HINNASTO 2016

Vuorokausi maksu             17 €    
ei jäsen (sis. valosähkön) 22 €  
Talvivuorokausi (sis. sähkön)                 20 €  
ei jäsen (sis.sähkön) 25 €  
Kesäkausipaikka (1.5. – 30.9.) + sähkö            210 €                                                                                                                           
Talvikausipaikka (1.10. – 30.4.) + sähkö            160 € 
Vuosipaikka (1.5. – 30.4.) + sähkö                    350 € 
Puolikausipaikka kesä (alkaen 15.7.) + sähkö    140 € 
Kuukausipaikka + sähkö             120 € 
Päiväkävijä                        5 €                                                           
Säilytyspaikka                  1 € / vrk 
- omille jäsenille säilytys ilmainen                                                     
Lämmityssähkö
- ilman mittaria         7 € / vrk    
- ei jäsen  10 € /vrk
- mittarilla           0,25  € /kWh
Ilmastointilaite       7 €/ vrk                                                          
Autonlämmitys       7 €/ vrk
Kausipaikkalaisten sähkö  0,25 € / kWh
Pyykinpesu     2 € / koneellinen  

          Lämmin kiitos
 

   Raahentienoo ry:n  40 v juhlaan

          osallistuneille,erityis kiitos

              ahkeralle talkooväelle !

                                         Hyvää kevättä

TERVETULOA MULTARANTAAN
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Uudenvuoden vaihtuessa historiikkiin saatiin jälleen uusia riimejä, kun Raa-
hentienoon puheenjohtajan nuija vaihtoi omistajaa. Markku Luukinen vetäy-
tyi taka-alalle ja nuijan varteen tarttui Mervi Laaksolinna. Siis naisenergiaa 
meillekin. Sitä juhlittiin asianmukaisin menoin, rakettejakin ampuen.Onnea 
Merville tähän tehtävään! 

Alkuvuodesta ratkottiin jälleen Multiksen tuppimestarit... Ja kuinka ollak-
kaan, Eskot (Korpela ja Rääpysjärvi) veivät jälleen mestaruuden.

Helena Kohtalo-Törmänen ja Anne Lääperi yöemäntinä punaisissa liiveissä 
ja hienoissa lakeissaan. Alimmassa kuvassa miehet pystyttämässä Multa-
ranta-kylttiä ennen Juhlatreffejä.

Syyskokouksessa äänestettiin vuoden 2015 Multarantalaiset, Jukka ja Mer-
ja Mikkilä saivat eniten ääniä. He ovat touhunneet alueemme kehittämisen 
ja toiminnan hyväksi jo vuosia.
Uutena-Vuonna heille luovutettiin kunniakirja sekä vuosipaikka Multiksel-
le. Onnea!
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SF-C PERÄPOHJOLA (015)

Viime vuosi oli kiireinen, mutta hyvil-
lä mielin niitä tapahtumia muistelee. 
Yhdistyksemme oli vuorollaan järjes-
tämässä Pohjois- ja Järvi-Suomen YT-
treffejä, jotka pidettiin 12. - 14.6. Ruu-
nunhelmessä. Hieno ja rauhallinen ta-
pahtuma ohjelmineen, tansseineen ja 
uudet Karaokevoittajat palkittiin. Ju-
hannusjuhlaa vietettiin Hopeaperällä 
erilaisten kilpailujen parissa sekä oli 
elävää musiikkia Hopeapirtillä ja kara-
oketanssit Mutterissa. Juhannuskokko 
poltettiin myös aattoiltana. Lapsille oli 
heinäkuussa oma päivän tapahtuma 
Peikkotreffien merkeissä, joka sai ko-
vasti kiitosta. Lapsille se oli merkittä-
vän muistorikas tapahtuma.

Yhdistyksemme vuoden suurin ta-
pahtuma oli 40-vuotisjuhlat Elotref-
fien yhteydessä. Juhlissa oli liki 200 
matkailuajoneuvoa, kutsuvieraita se-
kä yhdistyksestämme perustajajäsenet 
Sinikka Herva ja Erkki Korkee puoli-
sonsa kanssa. Juhlat olivat onnistu-
neet.  Kaikista juhlien onnistumisista 
on kiittäminen yhdistyksen hallitusta, 

juhlatoimikuntaa, aluetoimi-
kunnan jäseniä ja kaikkia tal-
koolaisia sekä unohtamatta 
kaikkia karavaanareita alu-
eellamme!

Nyt odotellaan jo kevättä 
ja talvitapahtumaa, jota vie-
tetään Hopeaperällä 19.3. 
pilkkimisen ja muun muka-
van kilpailun parissa. Maa-
liskuussa on myös kevätko-
kous, josta löytyy tieto  leh-
den ilmestyessä yhdistyksen 
kotisivuilta.

Toukokuussa on liittoko-
koustreffit Nallikari Cam-
ping-alueella, Oulu 20. - 22.5. 
Toivon, että jäsenemme osal-
listuvat runsain määrin liitto-
kokoustreffeille. 

Toimintasuunnitelman mukaan on 
tarkoitus parantaa kesällä leikkikent-
tä asianmukaiseksi. Aita rakenne-
taan törmälle välille Kesäkeittiö – Ho-
peapirtti. Uusi uimalaituri on myös 
suunnitelmissa hankkia/rakentaa ja 

tuomaan mukavuutta ja turvallisuut-
ta uimareille. Lisäksi alueelle rakenne-
taan talven aikana kaksi varastoraken-
nusta, joissa varastoidaan uudisraken-
nuksen aikana hankittavia materiaale-
ja sekä talven aikana kausipaikkalais-
ten tarvikkeita. 

Toivon mukavaa ja aurinkoista ke-
vättä ja kireitä siimoja pilkkijöille!

Eija

Puheenjohtajan tervehdys

Kuvassa ensimmäinen puheenjohtaja 
Erkki Korkee vaimonsa kanssa ja 
Sinikka Herva miehensä kanssa.

Erkki Korkee
puh.johtajana 1975 - 1976, 1978 - 1981
Sinikka Herva 
puh.johtajana 1985 - 1986.

Yhdistyksemme on perustettu 
18.10.1975. 
Perustajajäseniksi nimitettiin kokouk-
sessa Sinikka Herva, Juha Nuorgam ja 
Mauno Holpainen ja sihteerinä Seppo 
Lukkarila. 
Perustamiskokouksessa oli läsnä 52 
vaunukuntaa. Historiikki on luettavissa 
neljältä kymmeneltä vuodelta yhdistyk-
sen kotisivuilta.
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• SF-Caravan Peräpohjola, Ranuantie 383 b,  
95260 Tainionjoki

• p. 040 - 561 4259
• www.sfc-perapohjola.fi
• Alueen koordinaatit:  

L 65° 52,360’ P 25° 33,625’ 
• Vaunupaikkoja n. 120 
• Alue esteetön liikkumiselle 
• Simojoen rannalla rauhallisella paikalla, kalastus- 

ja marjastusmaat ihan vieressä
• Lähimmät kaupat ovat Simossa ja Ranualla.
• Avoinna ympäri vuoden.

HOPEAPERÄ - Simo

SF-C | YT-KASI 2016    35SF-Caravan Peräpohjola ry



Hallitus 2016

Eija Kantola, puheenjohtaja 040 037 5417 kantola.eija@gmail.com  
Pertti Hamari, varapj. 040 558 0306 pertti.hamari@luukku.com
Elli Kursu 040 533 1746 ellikursu@gmail.com
Tuula Juntunen 040 528 6094 tuujunt@gmail.com
Tapio Piiparinen 044 204 5013 t.piiparinen@gmail.com
Pirjo Rajaniemi 050 573 9926 pirjo.rajaniemi1@gmail.com
Timo Alajas 044 990 9742 alajas.timo@gmail.com 
Aimo Takkinen 040 090 0558 aimo.takkinen@gmail.com
Marjatta Koivumaa 040 720 3508 marjattakoivumaa238@gmail.com
Elli Kursu 040 533 1746 ellikursu@gmail.com

Sihteeri (ulkopuolinen)
Marjut Saari 040 728 8342 marjut.saari@hotmail.fi 

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

Alue- ja turvatoimikunta 
Timo Alajas (vetäjä) 
Aimo Takkinen
Ringa Sammalkangas
Aaro Pirttijärvi
Tauno Koivumaa
Pertti Hamari

TOIMIHENKILÖT

Tapahtumat 2016
• kevätkokous (avoin)
• talvitapahtuma 19.3. Hopeaperällä
• vappujuhla 30.4. Hopeaperällä
• kevään retki (avoin)
• alueella haravointi- ja siivoustalkoot, alueen 
 kesäkuntoon laitto (avoin)
• kesäkauden avajaiset (avoin)
• juhannustreffit 24. - 26.6.
• lasten treffit 16.7.
• talkoilla alueen laitto Elotreffikuntoon 29. - 31.7
• Elotreffit  5. - 7.8.
• kesäkauden päättäjäiset (avoin)
• talkoilla alueen talvikuntoon laitto (avoin)
• syyskokous (avoin)
• pikkujoulu (avoin)
• Uuden Vuoden vastaanotto Hopeaperällä 31.12.

Hallitus voi järjestää muitakin treffipäiviä eri teemoilla

Liittokokoustreffit  20. - 22.5.2016, Nallikari Camping.
Toivomme jäsenemme osallistuvan liittokokoustreffeille.

Huvi- ja treffitoimikunta
Eija Kantola (vetäjä)  
Päivi Alajas
Timo Alajas
Hallituksen jäsenet

Naistoimikunta
Eija Kantola (vetäjä)
Marjatta Koivumaa

Lehtitoimikunta
Eija Kantola (vetäjä)
Päivi Alajas
Timo Alajas
Hallituksen jäsenet

Huoltovastaava 
Aimo Takkinen
Veijo Heikkinen

Alueen yhdyshenkilö 
Alueen yhdyshenkilö    040 561 4259

YT-henkilö 
Elli Kursu  040 533 1746 

Websivut ja Facebook
Eija Kantola
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Pikkujoulu 12.12. ja Uuden Vuoden 
vastaanottajaiset 31.12.2015
Luonto sai sopivasti valkoisen lumi-
peitteen ja samalla sellaisen tunteen, 
että Joulu on aika lähellä. Ulkona sy-
tytetyt kynttilät lyhdyissään loistivat 
kirkkaasti hangella, hienoa. 

Sisällä Mutterissa meitä oli muka-
vasti 26 henkilöä ja kaikilla oli rento, 
hyvä mieli. Pöytä oli katettu herkulli-
sella jouluruoalla, jota aloimme naut-
tia. Mutta sitä ennen Pirjotonttu tarjo-
si jouluisen glögin. Ja ei kun syömään. 
Ruoka oli todella kaikille maistuvaa ja 
sitä oli runsaasti, torttukahvit päälle, 
niin jo jaksaa. 

Eija puheenjohtajamme sai meidät 
leikkimään, jossa pantiin vähän töp-
pöstä liikkeelle. Tottakai joulupukki 
oli jättänyt säkin lahjoineen ja jokai-
nen sai paketin, olimme olleet kilttejä. 
Iltaa jatkettiin leppoisasti seurustellen 
ja olihan sitä myös karaokea. 

Uusi vuosi tuli jo aika pian ja se otet-
tiin vastaan iloisella mielellä, läsnä oli 
20 henkilöä. Illan suussa saunoimme 
ja sen jälkeen kokoonnuimme Mutte-
riin nauttimaan tyypillistä uudenvuo-
den menyytä, monenlaista pientä suo-
laista ja kevennykseksi salaatteja. Piti-
hän sitä vähän kilpaillakin, se oli tik-
kakisa, jonka voitti Kiimamaan Eija ja 
sai palkinnoksi tikkarin. Siinä siivellä 
saimme toisetkin tikkarit suuhumme. 

Hämeenlinnasta tulleelta vieraal-
tamme saimme yhdistykselle lahjaksi 
linnunpöntön, joka sai arvoisensa pai-
kan pihan koivusta.

Ilta huipentui tietenkin ilotulituk-
seen, se oli loistava. Iltayö jatkui seu-
rustelulla ja karaokella.

Taimi 
9458 
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Viron karavaaniyhdistyksen 
35-vuotisjuhlat 24. - 26.7.2015
Matkamme Viron Caravanyhdistyk-
sen 35-v. juhliin alkoi 22.heinäkuuta.

Oulusta meidän mukaamme liit-
tyivät Mauri ja Arja Mäkinen, omalla 
matkailuautollaan.

Ensimmäisen yön yövyimme Har-
tolassa, leirialueella, josta jatkoimme 
matkaa Helsingin Länsisatamaan. Siel-
lä nousimme laivaan, joka lähti Tallin-
naan klo 15:30. 

Saavuimme Tallinnaan klo 18.00. 
Pienten harhailujen jälkeen löysimme 
viimein perille illalla noin klo 20 aikoi-
hin. Meidät otettiin ystävällisesti vas-
taan, vaikka meidän ilmoittautuminen 
internetin kautta ei ollut mennyt oike-
aan osoitteeseen. Meille tuotiin myö-
hemmin autoille jokaiselle rannekkeet, 
jotka meillä kaikilla neljällä olivat eri 
väriset. Sen tarkoitus selvisi meille vii-
konlopun aikana. Vanamöisän cara-
vanalue on uusi alue ja sitä ei löytynyt 
vielä edes Viron Caravanalueitten esit-
teistä, mutta alue oli oikein hieno ja iso 
alue.Vaunujen/matkailuautojen paikat 
oli laatoitettu.

Pejantaiaamuna heräsimme kah-
deksan aikoihin vasaran paukkeeseen. 
Alueen mökkeihin tehtiin viimeiste-
ly- ja listoitustöitä ja illansuussa nii-
hin tulivat jo asukkaita. Perjantai-ilta- 
päivän aikana saapuivat matkailuautot 

ja asuntovaunut alueelle ja illan suussa 
alkoi juhlatilaisuudet ruokailulla juh-
larakennuksessa. Salin perällä oli olut-
tori, jossa laitettiin itsepalveluna euron 
kolikko lasipurkkiin ja sillä sai ottaa 
puolen litran lasin olutta tai siideriä. 

Juhlissa oli juontaja, joka tanssitti ylei-
söä ryhmätanssissa, johon piti kaikki-
en osallistua ja hauskaa oli. Myöhem-
min illalla järjestettiin ”missikilpailu”, 
johon kaksi naista kustakin rannek-
keen väristä (punainen, keltainen, li-
la ja violetti) valitsivat yhden miehen 
ja he saivat 20 minuttia aikaa pukea 
miehet naisiksi. Minä ja Mauri joudut-
tiin myös valituiksi. Kilpailijat saivat 
kaikki yhtä paljon ääniä ja kaikki sai-
vat palkinnoksi neljä rullaa vessapape-
ria. Tanssit ja eri ohjelmat jatkuivat  klo 
02:00  saakka. 

Lauantaiaamuna tutustuimme alu-
eeseen ja katselimme, onko alueel-
la muita suomalaisia ja kyllähän niitä 
löytyi. Meitä suomalaisia oli kaikkiaan 
7 auto/vaunukuntaa. Alueella meille 
pisti silmään kolme virolaista asunto-
vaunua, jotka olivat ihan 80-luvun So-
liferin näköisiä, menimme niistä kyse-
lemään. Kyseiset vaunut olivat itsera-
kennettuja. Kertoivat, että  virolaiset 
olivat ottaneet valokuvia Suomessa 
Solifereista  80-luvun alussa ja tehneet 
itse kyseiset vaunut ja ne olivat sisäl-
täkin tosi hienoja. He eivät olleet saa-
neet kuitenkaan rekisteröityä kyseisiä 
vaunuja Venäjän vallan aikana, koska 
eivät olleet  voineet todistaa, että ne ei 
ole tehty varastetusta raudasta. 

Pertti ja Tuovi Hamarin sekä Mauri ja Arja Mäkisen asuntoautot)

JuhlatilaisuudessaViron Caravaanariyhdistyksen lipun nosto.
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Aamupäivällä oli  lipunnosto ja juh-
latilaisuus, jossa Suomen Caravaanari-
liitolta toi terveiset Rakkolainen, Kark-
kilan Caravaaniyhdistykseltä heidän 
edustajansa. Minä ja vaimoni Tuovi, 
toimme terveiset Caravan Peräpoh-
jolasta ja luovutimme heille meidän 
standardin.

Juhlatilaisuuteen mentäessä osallis-
tujat jaettiin niin, että saman värisen 
rannekkeen omistavat istuivat omis-
sa ryhmissään, jolloin tuli tutustuttua 
myös muihin treffiläisiin. Päivän mit-
taan siellä oli ojelmaa lapsille ja aikui-
sille ja myös jalkapallo-ottelu Viro – 
Suomi.

Illalla oli klo 19.00 piknikki-iltapa-
la, johon jokainen tuli omien eväiten-
sä kanssa juhlasalille.

Päivän aikana siellä myytiin arpoja 
ja illan aikana arvottiin voittajat niin, 
että arvottiin 15 henkilöä eteen riviin ja 
juontaja tuli vuorollaan jokaisen koh-
dalle korttipakan kanssa ja piti arva-
ta onko päällimmäinen kortti musta 
vai punainen, jos arvasi väärin joutui 
rivistä pois. Juontaja kiersi riviä niin 
kauan, että  voittaja jäi yksin ja sai ko-
ko potin mitä arvoista oli kertynyt.

Illalla oli jälleen oluttori auki ja tans-
sittiin orkesterin tahdissa ja tauolla 
oli aina jotakin ohjelmaa. Sunnuntai-
na klo 11.00 oli jäljellä enään lipun las-
ku ja jäähyväispuheiden aika, jossa kii-
teltiin myös  Sf-Caravan Peräpohjolaa 
osallistumisesta treffeille.

35-vuotistreffit olivat erinlaiset, mi-
tä meillä Suomessa, mutta tosi hyvät, 
mieleenpainuvat ja hauskat.  

Pertti ja Tuovi Hamari

Pertti ja Tuovi Hamari toi SF-Caravan Peräpohjolan terveiset ja luovuttivat
SF-Caravan Peräpohjolan standardin.  

Kuva oluttorista, jossa Kaalev selostaa meille sen käyttöä, hän puhui hyvin myös 
suomea.

KAAMOS ON KAADETTU 29. - 31.1.2016

Kaamoksen kaatajaisissa Pikku Syötteellä oli kaikkiaan 160 osallistujaa, joista 140 majoittuivat
huoneisiin ja 20 oli mökeissä + matkailuajoneuvoissa.

SF-Caravan Peräpohjola oli järjestysvuorollaan Kaamosten kaatajaisten järjestämisessä.
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