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KAAMOS KAADETTIIN ...
Pohjois-Suomen YT-alueiden karavaa-
narit viettivät Kaamoksen Kaatajaisia 
tammikuun viimeisenä viikonloppuna  
Kuusamon Sokos Hotellissa. Vetovas-
tuussa oli SF-C Länsi-Pohja ry.

Matkalle lähdettiin Torniosta lumi-
pyräkän saattelemana. Koukattiin Ke-
missä ja viimeiset karavaanarit tulivat 
kyytiin Rovaniemeltä.

Linja-autossa on aina oma tunnel-
mansa. Iloinen puheensorina, muuta-
mat puheenvuorot ja tietenkin matka-
arpajaiset nostivat tunnelmaa. Talvi-
sin, jolloin tapaamme toisiamme har-
vemmin halauksia ja halattavia riittää.

Saavuimme Kuusamoon noin yh-
deksän maissa illalla. Nopeimmat eh-
tivät vielä käydä saunassa, ennen kuin 
lähtivät pyörähtelemään tanssilattialle 
Trio Tuovilan tahdissa.

Karaokeisäntänä toimi Mikko Ty-
ni. Tällä kertaan ei Kaamoksen Kaa-
tajaisissa ollut järjestettyä ohjelmaa, 
lukuun ottamatta karaokekilpailua. 
Mutta tuttujen tapaaminen ja keskus-
telut muiden yhdistysten väen kans-
sa, antaa aina jotakin uutta vietäväksi 
oman yhdistyksen  kehittämiseen. 

  Tänä vuonna väkeä oli Oulun seu-
tu ry (16 henkilöä), Lohenpyrstö ry 
(13 henkilöä), Peräpohjola ry (38 hen-
kilöä), Raahentienoo ry (22 henkilöä) 
Länsi-Pohja (56 henkilöä). 

Sunnuntaina paluumatka sujui hil-
jaisemmissa merkeissä. Toki hauskaa 
oli.  Mutta todettiin, että onko väkeä 
on vähempi, kuin menomatkalla. Käy-
tävä oli nimittäin lähes koko tulomat-
kan tyhjänä.

Rauha 

TULOKSET

Pojat yli 10 v.
Vilho Sankala (Peräpohjola)

Naiset yli 60 v.
1. Rauha Niemelä (Länsi-Pohja)
2. Aila Jämsä (Oulun seutu)

Naiset
1. Sari Salonen (Pohjanmaan yhd.)
2. Sanna Mäkimaa (Länsi-Pohja)
3. Taina Kauppinen (Länsi-Pohja)

Miehet yli 60 v.
1. Seppo Pirttiperä (Länsi-Pohja)
2. Unto Korpi (Kuturanta)
3. Sakari Puitti (Oulun seutu)

Miehet
1. Juha Peltola (Peräpohjola)
2. Henri Pallari (Länsi-Pohja) 
3. Mikko Kokko (Raahentienoo)



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 040 510 4960
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

Turvallisesti talvellakin!
Talvikausikin on karavaanarin aikaa. Useimmat kuitenkin pysyvät talvi-
paikoilla ja liikkuminen vankkurilla jää vähemmälle, mutta pyörivät ne 
pyörät talvellakin. Talvi tuo tullessaan huomioon otettavaksi myös omat 
turvallisuusnäkökulmat sekä liikenteessä että leiriytyessä. 

Liikenteeseen kannattaa varautua hy-
vin renkain. Talvirenkaiden ikäkin on 
hyvä tarkistaa, etteivät ole liian vanho-
ja ja kovettuneita, jolloin ne eivät pidä 
liukkailla pinnoilla. On myös muistet-
tava lastata vankkuri oikein ja erityi-
sesti pudottaa lumet ja jäät pois katol-
ta ennen liikkeelle lähtöä. Märkä lumi 
painaa yllättävän paljon. Katolla ole-
van lumen ja jään siirtyminen ajon ai-
kana voi tehdä matkailuajoneuvon 
vaaralliseksi itselle ja muille tiellä liik-
kuville. Liikenteessä ennakointi on tal-
vella vielä tärkeämpää kuin kesäkeleil-
lä. Jarrutusmatkat ovat tunnetusti pit-
kiä liukkailla. Muistathan myös että 
hyvä ajokunto on karavaanarin kun-
nia-asia.

Talvileiriytymisessä kannatta muis-
taa matkailuajoneuvon ilmanvaihdon 
jatkuva toimivuus. Matkailuajoneuvoa 
ei saa vuorata lämpivyyden takia lu-
mella niin että ilmanvaihto kärsii -   se 
voi olla hengenvaarallista. 

Vastuullinen karavaanari huoleh-
tii aina turvaväleistä. Matkailuajoneu-
vojen ja vetoautojen palokuormat ovat 
viime vuosina kasvaneet ja siksi tur-
vavälejä muutettiin 2013 väljemmik-
si.  Turvavälin pitäminen kunnossa on 
merkittävä ennaltaehkäisevä turvalli-
suustoimenpide palon leviämisen es-
tämiseksi.

Etuteltta on tuiki tarpeellinen li-
sätila talvisin. Sen turvallisuudesta 

kannattaa ja pitää huolehtia hyvin.  
Muistutan että etuteltta on paloturval-
lisuuden näkökulmasta katsoen sisä-
tila ja sähköturvallisuuden näkökul-
masta katsoen ulkotila. Etuteltassa ja 
matkailuajoneuvossa avotuli on aina 
iso riski. Avotulta mm. kynttilöitä ei 
koskaan saa jättää valvomatta. Kaik-
ki sähkö- että kaasulaitteet sekä muut 
tavarat lisäävät aina palokuormaa ja 
riskejä etuteltassa. Olethan jo etukä-
teen miettinyt miten mahdollisessa tu-
lipalotilanteessa pääset etuteltan kaut-
ta ulos! Tulipalon sattuessa pelastau-
tumiseen on aikaa hyvin vähän. 

Olethan huolehtinut matkailuajo-
neuvosi huollosta, turvallisuusvarus-
telusta ja niiden toimivuudesta. Sam-
mutin kannattaa tarkistuttaa ker-
ran vuodessa ja samoin kaasulaitteet. 
Myös palovaroittimen toimivuus tulee 
tarkastaa riittävän usein. Sammutus-
peitekin on hyvä ja suositeltava varus-
te keittiön nurkilla. Myös sähkölaittei-
den tarkistuttamista suositellaan sään-
nöllisesti. Niin ja eihän sinulla enää ole 
käytössä määräysten vastaista liityntä-
johtoa ja adapteria – eihän?

Turvallisuus on pienistä asioista 
kiinni – huolehdithan osaltasi niistä!

Hyvää ja turvallista talvikautta!

Markku Vänskä
Leirintä- ja turvatoimikunta 
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SF-Caravan Koillismaa ry

SF-C KOILLISMAA ry (037)

SFCARAVAN
KOILLISMAA Tervehdys jäsenistö

PUHEENJOHTAJAN PAKINAT

Jos olet lukemassa uutta nettilehte-
ämme voimme iloksemme todeta, et-
tä olet löytänyt uuden info lähteemme, 
KIITOKSIA. 

Jälleen ollaan aloittelemassa uut-
ta Caravankautta. Lehti tuleekin tällä 
kertaa nettiversiona (kulujen säästä-
miseksi). Toivottavasti kaikki jäsenet 
pääsevät kattomaan lehden tuotos-
ta. Lehti löytyy yhdistyksemme koti-
sivuilta (www.sf-caravankoillismaa.fi) 
ja on siellä seuraavan lehden tuloon 
asti (ei ainakaan mene hukkaan). Apu-
ja lehden löytämiseen voi pyytää nuo-
remmilta ikäpolvilta tai tuttavilta. 
Kaikki tapahtumat tullaan ilmoitta-
maan jatkossa yhdistyksemme koti-
sivuilla.

SIIKALAISEN TARINAA

Siikalaisessa rakennusprojektit ovat 
hyvässä vauhdissa. Vessaurakka al-
kaa olla lopuillaan ja kotaprojekti on 

jo harjavaiheessa, Suuret kiitokset ak-
tiiviselle talkooväelle. 

Siikalaisen vieraspaikkamaksut pi-
detään entisellään eli 10 €/yö, joka si-
sältää valosähkön ja alueen käyttöoi-
keuden. Muistutuksena, että alue on 
ns. omatoimialue eli kaikki tehdään it-
se. Lisätietoja alueesta saa puheenjoh-
tajalta. Tervetuloa Siikalaiseen (Pikka-
raisentie 41, 93999 Kuusamo).

TAPAHTUMAT 2015 

Perinteinen Pääsiäistreffitapahtuma 
Rukan hiihtostadionilla alkaa tänä 
vuonna to 2.4. klo. 9.00 leirin pystytyk-
sellä ja päättyy ma 6.4. klo 12.00 leirin 
purkamiseen. Talkooporukkaan voi il-
moittautua puheenjohtajalle sähkö-
postilla (markku.niva@gmail.com) tai 
puhelimitse 040 - 764 8644. 

Perinteiset pilkkikisat  järjestetään 
vappuna la 2.5. klo 13.00.

Valojuhlat ovat Syyskuun viimeise-
nä lauantaina klo 18.00 alkaen. 

Sääntömääräinen kevätkokous on 
hiihtostadionin toimistossa Rukalla su 
5.3. klo 13.00 (Pääsiäistreffien yhtey-
dessä).

Hyvää alkavaa  Caravan-
kautta kaikille 

t. puheenjohtaja

Tarinaa kesän reissusta
Vuoden 2014 lomareissu päätettiin 
tehdä lasten ehdoilla. Tänä vuonna 
päätettiin jättää huvipuistot väliin, sen 
sijaan päätettiin kierrellä SF-alueita ja 
ykköskriteerinä oli hyvä uimaranta.

Ensimmäinen etappi oli Kristiina, 
pieni lämminhenkinen paikka lähellä 
Turkua. Paikka oli todella viihtyisä ja 
merivesi oli kohtuullisen lämmintä ja 
ranta oli todella hyvä.

Turusta ajettiin Forssan SF-alueel-
le. Siellä tavattiin vanhempi pariskun-
ta, jotka oli joka kesä ajellut Saksasta 
Suomeen jo kymmeniä vuosia. Rou-
va oli suomalainen ja hänen miehen-
sä saksalainen. Heidän kanssaan oli 
mukavia tarinatuokioita iltanuotiol-
la, mitä kaikkea reissujen varrella oli 
sattunut ja tapahtunut. Uimapaikka 
oli vaatimaton. Se sijaitsi pienen joen/
puron varrella ja se oli keskellä tiheäh-
köä metsää. Itse alue oli iso ruohokent-
tä. Vaikka uimapaikka ei saanut täysiä 

pisteitä oli ihmiset todella mukavia ja 
alue oli siisti ja hieno.

Seuraava etappipaikka oli Saimaan 
rannalla. Harmiteltiin kalavehkeiden 
pois jääntiä, sillä siellä oli kalastus-
mahdollisuudet vertaansa vailla. Jo 

ensimmäisenä iltana makkaratulilla 
paikalliset kyselivät venekuntaan mu-
kaan. Uimaranta oli lasten mieleen ja 
se oli todella hyvä. Sinne oli raken-
nettu kelluva lautta noin 40 m päähän 
rannasta, jonne voi halutessa mennä 

Kaunista Saimaan vesistömaisemaa illankuhjassa.
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SF-Caravan Koillismaa ry

Johtokunta 2015

Mirva Pesonen
Päivi Riipinen
Seija Palosaari
Sakari Siikaluoma
Pekka Jormakka
Janne Hietala
Kari Hujanen
Markku Niva, puheenjohtaja
Sinikka Siikaluoma, sihteeri
Esa Korpua, rah.hoit. 

Huvitoimikunta

Päivi Riipinen  pj./ koollekutsuja
Sakari Siikaluoma 
Tuulikki Isopoussu 
Pekka 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, puheenjohtaja/koollekutsuja
Kari Hujanen
Pentti Palosaari
Janne Hietala
Esa Korpua

Varalla:
Jouko Karjalainen
Veikko Puranen
Seija Palosaari
Sinikka Siikaluoma

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/

Sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
 

hiihtostadionin 
toimistossa 

Rukalla 
sunnuntaina 20.4.2015 

klo 13.00 

(Pääsiäistreffien 
yhteydessä)

Markku Niva

Tervetuloa joukolla 
mukaan hienoon 

tapahtumaan

PERINTEISET
PILKKIKISAT 

järjestetään vappuna 
la 3.5. klo 13.00. 

* * *

VALOJUHLA 

järjestetään 
Siikalaisessa 

syyskuun viimeisenä 
viikonloppuna.

sukeltelemaan. Suosikkina iltanuotiol-
la oli folioon pakatut ruispalat erilaisi-
ne herkkutäytteineen. Eiku hiillokseen 
paistumaan ja kyllä oli hyvää.

Päärakennus oli entisöity vanha 
koulu johon oli tehty oleskelutiloja 
sekä sosiaalitiloja niin aikuisille kuin 
lapsillekin.

Seuraavana vuorossa oli Joensuun 
SF-alue, joka oli lähellä mielenkiin-
toista tapahtumapaikkaa nimeltään 
Viimeinen Mohikaani, kannattaa käy-
dä. Erittäin maistuvat suuret ateriat. 
Lännentyylinen meininki oli mieleen-
painuva. Siellä oli hevosratsastukses-
ta lasson- ja tomahawkin heittoon ja 
tietenkin härkäratsastusta aparaatilla. 
Uimaranta oli täälläkin todella hyvä. 
Joensuun paikka oli kohtuullisen iso. 
Kausipaikkalaisia oli todella paljon, 
josta voi päätellä alueen suosion.

Yhteenvetona voi todeta, että Suo-
messa olevat SF-alueet ovat todella 
viihtyisiä paikkoja. Vuosien varrella 
olemme kierrelleet yhdessä jos toises-
sakin paikassa ja kokemukset ovat ol-
leet vain myönteisiä. Suosittelen kaik-
kien käyttämään jäsenoikeuttaan hy-
väksi ko. alueilla.

Markku Niva
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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 2. - 6.4. Rukan Hiihtostadionilla

Pääsiäistä treffeillämme on viettämässä kymmeniä 
vaunukuntia ympäri Suomen.

Ohjelmaa järjestetään lähes joka päivälle jotakin…

On erilaisia kilpailuja niin aikuisille kuin 
lapsillekin. 

Lapsille järjestetään 
•  pulkkakisa 
•  piirustuskisa

Koko perheen kisana on 
•  lumiveistoskisa, joka on vaunu- 
 kohtainen kilpailu

Aikuisille 
•  tandemhiihto
•  mononheitto  
•  Darts-tikkakisa sekä tietysti myös perinteisesti 
• karaokekisa, jossa sarjojensa voittajat pääsevät Kaamosten Kaatajaisten 
 karaokekisaan mittelemään YT-alueemme voitosta. 

Mononheittokisan voittajat Matkailuautoilijat.
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

SF-C LOHENPYRSTÖ ry (069)

”STYROKSIKOPISSA”  TARKENEE

”Taasko te lähdette sinne styroksiko-
pille”, kysyi työkaverini – ei karavaa-
nari. Tietysti, miksipä me emme lähti-
si, vastasin nauraen. Eivät kaikki osaa 
ymmärtää, miksi on hinku mennä vau-
nulle myös talvella. Talvella vaunui-
lussa on oma viehätyksensä. Vaunun 
lämpimässä voi katsella kaunista tal-
vimaisemaa merelle tai lukea vaikka 
kirjaa viltin nurkkaan kääriytyneenä. 
Ja mikä parasta, saa unohtaa kotityöt 
pikku breikillä.

Kevätauringon myötä alkaa väis-
tämättä ajatukset karata jo kohti ensi 
kesää, varsinkin kun etsin kuvia tätä 

julkaisua varten tietokoneen syöve-
reistä. Lohenpyrstö alkaa olla alueena 
valmis, mutta silti meillä riittää haas-
teita myös tulevalle kesälle. 

Lohenpyrstössä on tällä hetkellä 160 
sähköpaikkaa, joten voimme ottaa en-
si kesänä kausipaikalle 80 vaunu- tai 
autokuntaa. Kesäkausipaikkaan si-
sältyy 3-4 päivän isäntävelvoite, mut-
ta isäntien avuksi tulemme palkkaa-
maan myös ensi kesänä kesätyönte-
kijöitä toimistoon ja siivoukseen, jotta 
velvoitteen täyttäminen ei tule kenel-
lekään ylivoimaiseksi. 

Vuoden 2014 lopussa SF-Caravan 
ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsen-
määrä oli kaikkien aikojen suurin,  
63 773 jäsentä. Lohenpyrstön jäsen-
määrä kasvoi myös viime vuonna, ol-
len vuoden vaihtuessa 566 jäsentä. Uu-
sia jäseniä tuli 74 kappaletta eli toisek-
si eniten Suomessa. Kiitos teille!

Viime kesänä valmiiksi saatu Lohen-
pirtti vihittiin käyttöön viime elokuus-
sa. Tässä salissa jatkamme ensi kesänä 
kesäviikonloppuisin suosittuja kara-
oketansseja.  Jalalla voi pistää koreasti 
myös tapahtumissamme, jolloin meil-
lä on elävää tanssimusiikkia. Rannan 

Loimulassa (kodalla) voi tulen loimus-
sa paistaa makkaraa tai osallistua yh-
teislaulutilaisuuksiin. Kahvikonser-
tissa voi herkistyä taitavien jäsentem-
me musiikkiesityksistä. Otamme ilolla 
vastaan Sinunkin lahjakkuutesi.

Tervetuloa tutustumaan leppoisiin 
isäntiimme ja luonnonkauniiseen alu-
eeseemme! Mottomme onkin: Kesällä 
jos tulet, taikka keskitalvella, tää paik-
ka tahtoo palvella!

Tuula Ylisuutari, pj

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n 

sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

Aika:  Lauantai 16.5.2015 
  klo 13.00
Paikka:  SFC-Lohenpyrstö, 
  Lohenpirtti, 
  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 
tarkastus klo 12.30.

Tervetuloa!

HALLITUS

Hallitus

Ylisuutari Tuula pj. 040 7610 135
Riikonen Unto varapj. 040 582 4982
Lukkarila Eero  044 2231 677
Isokääntä Tapani 050 3163 688
Stenholm Petri 044 3562 200
Pitkäaho Lea 044 3281 937
Heilala Paula 050 4024 168
Tanskanen Veli 0400 512 719

Muut toimihenkilöt

Lukkarila Eero
 - Rahastonhoitaja 044 223 1677
Ikonen Kari  050 5280 840
 - Hallituksen sihteeri, toimisto- ja
 arkistovastaava
Tanskanen Veli  0400 512 719
 - Toimisto- ja arkistovastaava
Pitkäaho Lea  044 3281 937
 - Jäsenkirjuri

PYRSTÖTOIMIKUNTA

Yhteyshenkilöt:
Riikonen Unto
Huhtala Heidi
Pitkäaho Lea

TIEDOTUS- JA LEHTI-
TOIMIKUNTA

Ylisuutari Tuula
Ikonen Kari
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LOHENPYRSTÖ - Raahe

•	 Osoite; Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki
•	 Vaunupaikkoja 160, kaikki sähköistettyjä
•	 Alue aivan meren rannalla
•	 Kovapohjaista merenrantaniittyä 3,6 ha
•	 Avoinna ympäri vuoden
•	 Isäntäpäivystys 1.5. - 30.9. muulloin omatoimi-

alue
•	 Isäntä p. 044 - 716 7803
•	 www.sfc-lohenpyrsto.fi, 
•	 lohenpyrstosfc@gmail.com
•	 Ilmainen WLAN koko alueella
•	 Yleiset saunavuorot joka päivä kesällä,  

tilauksesta perhesauna
•	 Karaoketanssia kesäviikonloppuisin
•	 Erillinen pyykinpesutila ja juhlasali
•	 Rannalla tilava grillikota
•	 Lapsille leikkipaikka, nuorisotila ja polkuautoja
•	 Polkupyöriä käytössä
•	 Kaupunkiin matkaa vain 4 km
•	 Pienimuotoista kioskitoimintaa
•	 Luontopolku

 

Helmikuu 
15.2. Laskiainen

Maaliskuu 
14. - 15.3. Ulkoilutapahtuma ja pilkkikilpailut

Huhtikuu 
3. - 6.4. Pääsiäinen

Toukokuu 
1. - 3.5. Vappu ja Pyrrstölän avvaus
15.5. Kevätsiivous
16. 5. Kevätkokous

Kesäkuu 
19. - 21.6. Juhannus

Heinäkuu 
10. - 12.7. Rantatreffit

Syyskuu 
11. - 13.9. Rosvopaistitreffit
25. - 26.9. Syyssiivous

Lokakuu 
23. - 25.10. Kalaviikonloppu
24.10. Syyskokous

Marraskuu 
pvm. auki Pikkujoulu

Joulukuu 
31.12. Uusivuosi

 
 

Hinnasto 2015
 
Vuorokausihintoihin sisältyy valosähkö, WLAN ja sauna 
yleisillä vuoroilla 
SFC-jäsen 18 €
 - alennus 2 €  069 jäsen 16 €
Ei SFC jäsen 28 €
Joka kuudes yhtäjaksoinen vuorokausi veloituksetta 
 
Kesäkausi 1.5.2015-30.09.2015 
Yhdistyksen 069 jäsen 250 € + mittarisähkö / isäntävelvoite*
SFC-jäsen 300 € + mittarisähkö / isäntävelvoite*
Ei SFC jäsen 450 € + mittarisähkö / isäntävelvoite*
 
Talvikausi 1.10.2015-30.04.2016 
Yhdistyksen 069 jäsen 200 € + mittarisähkö
SFC-jäsen 250 € + mittarisähkö
Ei SFC jäsen 350 € + mittarisähkö
 
Mittarisähkö 26 snt/kWh, minimimaksu 2 €
Lämmityssähkö ilman mittaria 10 €/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö 7 €/vrk
Pyykinpesukoneen käyttö 3 €/kerta
Perhesauna 50 min Perusmaksu 7 € + 3 €/hlö
Saunamaksu vierailta yleisillä vuoroilla 3 €/hlö
Kaasu 11 kg 23 € / pullo
 
* Isäntävelvoite: joko 4 vrk maanantai-torstai tai 3 vrk per-
jantai-sunnuntai
 
Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Tapahtumat 2015



SF-Caravan Lohenpyrstö ry

HAVUT JA KUKAT OJENNUKSEEN

Järjestimme Lohenpirtissä ennen jou-
lua kaksi hyödyllistä kurssia. Opetta-
jana meillä molemmissa kursseissa oli 
Lea Pitkäaho, jonka loistavassa ohja-
uksessa jokainen sai kotiin viemisenä 
havukoristeen, joko pallon tai krans-
sin ja erilaisia kukkakoreja. Mieliku-
vitus oli vain rajana näiden koristelus-
sa. Materiaaleja löytyy niin luonnos-
ta kuin kotoa kaappien kätköistä. Osa 
koristeista hankittiin kukkatukusta. 
Kranssia voi ihastella pitkälle kevää-
seen, sillä se säilyy hyvin ulkona. 

Kranssikurssista innostuneena jär-
jestimme myös joulukukka-asetelma-
kurssin. Siihen pitikin tilata erilaisia 
joulukukkia useampaa sorttia. Asetel-
miin käytettiin joulutähteä, hyasint-
teja, amarylliksia sekä tulilatvaa että 
murattia. Astiat, joihin asetelmat teh-
tiin, jokainen toi tullessaan. Ei ollut-
kaan aivan sama mitkä kukat ja miten 
ne istutettiin koreihin. Piti tietää pitää-
kö kukka kosteasta vai kuivasta alus-
tasta. Koko päivä vierähti, mutta lop-
putuloksena olikin aivan upeita kuk-
kakoreja - kuvat puhukoon puoles-
taan.

Kiitos kaikille kurssilaisille ja erityis-
kiitos pitkäjänteiselle opettajallemme - 
Lealle!
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

LOHENPYRSTÖN TAPAHTUMIA 
KESÄLLÄ 2015 

JUHANNUS 
 19.-21.6.2015 

WAPPU JA 
KESÄN AVAUS 
30.4.-3.5.2015 

YT- RANTATREFFIT 
 10.-12.7.2015 

ROSVOPAISTI-TREFFIT 
11.-13.9.2015 
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SF-Caravan Lohenpyrstö ry

Lohenpirtin vihkiäiset
Elokuun puolivälissä vietettiin uusimman huol-
torakennuksen, Lohenpirtin, virallisia vihkiäi-
siä. Rakennuksen pystytys ja viimeistely tehtiin 
jälleen kerran talkoovoimin. Lohenpirtissä on 
reilusti tilaa; on suuri sali juhlien ja tanssien jär-
jestämiseen, Vilipertti lasten ja nuorten touhuil-
le, Pyrstötoimikunnan keittiö, tilaussauna, sosi-
aalitiloja ja ulkona vielä kesätiskipaikka.

Yhdistyksen jäseniä oli kauniina elokuun 
lauantaina saapunut paikalle runsaasti. 

Juhlatilaisuus aloitettiin komeasti lipunnos-
tolla. Lohenpirtin vihkimisen suoritti seurakun-
tapastori Teemu Kakkuri. SF-Caravan ry:n ter-
vehdyksen toi varapuheenjohtaja Heikki J. O. 
Leinonen ja Raahen kaupunkia edusti apulais-
kaupunginjohtaja Ilmo Arvela. 

Tilaisuudessa muistettiin ahkeria talkoolaisia 
mitalein ja ruusuin ja tietysti nautittiin kakku-
kahvit. Ohjelmassa oli myös jäsentemme esit-
täminä runonlausuntaa ja musiikkiesityksiä se-
kä sokerina pohjalla Lohenpyrstön laulun kan-
taesitys.

Tuula

Lohenpyrstön laulun kantaesitys.

Lohenpirtti ja juhlakansaa.

Vihkiäistilaisuuteen saapui runsaasti väkeä.
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 YT-TREFFIT 2015

SF-Caravan Peräpohjolan 

ELOTREFFIT ja
40-v Juhla  

7 - 9.8.2015 Hopeaperällä!

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry

POROTREFFIT 
28.8. – 30.8.2015 
Mellajärvellä

SF-Caravan Koillismaa ry

RUKAN PÄÄSIÄISTREFFIT 
3. - 6.4.2015

SF-Caravan Oulun seutu

KESÄKAUDEN AVAIJAISET 
RANTASARASSA 

5. - 7.6.2015

SF-C Ounas-Lappi 

RUSKATREFFIT
4. - 6.9.2015 

Paikka: Iso-Ylläksen vaunualue
Iso Ylläksentie 44, Kolari, Ylläsjärvi

Pe 4.9. Kauko Kaulanen hoitaa Hotelli Saagan tanssi-illan.
La 5.9. karaoketanssit. Alueella Acapellas-kuorotapahtuma.

VALOJUHLAT
  

Ryynäsenniemessä 
21. - 23.8.2015

SF-Caravan Lohenpyrstö

RANTATREFFIT  

10. - 12.7.2015
YT-LÄTTYTREFFIT

24. - 26.7.2015

MULTARANNASSA

SF-Caravan Raahentienoo



SF-Caravan Länsi-Pohja ry

SF-C LÄNSI-POHJA ry (043)

Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta vuotta 2015 kaikille 
yhdistyksemme jäsenille. 

Aurinko kohoaa taivaanrannan ylä-
puolelle, tuoden valoa talven pimey-
teen.  Valon myötä matkailu virkistyy 
ja alan odottaa aikaa, jolloin pääsen 
vaunuilemaan. 

Viime kesä kului Mellalla entiseen 
malliin. Talkootöitä tehtiin, aluetta 
kunnostaen. Juhannustapaamista var-
ten leivottiin sämpylät ja paistettiin 
munkit. Kuitenkin eniten talkootunte-
ja kertyy Porotreffien valmistussa.  Jo 
alueen käytön suunnittelu ja toteutus 
Porotreffejä varten vie runsasti talkoo-
aikaa.  Sämpylöitä leivottiin n. 700 kpl, 
pullapitkoja letitettin ja paistettin viiti-
senkymmentä. 

Alueen turvallisuutta parannettiin, 
kun saimme keväällä käyttöömme 
sammutusruiskun Esa 20:sen. Harjoi-
tuksia/opastusta pidettiin pitkin kesää. 

Vanhan  tuvan saunan ja pesuhuo-
neen kunnostustyö tehtiin urakkatar-
jouksena. 

Keväällä todettiin traktorimme käy-
vän liian pienitehoiseksi lumen aura-
ukseen.  Joten ”Martta”vaihdettiin uu-
dempaan Case 695 traktoriin. 

Viime vuonna vierailijoiden matkai-
luvuorokausia kertyi 1621 ja henkilö-
vuorokausia 3392. Kausipaikkalaisten 
matkailuvuorokausia oli 1682 ja henki-
lövuorokausia 3786. 

Tavoitteemme saada vierailijoi-
ta käymään alueellamme täyttyi. Yhä 
useampi kertoi tulleensa ensikertaa 
Mellajärvelle.  

Kuluvan vuoden painopiste-
alueena
On alueemme kehittäminen ja raken-
nusten kunnossapito. Ranta-alueen 
siistiminen ja lasten leikkimahdolli-
suuksiaen parantaminen ranta-alueel-
la. 

Isäntäpäivystys
Isäntäpävystys on ajalla 15.6. - 6.9.2015. 
Vuosi-  ja kesäpaikan lunastaneilla on 

kahden vuorokauden yhtämittainen 
isäntävelvoite. 

Vuoden 2014 yhteistyöstä kiittäen

Rauha Niemelä 44459-1 

KEVÄTKOKOUS-
KUTSU

SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 17.5.2015  

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 27.9.2015 
klo 12.00 Mellajärven Tuvalla, 

os. Mellakoski 106, 
95690 Mellakoski

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry 
HALLITUS

KOKOUKSIA

Hallitus

Rauha Niemelä  040 593 4518 rauha.niemela@luukku.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 8853 j.sihvola@netti.fi
Mauri Honkaniemi 040 025 6215  mauri.honkaniemi@gmail.com
Antti Lehtonen, varajäsen 040 039 4882 lehtonen.antti1@gmail.com
Timo Heiskanen, varajäsen 040 831 3210  timo.eelis.heiskanen@gmail.com
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

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

mahdollisuudet
•	 Lapsiystävällinen uimaranta
•	 Erikoisuutena savusauna 
•	 Alueella maksuton Wlan-verkko  
•	 Isäntäpäivystys  ajalla 15.6. - 6.9.2015, muulloin 

alue toimii omatoimialueena

MELLAJÄRVI - Ylitornio

Hinnasto 1.1.2015 alkaen 
   

Vuorokausimaksu  15 €
Vuorokausimaksu (ei SF-Caravan jäsen ) 30 €
Sähkö ilman mittaria, talvi 12 €
Sähköilman mittaria, kesä 3 €
Sähkö mittarilla 0,22 €/kwh
minimimaksu mittarilla  2 €
Kesäkausi (1.5. – 30.9.) sis. isäntävelvoitteen 120 €
Talvikausi (1.10. – 30.4.) 102 €
Vuosipaikka (1.1. – 31.12.,1.5. – 30.4.. 1.10. – 30.9.)
sis.isäntävelvoitteen  180 €
Vaunun säilytysmaksu  1/€/vrk 
Nestekaasu (vaihtopullo) 26 €
Tilaussauna/vuoro ( 45 min.) 10 €
Pyykkikone  3 €
 
Pidätämme oikeudet muutoksiin.Tapahtumia 

Mellajärvellä 2015
       
 - Pääsiäistapahtuma  3. – 6.4.2015 
 - Kesäkunnostustalkoot 15. – 17.5.2015 
 - Kevätkokous  17.5.2015 klo 12.00 
 - Juhannus  19. – 21.6.2015 
 - Porotreffit  28. – 30.8.2015
 - Syyskunnostustalkoot 25. – 27.9.2015
 - Syyskokous  27.9.2015 klo 12.00
 - Pikkujoulu  28.11.2015 

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJAN ry:n 

MELLAJÄRVEN 
MATKAILUALUEEN 

SÄHKÖTURVALLISUUS

•	 Noudatamme	 alueellamme	 Lakisääteisiä	 toimintaoh- 
 jeita. Matkailuajoneuvot Vaunut/Autot liittäessäsi ne  
 alueemme sähköverkkoon noudata ohjeita seuraavasti.
•	 Kaapelin	pituussuositus	25m
•	 Johdon	 tulee	 olla	 poikkipinnaltaan	 3G2,5	 neliön	 vah- 
 vuus.
•	 Johto	esimerkiksi	H07RN-F	Kumikaapelia.
•	 Alueellamme	on	käytössä	niin	Suko/Euro	lähdöllä	ole- 
 via tolppia.
•	 Silloin,	 kun	 liität	 SUKO	 lähtöön	 olevaan	 tolppaan	 on 
 sinulla oltava suko pitkässä kaapelissa jos ei ole jou- 
 dut laittamaan tolpasta lätevään väliin ADABTERIN, 
 josta voit jatkaa pitkällä eurolähtöisellä kaapelilla. 
 (ADABTERIN käyttö vain tolpasta lähtöön).
•	 Silloin	 kun	 liität	 EURO	 lähtöiseen	 tolppaan	 tarvitset 
 vain yhden kaapelin, jossa on johdon päissä EURO liit 
 timet.
•	 Vältä	käyttämästä	tavallisia	jatkoroikkia.	(Ei	kuulu	alu- 
 eemme toimintaohjeisiin)
•	 Älä	rakenna	omia	sähkövirityksiä.	(Ei	kuulu	alueemme	 
 toimintaohjeisiin.)
•	 Vältämme	majoittumista	alueemme	läpi	kulkevan	säh-
 kölinja alle.

  Sekä ajamasta ajoneuvoilla YHDYSKAAPELEIDEN  
 päältä.

Teksti  Eikka

SF –Caravan Länsi-Pohja ry

POROTREFFIT 28. – 30.8.2015
MELLAJÄRVELLÄ

OHJELMASSA mm.
Kuuluisa maukas poronlihakeitto, kilpailuja, orkesteri-
tanssit sekä karaoken osakilpailut.
Lähempi ohjelma kotisivuillamme elokuun aikana.
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Porotreffit
SFC-Länsi-Pohjan järjestämät järjes-
tyksessä 23. Porotreffit  pidettiin Mel-
lajärvellä 29.-31. elokuuta 2014.

Olosuhteet treffien viettämiseen oli-
vat jälleen kerran mitä parhaimmat.  
Leppoisassa ja raikkaassa alkusyksyn 
säässä pääsivät kaikki 261 vaunukun-
nallista täysin rinnoin nauttimaan tar-
jolla olleesta ohjelmasta ja tapahtumis-
ta.  

Juhlallinen lipunnostotilaisuus pidet-
tiin lauantaina klo 10.00, minkä jälkeen 
pyörähti käyntiin varsinainen treffioh-
jelma.

Lapset mittelivät taitojaan omissa 
leikkimielisissä erikoislajeissaan her-
nepusseineen, kettinkeineen ja aasin-
häntineen. Kaikki lajeihin osallistu-
neet lapset luonnollisestikin myös pal-
kittiin heti kilpailuiden jälkeen.

Aikuisten kilpailuita pidettiin useis-
sa eri yksilö- kuin myös joukkuelajeis-
sakin. Yhdistysten väliseen petanque-
kilpailuun osallistuneista kuudesta-
toista joukkueesta nousivat korkeim-
malla palkintokorokkeelle SFC-Lohen-
pyrstön ansioikkaat pelaajat. Toiseksi 
tuli SFC-Länsi-Pohjan joukkue ja kol-
manneksi SFC-Järviseudun joukkue.

Uutena joukkuelajina oli nyt ohjel-
massa rantahiekalla käyty leikkimieli-
nen pullonkuljetusviesti, jossa vapaa-
mielisin joukkuein kilpailtiin tarkkuu-
dessa ja nopeudessa. Kaikista suurim-
man nautinnon koki kuitenkin kilpai-
lijoiden päätöntä ja välillä hännätöntä-
kin kohellusta seurannut runsaslukui-
nen yleisö.

Kuvat: Matti Palin
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä 
joukkuelajina miteltiin vielä lauantai-
aamuna  perinteisessä Porotreffien ku-
ninkuuslajissa, eli suopunginheitos-
sa. Siinä parhaan tuloksen sai aikaan 
Keskipohjanmaan joukkue, Seinäjoen 
joukkueen tulleessa toiseksi ja Lohen-
pyrstön joukkueen kolmanneksi.

Yksilölajeina kisattiin eri sarjoissa 
ilmakivääriammunnassa ja tikanhei-
tossa, sekä nyt toisen kerran mukana 
olleessa ja kaiken ikäisille avoimessa 
kravatinheitossa, joka vaihtelevissa tu-
liolosuhteissa käyty vapaatyylinen kil-
voittelu keräsi jälleen kerran runsaan 
osallistujajoukon. 

Myös luontopolulle osallistui runsas 
joukko niin aikuisia, kuin nuorempaa-
kin väkeä vastaillen reitin rasteilla esi-
tettyihin visaisiin ja ajankohtaisiin tee-
makysymyksiin. 

Lauantaina sitten jälleen kerran sai 
järjestävä yhdistys tilaisuuden syöttää 
kaikki treffien osallistujat tarjoamal-
laan herkullisella poronlihakeitolla 
ihan ähkyyn saakka. Niin kuin ennen-
kin, hallitsi se poronliha taas pääaosaa 
sämpylöiden ja santsikierroksen kera 
tarjotussa porokeitossa. 

Rantasauna oli perjantaina ja lauantai-
na jälleen lämpimänä iltapäivästä ihan 
myöhäiseen iltaan. Niin oli myös mo-
lempina päivinä lämpimänä suuri yl-
peytemme aihe, eli savusauna. Tästä 
on meidän kiittäminen niitä alansa tai-
tajia, jotka savusaunan olivat sitä tuh-
kaksi polttamatta treffikansan nautin-
toja varten  lämmittäneet.

Tanssijalan kutinaa pääsi treffikan-
sa tuvalla raapimaan Steels-yhtyeen 
tahdittamissa perjantai-illan orkesteri-
tansseissa. Lauantaina soi sitten tuval-
la karaokemusiikki eri kilpailuryhmis-
sä jo hyvissä ajoin iltapäivästä alkaen. 
Myöhemmin illalla laitettiin jalalla ko-
reasti runsaan solistijoukon säestyk-
sellä Mauri Plantingin vetämissä kara-
oketansseissa.

Myös grillikotadalla musisoitiin 
yhteislaulun merkeissä niin perjan-
tai- kuin lauantai-iltanakin. Makka-
ran paisto kaikkine lisukkeineen kuu-
lui luonnollisesti myös tilaisuuksien 
oheisohjelmaan. Emme voi myöskään 
unohtaa näillä tereffeillä toista kertaa 
käytössä ollutta V-P-K –rantalaavua 
ja siellä vietettyjä juttutuokioita noki-
pannukahveista nauttien.

Kaikkiaan 36 yhdistyksestä saa-
puneiden 579 henkilön voimin oli 

suomalainen karavaanarikansa edus-
tettuna tämänkertaisilla Porotreffeillä. 

Tilaisuus päätettiin jakamalla pla-
kinnot eri kilpailulajien parhaille jouk-
kueille ja henkilöile, sekä tukijoidem-
me lahjoittamien tavarapalkintojen ar-
vonnalla, jonka yhteydessä nautittiin 
myös järjestäjän tarjoamat lähtökah-
vit. Treffiliput laskettiin klo 12.00.

Seuraavat, eli 24. Porotreffit pide-
tään 28. – 30. elokuuta 2015, johon toi-
vomme karavaaniväen jälleen kerran 
runsaslukuisena koolle saapuvan.

Matti Palin
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SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Tukkilaiset Ämpäripäiden valtakunnassa 
kesällä 2014

– Veto! Veto! Veto! Veto! Veto!.... Ple!! 
Tahdissa! Tahdissa! Pysykää tahdissa!

– Heikki, Heikki! Herää! Herää! Kel-
lo on kolme yöllä!! Mitä sinä huudat? 
… Veto??  Et kai sinä sitä tarkoita?? 
Vai tarkoitatko? Että tähän aikaan?… 
Heikkiii !….

– Mitä sinä nyt höpiset? Rauhoitu… 
Äläs nyt… Antaa nyt olla! Minä näin 
unta, että me miehet yhdessä valtaam-
me Ämpäripäiden valtakunnan. Mei-
dän vene tulee lentämään Kemijoen 
laineilla niin kuin entisillä viikingeil-
lä kun he soutivat Kemijokea ylös ai-
na Rovaniemelle saakka vallaten ja 
ryöstäen kylän toisensa perään. Vii-
kon päästä ämpäripäät tulevat tietä-
mään kuka voitti kirkkosoudun: ”Me! 
Me Mellajärven tukkilaiset!”      

– Vai sitä se vain olikin. Jos nyt sit-
ten yritettäisiin nukkua, kun ei sitten 
muutakaan tästä tule. Ja pane nyt se 
perämela takaisin sängyn alle.

***
Olavi se asiasta ensin kertoi Mellan sa-
vusaunassa. Että olisi tällainen kirk-
koveneillä soudettava kilpailu Äm-
päripäiden valtakunnassa, Tervolas-
sa. Mekin voitaisiin osallistua omalla 
joukkueella. Sen verran oli kitkua löy-
lyssä, tai muuten oltiin riehakkaalla 
tuulella, että eniten pohdittiin vain si-
tä, että kukahan mahtaa tulla toiseksi. 
Olihan meissä kaikissa soutajan ja kos-
kenlaskijan taitoja, ettei ollut epäilys-
täkään mellalaisten osallistumisesta ja 
voitosta.

– Sinne me lähdetään ja näytetään 
ämpäripäille miten kirkkoveneen 

kokka kohisee ja aalto halkeaa! Totesi 
saunamajuri löylyn höyryissä.

– Näin se on! Sole pojat mikhään!! 
Heleppoa ko heinänteko!  Pimeän sa-
vusaunan nurkasta kuului meidän 
tunteita myötäkarvaan silittävä vah-
vistus.

***
Me olimme niin varmoja taidoistamme 
ja voitosta, että emme sen kummem-
paa aikaa uhranneet harjoitteluun. Mi-
tä sitä turhia harjoittelee, johan nyt jo-
kainen soutaa osaa. On sitä kesän aika-
na tärkeämpääkin tekemistä. 

Sitten tuli se kilpailupäivän aamu. 
Olavi oli hakenut linjapiilin valmiiksi. 
Meitä tukkilaisia savotan Sanneineen 
vääntyi autoon niin paljon kuin penk-
kejä löytyi ja vähän ylikin. Hurmahen-
ki oli mahtava, vähän niin kuin po-
hojalaisilla kun ne talvisotaan tekivät 

lähtöä. 
Vielä linja-autossakin tunnelma oli 

leppoisa. Siinä jaettiin soutajaparien 
paikkoja ja pohdittiin vauhdin jaka-
mista. Heikki oli ilman epäilystä mei-
dän joukkueen tärkein mies, ensim-
mäinen perämies, jonka leveille harti-
oille kaatui veneen ohjaaminen. Sau-
namajurilla oli taas kapteenin raskas 
vastuu, tiedottaminen, kannustaminen 
ja sen ratekian suunnittelu. Me muut 
olimme se kantava hartiapankkivoi-
ma, joka tuo voiton kotiin.

Matkan aikana, kun oltiin jo Sorvas-
vaaran päällä menossa linja-auton pe-
räpenkiltä tuli kiperä kysymys:

– Kerroppa sinä Olavi, kun olet itse-
kin ämpäripää ja siellä vielä asutkin. 
Miksi niitä tervolalaisia ämpäripäiksi 
sanotaan?

– Siihen on kuule monta selitystä. 
Mie itse kuitenkin luulen, että se joh-
tuu siitä, että kun ne kerran ottivat yht-
hen viikinkien kanssa kirkonrannassa, 
niin niillä oli sinkkiämpärit päässä ja 
haloilla ne hakkasivat hyökkääjät hen-
giltä. On niitä muitakin taphauksia 
kerrottu, mutta tähän mie itte uskon.

– Muuten kyllä passais, mutta mis-
tä ne oli saaneet sinkkiämpärit jo 1200 
luvulla?

– Niin… Sanoppa se. Ei sitä kukaan 
tiedä. On se vain kumma.

***
Tunnin ajon jälkeen kurvasimme Ter-
volan lossirantaan entisen työväenta-
lon pihalle. Nyt oli vanhasta rakennuk-
sesta tehty hieno palvelutalo ravinto-
loineen. Mutta vasta me säikähdimme, 
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kun viimein törmäsimme siihen kirk-
koveneeseen. Vaiti ja totisina me kat-
selimme tuota maalla meitä odottavaa, 
veneen näköistä rohjaketta, jolla oli pi-
tuutta vajaa parikymmentä metriä. Ih-
mettelimme ja itse kukin alkoi mie-
lessään pohtia, että miten tätä soude-
taan. Airotki oli ko pieniä lipputanko-
ja. Mutta hiljaiseksi menivät kyläläiset-
kin, kun meitä katselivat. Osa meinasi 
ajaa polkupyörällä ojaan, kun ei muis-
tanut välillä katsoa eteensä. Voipi sa-
noa, että ihmetystä riitti niin veneessä 
kuin meissäkin. Meidän kapteeni, sau-
namajuri, otti ohjat käsiinsä. Toimitta-
jat ja kuvaajat pyörivät sen ympärillä 
ja kyselivät kaikenlaista. Vaan sauna-
majuri tyynenä selosti, ketä me olem-
me mistä tulemme ja miksi: ”No sik-
si tulimme, kun piti tulla opettamaan 
teille soututaitoja!”

***
Jopa tuli meidän vuorokin hyökä-
tä veneemme kanssa tuuliselle merel-
le. Kunhan ensin olimme jotenkuten 
onnistuneet saamaan itsemme ehji-
nä soutupenkeille. Siinä me neljätois-
ta soutajaa airoja puristaen, niin kuin 
kaleeriorjat, odotimme lähtökäskyä ja 
ruoskan sivallusta. Saunamajuri antoi 
vielä asiaan kuuluvaa kannustusta ja 
neuvoja. 

Vihdoin se lähettäjä sai karjaistua:
– Soutakaa!
Ja Heikki parkaisi perämiehen pai-

kalta vielä vihaisemmin:
– Veto! Veto! Veto! …
Oli se mahtavaa varmaan savotan 

Sannien rantatörmällä katsella kun me 
miehet aloimme airoilla halkomaan 
Kemijoen tuulista pintaa kohti Kais-
saaren kääntöpistettä. Neljännen ve-
don jälkeen minusta alkoi tuntua, et-
tä meillä jokaisella oli ihan oma soutu-
tahti. Osa veteli Pertti Karppisen kilpa-
soutua, osa hissukseen ikään kuin oli-
si uistinta vetänyt Mellajärvellä, tasa-
sesti ja rauhallisesti. Airot vain kolisi-
vat ja kalisivat toisiinsa niin kuin vars-
tat entisaikojen riihenpuinnissa. Vä-
hitellen me aloimme tajuta, että meil-
le se Heikki huutaa soutuohjeita ei-
kä rannalla seisovalle yleisölle. Kanta-
pään kautta me opimme kuulemaan, 
mitä varten se Heikki huutaa sitä sa-
maa sanaa ja päästiin aina välillä jon-
kinlaiseen rytmiinkin. 

Kaissaaren kääntöpollari kierrettiin 
vauhdilla kaartaen niin kuin Formu-
lat Monte Carlossa. Airot vain kalisi-
vat toisiinsa niin kuin tuulikellon pa-
likat. Sitten saatiin myötäinen pasaa-
tituuli taakse ja vauhti lisääntyi. Beto-
nisillan arkkujen välistä mentiin lujaa 
virtaa ylös. Tuulen humina ja Heikin 

huuto vain kaikui meidän korvissa. 
Onneksi Heikki hoksasi kääntää pe-
rämelaa Seitasaaren kohdalle, muuten 
olisi varmaan soudettu Ossauskosken 
betoniseinään saakka. 

Kun viimein puhkaisimme maali-
viivan, niin meistä tuntui, että olimme 
reilussa kymmenessä minuutissa kas-
vaneet kirkkoveneen ammattisouta-
jiksi. Yleisö hurrasi ja taputti kun hoi-
puimme rättiväsyneinä kuivalle maal-
le. Saunamajuri antoi palautetta:

– Se oli ammattilaisten työtä. Kyllä 
nyt sopii lähteä palkintojen jakoon ja 
kotiin juhlimaan. 

***
Me sitä sitten oltiin sankareita. Meis-
tä otettiin kuvia ja meitä haastatel-
tiin. Kyllä nyt passasi. Tämmöistä var-
maan se on se julkkisten elämä. Jaet-
tiin vielä palkinnot ja kaikille lyötiin 
tiplomit kouraan. Mekin haimme sit-
ten vuorollamme omamme ja meidän 
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LASTEN PUUHANURKKA
Tekemisen puute, kun yllättää, mi-

täpä silloin tehdä vois, aivovoimistelu 
siinähän se ois.

Kysymys: Mikä se laitetaan vauvan 
suuhun, kun ei nälkä, eikä peppu mär-
kä ja kuitenkin pienesti itkettää?

Kysymys: Mikähän tämä ”Lilleri lal-
leri laudalla makaa, Lilleri lalleri lau-
dalta putoo”?

Oikea vastaukset: Tutti, kananmuna
venekunnan kapteeni, se meidän sau-
namajuri, sen sitten kiitospuheessaan 
toi julki yleisölle ja muille joukkueille: 

”Kyllä se vain niin on, että taas tar-
vittiin neljä venekuntaa ennen kuin 
meidät, Mellajärven tukkilaiset, saa-
tiin voitettua.”

***
Paluumatkalla kävimme läpi yhä uu-
destaan kilpasoutuamme. Suunnit-
telimme reenausta ja kestävyyshar-
joittelua tulevaa soutua silmällä pitä-
en. Ville kertoi rakentavansa saman-
laisen rohjakkeen jalasten päälle, jot-
ta voisimme harjoitella Mellajärvellä 
helmikuun pakkasissa. Soutelisimme 
järveä ympäri. Kyllä se airo pukkaa 
lumen vastuksellakin venettä eteen-
päin. Valot täytyisi vain laittaa keu-
laan ja perään, että muut kulkijat tie-
tävät varoa. Siinä samalla suunnitte-
limme souturatekiaa tulevalle kesälle. 
Ja perillä oli meille, urheille soutajille, 

juhlat odottamassa pullakahvien ja sa-
vusaunan kera. Mutta se on taas toi-
nen tarina.

Mauri Hast 
(olinhan siellä minäkin)

JK: 
Seuraavana yönä noin kello kolme:
–Veto!, Veto!, Veto!. Ple pysykää tah-
dissa!! Veto!, Veto!....
–Heikki herää! Kuuletko? Lopeta se 
huutaminen! Koko kylä herää!!
–Mitä minäkö? Olenko minä jotakin 
huutanut?
 –Olet! Sinä huudat koko ajan, että ve-
to, veto, veto.
–En minä huuda. Minä vaan harjoitte-
len tulevan kesän soutua varten! Yritä 
nyt ymmärtää sinäkin jotakin…
 –Niinpä niin. Sinä se vain harjoittelet 
jopa aamuyön tunteinakin. Olisi tässä 
muutakin tekemistä…
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SF-C OULUN SEUTU ry (018)

HYVÄ ME!!!
Oulun yhdistyksen jäsenmääräksi kir-
jataan 31.12.2014 tilanteen mukaan 
3952 jäsentä.

Lisäys vuoden 2014 aikana oli siis 97 
jäsentä. Mahtava luku! Vuodelle 2015 
kaikki Oulun jäsenet voivatkin tehdä 
jäsenkampanjaa, jotta vuoden päästä 
jäsenmäärämme on sitten yli 4000.

Kuluva talvi on mukavasti edellis-
vuosia lumisempi, joten on hyvä, et-
tä Rantasarassa käy ulkopuolinen ura-
koitsija hoitamassa lumityöt. Lunta 
onkin aivan riittävästi kertynyt, jou-
dumme jo jopa miettimään poiskulje-
tusta.

Talvikausikaan ei mene aivan rau-
hallisin rakentamattomin päivin. Pir-
tin saunan remontti saatiin vuoden 
vaihteen maissa valmiiksi, ja mahta-
vat ensilöylyt on jo heitetty uuden kiu-
kaan myötä.

Niin seinät kuin myös lauteet ja jär-
jestys on uusittu kiukaan lisäksi. 

Viikolla talvipaikkalaiset ja vierai-
lijat lämmittävät tätä Pirtin saunaa ja 
viikonloppuisin, kun on enempi vau-
nuilijoita paikalla, lämpiää sitten Tu-
van sauna. Rantasarassa on tällä het-
kellä lunastettuja talvipaikkoja 105 
kappaletta.

Näin kun vuodenvaihde on sivutet-
tu, odotamme niitä kauniita keväisiä ja 
aurinkoisia talvipäiviä.

Silloin on kiva ulkoilla, vaikka hiih-
dellä tai jospa pääsisi jopa jäälle kul-
jeksimaan, suksilla tai ilman.

Treffejä on noin kerran kuukaudes-
sa, seuraavaksi laulamme yhdessä hel-
mikuun puolivälissä vetäjän säestä-
mänä. Maaliskuussa on luvassa tiukat 
hiihtokilpailut. Samalle viikonlopulle 
on myös kisat Liikuntaopiston laduil-
la. Nettisivuilta voi seurata tapahtu-
mia ja aina lähempänä tapahtumaa tu-
lee myös ohjelmat nettisivuille.

Leiritoimikunta uuden vetäjän joh-
dolla järjestää meille näitä mukavia 
viikonloppuja ja yhteistä tekemistä, jo-
ten toivotamme tervetulleeksi uuden 
vetäjän Jaana Kontion ilolla mukaan. 
Saamme varmasti myös lisää ideoita 
olemassa olevien lisäksi uusien voimi-
en mukana.

Tulevalle kesälle sitten odotamme 
vielä enemmän vierailuvuorokausia, 

kuin kesällä 2014, johtuen seuraavas-
ta tapahtumasta:

Sain puhelun Liiton toimistosta 
29.12.2014, uutiset olivat kutkuttavia 
ja tiedon olisin halunnut välittömästi 
huutaa kaikille ääneen. Vaikka oli vai-
keaa pitää tieto omanaan, se kuitenkin 
onnistui ihan hyvin. Uuden Vuoden 
puheessa oli oltava tarkkana, ettei uu-
tinen lipsahtanut suusta. 

Oulun seudun hallituksen jäsenet 
olivat kyllä harmissaan kun eivät uu-
tista etukäteen saaneet tietää. 

Puhelu tarkoitti sitä, että piti luva-
ta käyntiä Turussa Caravan messuil-
la. Paikalla oltava perjantaina 9.1.2014.

Torstaina sitten Karin kanssa aamu-
vuoron jälkeen matkalle lähdettiin. 
Niinhän se on, että karavaanari joutuu 
talvikelillä aina välillä matkustamaan 
myös todella huonossa kelissä. Näin 
meille kävi.

Kun lunta tupruttaa taivaan täydel-
tä ja yhtään aura-autoa emme 650 kilo-
metrin matkalla nähneet.

Ei voi kuin ihmetellä, että ilmankos 
niitä onnettomuuksia sattuu maanteil-
lä. Lunta satoi niin, ettei tahtonut tietä 
nähdä, puolivälissä muuttui räntäsa-
teeksi, tiet olivat petollisen sohjon pei-
tossa. Tampereelta eteenpäin satoikin 
sitten vettä ja näimme suola-autoja.

No meidän onneksemme pääsimme 
onnellisesti perille ja ehdimme ajoissa 
nukkumaan.

Perjantaina sitten siirryimme Turku-
halliin jo aamusta ja tutustuimme mes-
sutarjontaan.

Onneksi ei tarttunut matkailuautoa 
eikä -vaunua matkaan, ei muuten mut-
ta olisi matka tullut kalliiksi. Tarjontaa 
oli yllin kyllin pienestä isoon niin vau-
nuja kuin autojakin.

Klo 15.00 siirryimme messuhallin 
ohjelmalavan eteen sijoiteluille tuoleil-
le. Tapahtuma alkoi Liiton puheenjoh-
taja Juha Hämäläisen puheella ja mes-
sukeskuksen toimitusjohtaja Hannele 
Wolf-Mannila jatkoi toivottamalla Ka-
ravaanarit tervetulleiksi. Maa- ja met-
sätalousministeri Petteri Orpo jatkoi 
omalla puheenvuorollaan.

Tapahtuma eteni Juhan julkistamalla 

Vuoden 2014 niin SFC-alueen kuin 
myös ns. yleisen leirintäalueen.

Turun Ruissalo julkistettiin ensin ja 
SITTEN SFC-ALUE, JA KUNNIAN 
SAI RANTASARKA.

Valinnan perusteluina oli mm.; Ran-
tasarkaa on kehitetty maltillisesti, 
mutta lähes vuosittain rakennuskan-
taa uudistaen. Alue on monipuolises-
ti varusteltu, hyvin hoidettu, lapsiystä-
vällinen ja tunnettu rennosta palvelu-
hengestä. Erityisen kiitoksen palkinto-
raati antoi leirintäturvallisuuden huo-
mioimisesta, turvallisuustietouden yl-
läpitämisestä ja asiakkaiden opastami-
sesta.

Toki Oulun yhdistyksen hallitukset 
ovat vuosia tehneet pitkäjänteistä ja 
-kestoista työtä alueen eteen.

Mutta parin viimeisen vuoden aika-
na on painopisteenä ollut turvallisuus-
asiat, kuten myös palokuormat. Hyvin 
merkittävä rooli on myös kesäisännillä 
taustatukineen.

Oulun yhdistyksellä oli vasta 40 v 
juhlavuosi ja nyt on jatkoa juhlalle 
Vuoden SFC-alueen merkeissä.

Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläi-
nen tulee kevään aikana Rantasarkaan 
ja palkintolaatta naulataan silloin Pir-
tin seinälle, tästä tapahtumasta tiedo-
tamme nettisivuillamme erikseen.

Tämän tapahtuman jälkeen voim-
me ihailla Pirtin seinällä kahta Vuo-
den SFC-alueen palkintolaattaa, en-
simmäinen on vuodelta 2005.

Pirjo
063847-1
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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
•	 	Golfkenttä	alueen	vieressä	
•	 Virpiniemen liikuntaopiston palvelut lähellä 

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

RANTASARKA - Kiviniemi, Kello

Aluemaksu ajalla 1.1. - 31.12.2015 
sisältää valosähkön  17,00 €/vrk
Yhd. 018 jäsenille alennus aluemaksusta  2 €
Aluemaksu, ei SF-C -jäsen  30,00 €/vrk
Aluemaksut sisältävät saunan yleisillä vuoroilla.   
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.   
Tilaussauna 1 tunti  10,00 €
Lämmityssähkö  7,00 €/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö ilman kwh-mittaria  5,00 €/vrk
Mittarisähkö (irtomittareita ei hyväksytä)  0,25 €/kwh
Sähkön pienin veloitus  1,50 €
Auton lämmitys (ilman mittaria)  1,00 €/tunti
Pesukone  2,00 €/koneellinen
Kuivausrumpu/kuivauskaappi  2,00 €/koneellinen
Vaunun/matkailuauton/auton säilytys 
paikoitusalueella  1,00 €/vrk
Matkailuauton ja -vaunun pesu  10,00 €/1 tunti
   - seuraava alkava ½ tuntia  5,00 €
Keulan huuhtelu  7,00 €
Henkilöauton pesu  6,00 €
Pyörät  1,00 €
Talvipaketti aikana 28.9.2014 - 16.5.2015 220,00 €
Kuukausipaikka aikana 28.9.2014 - 16.5.2015 80,00 €
Säilytyspaketti aikana 28.9.2014 - 16.5.2015  100,00 €
Kesäpaketti aikana 17.5. - 26.9.2015  240,00 €
Kuukausipaketti aikana 17.5. - 26.9.2015 100,00 €
Säilytyspaikka aikana 17.5. - 26.9.2015 80,00 €
    
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018-jäsenille.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

HINNAT

Tervetuloa Rantasarkaan!

TIETOA KESÄKAUSIPAIKKALAISILLE 
Kuten muistatte, on edellisen kesän 
kausipaikkojen haltijoilla mahdolli-
suus lunastaa paikkansa myös seu-
raavalle kesälle. Edelleen on voimassa 
3 vrk isännöinti toisen vaunukunnan 
kanssa yhdessä.

Kesäkausipaikan hinta on 240 €, ke-
säkauden kesto 17.5. – 26.9.2015. Säh-
kö maksetaan käytön mukaan. 

Vuoden 2015 kesäkausipaikan vii-
meinen maksupäivä on 26.4.2015. 

Uusia halukkaita löytyy jo nyt jono-
tuslistalta. Mikäli sinäkin haluaisit ke-
säkausipaikan, ilmoittaudu sähköpos-
tilla Pirjo Kuismalle, niin laitetaan ni-
mesi jonotuslistalle. Kerro sähköpos-
tissa nimi, puhelinnumero ja SFC -nu-
mero, edellytys, että on jonkun SFC-
yhdistyksen jäsen. 

Pirjo Kuisma
pirkui@gmail.com

045 - 883 9808

Tuula Ronkainen
  tuularonkainen@gmail.com
   044 - 975 0369

Tänä vuonna järjestelyt kesäkausipaikoille 2015 sujuvat seuraavasti:
- ajalla 29.3. - 26.4.15 ovat isäntävuorot varattavissa puhelimitse Tuula   
 Ronkainen 044 - 975 0369
- ajalla 24.4. - 26.4.2015 viikonlopun aikana on Rantasarassa päivystys, 
 jolloin otetaan maksuja vastaan, muuna aikana sovittava erikseen
- ajalla 26.4. - 16.5.2015 valitsevat uudet kesäkausipaikkalaiset paikan 
 vapaaksi jääneistä paikoista
- 17.5.2015 kesäkausi alkaa, jolloin matkailuajoneuvon voi tuoda paikalle
- 30.5.2015 Rantasarassa isäntäkoulutus, niin uusille kuin myös kertausta
 jo kurssin käyneille. 
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Kuvat: Airi Vesa

REMONTIT AMMATTITAIDOLLA

Pirtin tilaussaunan remontti valmistui

Syystalkoiden aikana Pirtin saunan 
siivouksen yhteydessä huomattiin sen 
olevan huonossa kunnossa. Esimerkik-
si lauteiden kannakkeet olivat lahon-
neet ja myös seinäpaneelit oli ”aikan-
sa eläneet”. Seuraavana päivänä pi-
dettiin toimistolla palaveri, jossa pää-
tettiin aloittaa remontti syksyn 2014 ai-
kana. Samalla todettiin, ettei remonttia 
tehdä omin voimin, vaan pyydetään 
tarjouksia alan yrityksiltä. Muutama 
tarjous saatiinkin, joista hallitus va-
litsi urakoitsijaksi Haukiputaan Väri- 
silmä Oy:n.

Remontti aloitettiin purkamalla van-
hat paneelit ja heti tuli ensimmäinen 
takaisku: tiskihuoneen ja saunan vä-
linen hirsiseinä oli osittain lahonnut. 
Seinää ei voitu purkaa talvella, joten 
korjauksena muurattiin harkoista uusi 
seinä ja hirsiseinä joudutaan myöhem-
min korjaamaan tiskihuoneen puolel-
ta. Lattialaatat vaihdettiin myös ja sa-
malla lisättiin lattialämmityskaape-
lit, aiemminhan saunassa ei ollut lat-
tialämmitystä lainkaan. Myös kiuas 

uusittiin samalla, vaikka aluksi aiot-
tiin tulla toimeen vanhalla kiukaalla, 
mutta tarkempi kiukaan tarkastelu 

paljasti kiukaan ole-
van ruostunut puh-
ki. Valaistus uusit-
tiin, nyt katossa on 
ledivalaistus ja lau-
teiden alla siivous- 
valot erikseen. 

Lauteet rakennet-
tiin hieman eri ta-
valla kuin vanhat 
lauteet, aika näyttää 
kuinka uusi laude-
rakenne tulee toimi-
maan ja kestämään. 

Yhteistyö urakoit- 

sijan kanssa sujui mukavasti, mm. li-
sätyöt ja muutokset suunnitelmiin on-
nistuivat hyvässä yhteisymmärrykses-
sä. Myös sähkö- ja putkityöt kuului 
samaan urakkaan, kun tekijöinä oli-
vat Haukiputaan Värisilmän yhteis-
työkumppanit. 

Lisätöistä johtuen remontti valmistui 
muutama päivää suunniteltua myö-
hemmin, joten pikkujoulun viikon- 
loppuna emme vielä päässeet kokeile-
maan löylyjä uudessa saunassa. Ensi-
löylyt otettiin sitten joulun alla ja hy-
viksi havaittiin. 

Jarmo Vesa

Lauteet rakennettiin tervalepästä ja lämpökäsitellystä haapa-puusta.
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Apuli Rainer 040 525 8529      
Juutinen Voitto  040 027 1786     
Kontio Jaana 044 236 4994 jaanakontio5@gmail.com
 - Leiritoimikunnan vetäjä
Määttä Tarja-Inkeri 040 093 2633
Ojala Maria  045 236 2025  
Parviainen Kaisa  050 380 0709      
Parviainen Mauri  040 551 9587           
Raninen Atte  050 559 0916   
Rintamäki Antti  040 555 5537            
Vesa Airi  044 975 0363      
Vesa Jarmo  040 035 6086  jarmo.vesa@gmail.com
 - Rantasarkatoimikunnan vetäjä     
Vähäkuopus Merja  040 913 6626      
Yli-Luukko Ritva  040 962 8829   

LEIRI- ja RANTASARKATOIMIKUNTA

TAPAHTUMIA 
RANTASARASSA

13. - 15.3. Yhdistyksen hiihtokilpailut, Darts I 
3. - 6.4. Pääsiäisen vietto, Darts II, Pilkkikilpailut 
29.3.  Kevätkokous
30.4. - 1.5. Vapun vietto, Ilmapistooli-Cup I
15. - 17.5. Siivoustalkoot
22. - 24.5. Kunnostustalkoot, Ilmapistooli-Cup II
5. - 7.6.  Kesäkauden Avajaiset  
31.7. - 2.8. Lasten treffit
21. - 23.8. Ajotaitotapahtuma, Darts III, Ilmapistooli-Cup III
11.	-	13.9.	 Grillitreffit
20.9.2015 Syyskokous
25. - 27.9. Syystalkoot
3.10.  Ilmapistooli-Cup loppukilpailu
9. - 11.10. Talvi-info, Dartsin loppukilpailu
13. - 15.11. Hämärän Hulinat
4. - 6.12. Pikkujoulu
31.12.  Uusi vuosi

Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme.

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

Uuden vuoden puhetta pitäessään puheenjohta-
ja Pirjo Kuisma sai pidettyä suuren salaisuuden 
sisällään,eikä kertonut liitosta tulleesta iloviestistä.

Pikkujoulut ovat niin lasten kuin aikuistenkin juhlaa.

Joulumyyjäisistä sai ostaa leivonnaiset mukaan.



SF-Caravan Ounas-Lappi ry

Turvallisuustoiminta Rantasaralla 2015
Kevättä ja kesää kohti keikutaan ja 
lunta on ollut tänä talvena pihat pul-
lollaan. Eivät ole talvet veljiä tai sisko-
ja keskenään. Toissa talvena lunta sai 
etsimällä etsiä ja kulunut talvi on tuo-
nut sitä ylen määrin. 

Karavaanareille lumen määrä on 
tuottanut reipasta kuntoilua, kun vau-
nuja sekä autoja on pitänyt pitää nä-
kösällä ja katot puhtaana. Joillekin lu-
men määrä on päässyt yllättämään ja 
teltta on painunut lavaa myöten. Täy-
tynee muistuttaa, että alue on omatoi-
mialue, jossa itse kukin huolehtii omis-
ta ”vehkeistään” joko itse tai ystäväl-
lisen naapurin avustuksella. Vaunu-
palstojen pihan- tai kattojenpuhdis-
tuspalvelut ei kuulu Rantasarka toi-
mikunnan/ Caravan-yhdistyksen teh-
täviin. 

Jonkin verran on vielä epäselvyyk-
siä uusien teiden sijainnista ja auton 
pysäköinnistä vaunun viereen. Vau-
nupaikkaa kohden on varattu vain yh-
den auton tila ajotien suuntaisesti vau-
nun kohdalle siten, ettei auto ”jää” pe-
lastustiealueelle. Kaikki alueen tiet on 
pelastusteitä (5 m), joten ne on pidettä-
vä vapaana. Vaunukunnan tulee huo-
lehtia, ettei meidän auto tai tavarat 

”makaa” liian lähellä naapurin aluet-
ta. Huomioi, että palokuormaväli (tur-
vaväli) on 4 m. Jos ja kun tuotte pals-
tallenne tavaraa tms. kampetta huomi-
oikaa, että seuraavaan vaunukuntaan 
ko. palokuormaväli 4 m toteutuu.

Kevät tulee keikkuen ja ensi kesän 
remonttien suunnittelu on jo täydes-
sä käynnissä hallituksen työpöydällä. 
Mustakarintien remontti toteutunee 
tulevan kesän aikana ja täytemaita ala-
kentän reunapalstoille tultanee siirtä-
mään kohtuullinen määrä, jotta kallis-
tukset alueelle saadaan oikeaan suun-
taan. Näistä maasiirtotöistä vastuu-
henkilöt ja hallitus tiedottavat myö-
hemmin kun ajankohdat tarkentuvat. 
Samoin tapahtuu alueen siistiminen 
istutuksineen.

Jotensakin talkooporukkaa tarvitaan 
tulevanakin kesänä, kuten aina, jotta 
saadaan tämä ”meidän oma alue” siis-
tiin kuntoon.

Suurin yksittäinen rakennuskohde 
tulee olemaan ensi kesän aluksi las-
ten leikkikentän rakentaminen, johon 
valmistelutyöt on aloitettu jo viime ke-
sän puolella. Lopullinen suunnitelma 
valmistuu kevään aikana ja työt aloi-
tetaan hetimiten kun lumet sulavat 

ja leikkikenttäalue saadaan työstettä-
vään kuntoon. 

Tervetuloa toimintaan uudet toimi-
jat hallituksessa ja toimikunnissa. Tei-
dän panostustanne tarvitaan. Vaatijoi-
ta ja neuvojia riittää, tämähän on in-
himillistä toimintaa. Apua, neuvoja ja 
ymmärrystä annetaan ja punnerretaan 
yhdessä eteenpäin koko Rantasarka 
porukan kanssa. 

Kaunista kevättä hiihtäjille, pilkki-
jöille ja yleensäkin alueella viihtyville 
kaikille karavaanareille.

Turvallisuuspiällikkö
 Pappa Paakkola

 

TILASTOTIETOA

Vuonna 2014 on Rantasarassa
ollut vierailuja seuraavasti: 

vaunuvuorokausia 10 376 kpl ja 
henkilövuorokausia 21 725 kpl

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Oulun seutu ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään sunnuntaina 
29. maaliskuuta 2015 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 25.1.2015
Hallitus

Hallitus

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

Alamartimo Asko 040 725 7555
Holmström Pekka 044 975 0395
Paakkola Jari 044 975 0363 
Ronkainen Jouko 040 058 5801
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SF-Caravan Ounas-Lappi ry

SF-C OUNAS-LAPPI ry (050)

Puheenjohtajan porinat
SF Caravan Ounas-Lappi ry. vietti vii-
me vuonna nuorekasta 30 v juhlavuot-
ta. Tässä yhteydessä vielä kaikille yh-
distystä muistaneille lämmin kiitos!

Juhlavuosi huipentui Ruskatreffeil-
lä, joita vietettiin Iso-Ylläksen vaunu-
alueella syyskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna. Paikalla oli kaikkiaan 80 
vaunukuntaa juhlistamassa tapahtu-
maa – enemmänkin olisi mahtunut. 
Sää oli jälleen kerran meille suosiolli-
nen mahdollistaen treffeille osallistu-
jille hyvät ulkoilumahdollisuudet tai 
vain nauttia tunturituulen leppeydes-
tä.

Juhlaohjelma oli pakattu tiiviiksi pa-
ketiksi – periaatteella jokaiselle jota-
kin. Lipunnostossa kuultiin kuorolais-
ten esittämänä Siniristilippu ja Suo-
men laulu. Illan tullen vatsa täynnä lo-
hikeittoa saimme kuulla karaokekil-
pailuun osallistujia. Pohjalaista nais-
energiaa juhlaan toi Viihdepiikkarit 
kuoron esitys. Siihen heti perään pai-
kallisen kultakurkun, Kauno Kau-
lasen, esittämänä lapinlauluja. Illan 

vanhetessa Kauno käänsi musiikkinsa 
toivelistapuolelle ja näin tanssiparket-
tikin sai käyttöä. Loppuillasta kaikki 
halukkaat karaoken ystävät pääsivät 
esittämään omia lempikappaleitaan. 
Paikallisessa ravintolassa oli koko pit-
kän illan Acapellas-kuorotapahtuman 
katkeamaton kuorokavalkaadi – ja kai-
killa oli niin mukavaa….

Nyt 30 vuotiaan onkin hyvä kään-
tää katseensa tulevaan. Mitä yhdis-
tys voi tarjota jäsenilleen? Kuinka pi-
tää jäsenet ajan tasalla tapahtumis-
ta, kokouksista ja muusta ajankohtai-
sesta? Yhdistyksen hallitus tulee esit-
tämään kevätkokouksessa, että OU-
LA-jäsenjulkaisu, siirretään yhdistyk-
sen nettisivuille. Samalla esitetään, et-
tä OU-LA:aa ei enää postiteta pape-
riversiona henkilökohtaisesti jäsenil-
le. Niille, joiden sähköpostiosoitteet 
yhdistyksellä on tulevat jatkossa saa-
maan jäsentiedotteet myös suoraan 
omaan sähköpostiosoitteeseensa. Sih-
teeri ja puheenjohtaja keräävät sähkö-
postiosoitteita – liiton jäsenrekisterissä 

vain muutamilla on sähköpostiosoite, 
joten sitä kautta yhdistys ei osoitteita 
saa. Nyt on oltava itse aloitteellinen ja 
hoidettava sähköiset osoitetiedot kun-
toon.

Hyvää ja lämmintä kesää 
toivotellen

Jukka Salmi, puheenjohtaja
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KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Ounas-Lappi ry
        

KEVÄTKOKOUS

21.3.2015 klo 16.00

Kittilä Nulituinen, 
Nulituisentie 200

Kuoron laulaessa Siniristilippua liput nousevat juhlavasti salkoon.

26    SF-C | YT-KASI 2015



SF-Caravan Ounas-Lappi ry

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 
Armas Rantakokko  (Kolari), jäsen 
Jaakko Paajanen (Enontekiö), jäsen  jaakko.paajanen@gmail.com
Seija Niemelä, rahastonhoitaja  seija.niemela2@suomi24.fi

JOHTOKUNTA

Nokipannukahvit maistuivat upeassa maisemassa.

Juhlakansa oli Kauno Kaulasen esittämien lapinlaulujen lumoissa.

30 v juhlassa palkitut yhdistyksen aktiivi-
toimijat
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SF-Caravan Napapiiri ry

SUUKOSKEN KEIDAS
Tervolan Koivussa

Tanssit kesälauantaisin alkaen 16.5.2015

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

Ryynäsenniemeen majoittuneille alennetut liput

SF-C NAPAPIIRI ry (014)

Talven selkä taittuu ja kevätaurinko 
sulattaa lumen ja jään. Ryynäspirt-
ti valmistui ennätysajassa. Kiitokset 
kaikille urakoitsijoille ja talkoolaisille, 
kahden vuoden projekti saatiin tähän 
pisteeseen Valojuhliin mennessä. 

Pikkujoulu järjestettiin 15.11.2014, 
läsnä 20 karavaanaria, moitteita on 
tullut tiedottamisesta, joka pääsään-
töisesti tapahtuu nettisivun kautta, vi-
ralliset kokoukset ilmoitetaan jäsen-
kirjeellä. Ensi kesän rakennuspuuhat 
jäävät vähemmälle, suunnitelmissa 
on pirtin lattian pinnoitus, sisäseini-
en pintakäsittely, imeytyskentän kor-
jaus. Kaikkia näitä ei voida tehdä tä-
nä kesänä jos Liitolta ei saada avustus-
ta. Hallitus on korottanut aluemaksu-
ja hillitysti kautta linjan, hinnasto jul-
kistetaan maaliskuun aikana. Ei tal-
vea etteikö karavaanareita tapaa au-
ringossa, kävimme Tertun kanssa tal-
vilomalla	 Inglesissä	 Gran	 Canarial-
la. Tapasimme karavaanareita, haita-
rin takana Erkki Hyvärinen vierellään 
Salme, hotellin kuudennessa kerrok-
sessa Kaarina ja Arska Kauppila ja yl-
lättävän paljon tuttuja kasvoja Ryynä-
senniemen vakio asiakkaita. Karaokea 
laulettiin että vieläkin hävettää.

YT-KASI lehti ilmestyy näin netti-
lehtenä, antakaa palautetta onko toi-
miva. Lehdessä on ennakkoilmoitus 
Vuosikokouksesta, virallinen vuosiko-
kouskutsu postitetaan jäsenille. Viime 
kesän kävijämäärät 16.5. - 19.9. Eri yh-
distyksiä 71, henkilömäärä 1910, ma-
joitus vuorokausia 841.

Aurikoista kevättä ja 
lämmintä kesää 

Juha Suosalo
SF-C 53017

Lapsen suusta kuultuna
Jarno (3 v.) hyppeli ilman paitaa. Ko-
tona oli hieman viileää ja pienet hen-
toiset ihokarvat nousivat käsivarressa 
pystyyn. Totesin Jarnolle, että Sinusta-
han on tullut mies, kun on jo ihokar-
voja. 

Illalla nukkumaan mennessä Jarno 
katseli mietteliäänä kun vaihdoin yö-
paitaa päälleni ja totesi sitten: Äitistä-
kin on tullut mies.

 
 Jarnon Äiti

Tervehdys karavaanarit

ENNAKKOILMOITUS

SF-Caravan Napapiiri ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 

pidetään Ryynäspirtillä Ryynäsenniemessä

sunnuntaina 19.4.2015 klo 14.00.
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SF-Caravan Napapiiri ry

RYYNÄSENNIEMI - Tervola

Valojuhlat 2014.

Jore Siltala Valojuhlilla.

Jouluista ohjelmaa à la Hilkka ja Markku.

Ohjelmaa seurattiin innostuneena.

Tanssitunnelmaa betonilla.

Ryynäspirtti talvivaipassa.
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SF-C RAAHENTIENOO (019)

Multarannan kuulumisia
Terveiset täältä meiltä Multarannasta 
sekä hyvää alkanutta vuotta 2015 kai-
kille.

Palataan vielä hieman viime kesään. 
Kesäaika meni jälleen nopeasti ja ilmat 
suosi caravaanari harrastusta. Meil-
lä Multarannassa treffejä oli entiseen 
malliin plus yhdet syntymäpäivätref-
fit boonuksena. Niinpä leiritoimikun-
nalla kuin muillakin touhua riitti mut-
ta kaikki saatiin kunnialla läpivietyä. 
Kirppu-ponikin ilahdutti jälleen aluel-
la kyydittämällä lapsia. Loheja oli al-
kukesästä istutettu kalalampeen. Vaan 
eipä se niin helppoa ollutkaan kuin 

kuvitella saattoi kalan saanti meinaan, 
monesti oli makkaraan tyytyminen. 
Syksyn koittaessa saatiin alueen säh-
köistystyöt valmiiksi. Kaikki sähkötol-
pat vaihdettiin uudenmallisiin, siispä 
vanhat sähköroikat eivät enää alueel-
la käy.

Syyskokouksessa kausipaikkalaiset 
äänestivät vuoden 2014 Multarantalai-
siksi Eero Rajaniemen ja Anneli Kitti-
län. Eero on alueemme ”tunnettu ka-
lamies” ja Annelikin on monet keitot 
keitellyt ja muutenkin he ovat autelleet 
alueella kaikin tavoin. Kiitokset heille 
ja onnea huomionosoituksesta!

Mennäänpä  hieman talven tapahtu-
miin. Ne käynnisti Tuppiturnaus-vii-
konloppu, siellä mestaruutta juhli jäl-
leen kerran Eskot (Korpela ja Rääpys-
järvi).

Talvella tapahtumia on noin kerran 
kuukaudessa.

Tämä vuosi on meidän juhlavuosi, 
kun yhdistyksemme täyttää 40 vuotta.
Sitä juhlistamme elokuussa Juhlatref-
feillä. Tervetuloa juhlimaan kanssam-
me Multarantaan!

                                                                                                                   
Terveisin  Mervi

Hallitus 2015

Markku Luukinen, pj./jäsenkirjuri  040 596 1183  
Ahti Mustakangas siht./Yt-yhdyshenkilö  040 058 8124  
Kimmo Luukinen Vpj./tarvikemyyjä  044 547 1424  
Antero Holappa Rahastonhoitaja  040 026 5358
Jukka Mikkilä  040 502 1065
Mervi Laaksolinna 041 544 1774
Marko Karjalainen 040 504 3902

Juhlatoimikunta
Esko Korpela
Kari Ihlberg
Heikki Sippala
Markku Luukinen
Ahti Mustakangas
Jukka Mikkilä
Mervi Kallela

Leiritoimikunta
Vetäjä Jukka ja Merja Mikkilä
Kari ja Tuulikki Ihlberg
Kimmo ja Merja Kylmäluoma 
Timo ja Mervi Laaksolinna
Sari Laitinen ja Tapio Lempinen
Heikki Sippala 
Kimmo Luukinen
Marko Karjalainen ja Henrika Lohvansuu
Kaarina Sarviranta 
Vieno Korpela

Tiedotustoimikunta
Vetäjä Mervi Kallela  044 307 3173

Nuorisoyhdyshenkilö 
Merja Mikkilä  044 507 4865

KOKOUSKUTSU

Sf-Caravan Raahentienoo ry:n
Sääntömääräinen kevätkokous

5.4.2015 klo 14.00

MULTARANNASSA

Esillä sääntömääräiset asiat
Jäsenkorttien tarkastus

klo 13.30 alkaen

Tervetuloa

Hallitus



SF-Caravan Raahentienoo ry

MULTARANTA - Pattijoki

•	 Tuomiojantie 668, 92140 Pattijoki
•	 p. 043 216 1835
•	 www.multaranta.fi
•	 Vaunupaikkoja 150
•	 Rauhallisella paikalla pellon reunassa
•	 Nurmikkopohjaiset vaunupaikat tarjoavat oivan 

lomatunnelman
•	 Vieressä uimalampi, lohilampi, minigolf, tanssi-

lava, 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- ja tenniskenttä, pingis, polkuvene 
ja polkuautoja

•	 Maksuton wlan
•	 Kesäisin sauna joka ilta
•	 Avoinna ympäri vuoden

MULTARANNAN HINNASTO 2015

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

Alueella voit maksaa pankkikortilla.

28.-30.8.2015 Multarantaan

Ohjelmassa mm. pe  Karaoke
 la Juhlaohjelma n. klo 13.00 (sis. ruokailun)
  Illalla orkesteritanssit 

Ohjelma nähtävänä lähempäna Multarannan nettisiuilla.32    SF-C | YT-KASI 2015



SF-Caravan Raahentienoo ry

Multarannan 
tapahtumat 

2015
27. - 1.3.   Pakkastapahtuma
20. - 22.3.   Saslikki
2. - 5.4.   Pääsiäinen
30.4. - 3.5.   Vappu + talkoot
22. - 24.5.   Kesäkauden avaus
18. - 21.6.   Juhannus
24. - 26.7.   YT-Lättytreffit
28. - 30.8.   Yhdistyksen 40-v Juhlat
18. - 20.9.   Kesäkauden päättäjäiset
25. - 27.9.   Talkoot
9. - 11.10.   Kalansavustus
30.10. - 1.11.   Halloween
20. - 22.11.   Pikkujoulu

Makkaranpaistoon on alueella kaksi kotaa. Treffeillä makka-
raa voi ostaa orkesteritanssien aikaan Ketunpesän läheisyy-
dessä olevasta huvimajasta. Alakuvassa makkaroita paista-
massa Aija Jaatinen (etualalla) ja Kaarina Sarviranta.

Alueemme tarjoaa monenlaisia ajanviettomahdollisuuksia. 
On hyvä uintipaikka, joka on lapsiystävällinen matalan ran-
nan ja hiekkapohjan ansiosta ja syvenee myös sopivasti. 
Talvisin on avantouinti-mahdollisuus. 

Aikaa voi kulutella myös mukavasti  kalastamalla kirjolohia 
(15 € saatu kala) sekä pelaamalla monenlaisia pelejä kuten 
alakuvassa minigolfia. 
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SF-C PERÄPOHJOLA (015)

SF- Caravan Peräpohjola ry
sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS

ti 24.3.2015 klo 18.00

Paikka: Cumulus Kemi, 
Hahtisaarenkatu 3. 

Kokoushuone Neuvos

Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Hallitus

Vuosi on alkanut vaihtelevilla säillä, 
ainakin tammikuussa lämpötilat vaih-
telivat nollasta -26 pakkasasteisiin. 
Lehden ilmestyessä alamme jo odotta-
maan kevätkuukausia ja lumien sula-
mista sekä seisonnasta olevien asunto-
autojen käyttöönottoa. 

Aloitin toisen kauden puheenjoh-
tajana. Kiitän luottamuksesta valites-
sanne minut jatkamaan seuraavat kak-
si vuotta. Tämän vuoden hallitukseen 
tuli uusina jäseninä syyskokouksessa 
valittuina Pirjo Rajaniemi, Tapio Piipa-
rinen ja Timo Alajas. Elli Kursu valit-
tiin uudelleen. Sihteeriksemme saim-
me nuoren jäsenen Marjut Saaren, joka 
toimii hallituksessa ulkopuolisena sih-
teerinä. Tosi hienoa, että saimme nuo-
ria mukaan hallitukseen ja toimintaan 
mukaan. Lämpimät kiitokset edellisen 
vuoden hallituksen ja toimikuntien jä-
senille ja ahkerille talkoolaisille teke-
mästänne työstä yhdistyksemme hy-
väksi.

Viime vuonna vietettiin Karavaa-
nariliiton 50-vuotisjuhlavuotta ja tä-
nä vuonna vietämme SF-Caravan Pe-
räpohjola ry:n 40-vuotisjuhlia Elotref-
feillä 7.-9.8. Toivomme ja odotamme 
onnistuneita treffejä juhlien merkeissä 
ja sen suunnittelu ja järjestäminen on 
jo aloitettu hallituksen ja erilaisten toi-
mikuntien yhteistyönä.  

Tämän vuoden muita merkittäviä 
tapahtumia ovat myös Juhannusjuh-
lat 19.-21.6 ja Lasten Peikkotreffipäi-
vä 18.7.  Lasten Peikkotreffit olivat vii-
me vuonna ensimmäisen kerran ja ne 
olivat onnistuneet, joten jatkamme sa-
malla teemalla myös tänä vuonna ja 
odotamme, että pieniä peikkolapsia 
tulee alueelle viettämään lasten päi-
vää erilaisten ohjelmateemojen mer-
keissä. Aikuiset peikot ovat myös ter-
vetulleita! 

Suurimpana hankkeena tänä vuon-
na on aloitettu rakennushankkeen 
käynnistäminen vanhan Hopeapirtin 
tilalle.  Tälle kesälle  ei uutta raken-
nusta vielä saada, mutta toivon mu-
kaan vuoden päästä ollaan jo raken-
nuspuuhasteluissa.  

Mietelause tuleville vuosille: 

Kukaan ei voi tehdä kaikkea, 
mutta jokainen voi tehdä jotakin; 
ja jos jokainen tekee jotakin, 
tulee kaikki tehdyksi.

Eija (101361-1)

Kemin LumiLinnan 20-vuotisjuhlavuosi 2015

LumiLinna tarjoaa elämyksiä niin 
lapsille kuin aikuisillekin.

LumiLinna ja juhlanäyttely avoinna päivittäin
klo 10-18,  ajalla 25.1.- 6.4.2015
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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
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Hallitus 2015

Eija Kantola, puheenjohtaja 040 037 5417 kantola.eija@gmail.com  
Pertti Hamari, varapj. 040 558 0306 pertti.hamari@luukku.com
Pirkko Salmelainen 040 533 1746 
Elli Kursu 040 533 1746 ellikursu@gmail.com
Timo Alajas 044 990 9742 alajas.timo@gmail.com 
Martti Kenttä 040 036 3784 martti.kentta@gmail.com 
Raini Kurttio 044 077 7488  rainik@suomi24.fi
Tapio Piiparinen 044 204 5013 t.piiparinen@gmail.com
Pirjo Rajaniemi 050 573 9926 pirjo.rajaniemi1@gmail.com

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

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

Alue- ja turvatoimikunta 
Jarmo Kallio-Kokko (vetäjä) 040 575 7391
Ringa Sammalkangas
Eero Laakso
Pertti Hamari
Mauri Mäkinen
Markku Pietilä
Timo Alajas
Tuomo Kallijärvi

Huvi- ja treffitoimikunta
Marjut Saari (vetäjä)  040 728 8342
Ringa Sammalkangas (vetäjä) 045 146 1170
Arja Karpoff
Merja Heiska
Markku Pietilä
Sami Pyörälä
Veli-Matti Saari

TOIMIHENKILÖT

Tapahtumat 2014
•		 talvitapahtuma		 21.3.
•	 kevätkokous		 24.3.	Cumulus,	Kemi
•		 vappujuhlat		 30.4.
•		 kevään	retki		(avoin)
•		 alueella	haravointi-	ja	siivoustalkoot,	alueen	kesä-
 kuntoon laitto  16.5.
•		 kesäkauden	avajaiset	 22.	-	24.5.
•		 juhannusjuhla		 19.	-	21.6.
•		 lasten	peikkotreffit		 18.7.	
•		 talkoilla	alueen	laitto	Elotreffikuntoon	(avoin)
•		 Elotreffit	ja	40	v.	Juhlat		 7.	-	9.8.
•		 kesäkauden	päättäjäiset		(avoin)
•		 talkoilla	alueen	talvikuntoon	laitto	(avoin)
•		 syyskokous	(avoin)
•		 pikkujoulu	(avoin)
•		 Uuden	Vuoden	vastaanotto	Hopeaperällä	31.12.

Juhlatoimikunta
Eija Kantola (vetäjä)
Raini Kurttio
Elli Kursu
Pertti Hamari
Timo Alajas
Pirjo Rajaniemi
Pirkko Salmelainen
Tapio Piiparinen
Sirkka-Liisa Mällinen
Martti Kenttä
Päivi Alajas
Tuula Juntunen
Tuula Piiparinen

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

Huoltovastaava 
Eero Laakso  040 070 7990 
eero.laakso@pp.inet.fi

Alueen yhdyshenkilö 
Elli Kursu
Alueen yhdyshenkilö    040 561 4259

YT-henkilö 
Elli Kursu  040 533 1746 

Websivut ja Facebook
Eija Kantola
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Katsaus vuoteen 2014
Hopeaperällä talkoitiin ahkerasti ja to-
teutettiin toimintasuunnitelman mu-
kaiset työt. 

Alkukesästä oli suuri puu-urakka 
pilkkomisen ja latomisen osalta. Mo-
nien unelma uusista laiturin uimapor-
taista toteutettiin juhannuksen aikoi-
hin, joka helpotti monen Simojokeen 
uimaan pääsyä niin saunan yhteydes-
sä kuin muulloinkin helteisinä päivi-
nä. Lisäksi uusittiin saunan lauteet ja 
saunan paneelit seiniin. 
Grillikodan	 lattia	 kunnostettiin	 lat-

tian lakkauksella. Huoltorakennuk-
sen keittiöön hankittiin uusi liesi, keit-
tiön pöydän kansi uusittiin sekä vaih-
dettiin lattiaan uusi matto. Elotreffeil-
le naiset kuorivat talkoilla perunoita 
kymmeniä kiloja. Kesäkeittiötä paran-
neltiin seinien paneloimisella ja lattia 
maalattiin.

Lisäksi vanha iso vaihtolavallinen 
säiliö hävitettiin alueelta ja hankittiin 
jätehuoltoon sopivammat jäteastiat, joi-
hin erilaiset jätteet lajitellaan. Syksyllä 
tehtiin myös jätekatos jäteastioille.

Isoin ja suurin talkootapahtuma oli 
alueen sähköistys valaistuksen osalta 
ja nyt kaikilla kausipaikoilla valaistus 
mahdollistaa liikkumisen helpommin 
syksyn ja talven aikoina.

Kevätliittokokoukseen osallistui El-
li Kursu, Pertti ja Tuovi Hamari, Arja 
ja Mauri Mäkinen. Elli Kursu palkittiin 
SF-Caravan 50-vuotisjuhlamitallilla.

Moni jäsenistämme osallistui myös 
liiton erilaisiin 50-vuotistapahtumiin 
pitkin vuotta.

Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta 
osallistumisesta yhdistyksen toimin-
taan ja tapahtumien järjestämiseen. 
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LASTEN PEIKKOTREFFIT la 18.7.2015

Peikkotreffit järjestetään nyt toisen kerran Hopeaperällä 18.7.

Sydämellisesti tervetuloa niin aikuiset kuin lapsetkin 
lasten peikkotreffipäivän tapahtumaan.

Lasten Peikkotreffien ohjelma tarkentuu lähempänä kesää
ja on löydettävissä yhdistyksen kotisivulta www.sfc-perapohjola.fi 

ELOTREFFIT ja
SF-C PERÄPOHJOLA ry:n 

40 v. JUHLA  7. - 9.8.2015

Juhlimme yhdistyksemme 40-vuotisjuhlia 
Elotreffeillä. 

Perjantaina 7.8.  Arja Havakka yhtyeineen 
tanssittaa Hopeapirtillä ja karaoketanssit on 

molempina iltoina 7. - 8.8. Mutterissa.

Kilpailuja aikuisille ja lapsille, arpajaiset, 
tervehdysten vastaanotto, ruokailu, 
karaoken osakilpailu, kokon poltto sekä 
paljon muuta mukavaa ohjelmaa 
viikonlopun aikana!

Tarkempi ohjelma yhdistyksemme koti-
sivuilla www.sfc-perapohjola.fi 
kesän alussa.  Tervetuloa!
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Hopeaperältä marjastamaan ja kalaan   
   
Hopeaperä on ihanteellinen marjas-
tajan tukikohta. Lähietäisyydellä on 
suuria suojeltuja suoalueita, jotka ovat 
tunnettuja ja hyviä hillan, lakan ja suo-
muuraimen kasvupaikkoja. Suurim-
malle Martimoaavan luonnonsuojelu-
alueelle on alueeltamme matkaa vain 
n. 15 km. Alue on hyvin varusteltu ret-
keilijän ja marjastajan käyttöön. Alu-
eella on taukotupia ja useita nuotio- ja 
laavupaikkoja, joissa on retkeilijän ja 
marjastajan mukava levähtää ja hau-
kata vähän evästä sekä nauttia hienos-
ta luonnosta ja sen hiljaisuudesta.

Lähietäisyydeltä löytyy myös mui-
ta vastaavia suojeltuja suoalueita, ku-
ten Luujärven alue, jossa on kaksi ko-
meaa järveä ja pari pienempää lampea. 
Alueelta löytyy monenlaista suoaluet-
ta avosuosta harvakasvuiseen korpi-
suohon ja myös metsäsaarekkeita. Täl-
le alueelle Hopeaperältä on n. 10 km 
matkaa. Lähimpänä meidän aluetta 
on edellisiä pienempi Ristiaapa nimi-
nen luonnonsuojelualue sinne on mat-
kaa alle 10 km. Maantieltä on alueelle 
kuitenkin  n. 2 km kävelymatka.

Alueemme lähietäisyydeltä löytyy 
hyvin kaikkia muitakin marjoja ai-
van lyhyen kävelymatkan päästä.  Tai-
nivaaran alue on myös yksi suosit-
tu marjastus paikka, joka on tunnettu 
myös erityisen hyvänä vadelmapaik-
kana.

Kaikki karavaanarit, varsinkaan 
kaikki miehet eivät halua olla mitään 
”marjanpoimijoita”. Hyvin yleinen va-
paa-ajan harrastus monilla karavaana-
reilla on kuitenkin kalastus. Kalastus-
ta on myös mahdollista harrastaa alu-
eeltamme. Simojoki, joka virtaa vapaa-
na alueemme vierestä, on niitä harvo-
ja lohijokia, joihin vuosittain lohi nou-
see kutemaan. Joessa on myös runsas 
ja monipuolinen muu kalakanta.

Joki onkin erittäin suosittu varsin-
kin perhokalastajien keskuudessa. Si-
mojoessa pidettiin muutama vuosi sit-
ten jopa perhokalastuksen maailman-
mestaruuskilpailut. Isotainikoski, jo-
ka oli yksi kilpailukoskista on alueem-
me yläpuolella oleva n. kilometrin pit-
kä komea ja iso koski. 

Isotainikoski on uiton jäljiltä entisöi-
ty muutama vuosi sitten lohen kutu-
koskeksi. 

Simojoen lohille kelpaavat perintei-
set värikkäät lohiperhot, myös monen-
laisilla vaapuilla ja lusikkauistimilla-
kin on lohia rannalle nosteltu. Vuonna 
2014 jokeen nousi virallisen lohiasken-
nan mukaan ennätysmäärä 3220 lohta. 
Ensimmäiset lohet nousivat jo 19.5.-14 
ja viimeiset 14.8.-14.

Simojokeen nousseitten lohien mää-
rä on ollut vuosittain hyvässä kasvus-
sa. 10 vuotta sitten jokeen nousi vain 
n. 513 lohta.
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POHJOIS-SUOMEN SF-CARAVAN-alueet

RYYNÄSENNIEMI
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