POHJOIS-SUOMEN YT
SF-CARAVAN YHDISTYKSET

YT-KASI 2017

Lehden julkaisijat:
SF-C LOHENPYRSTÖ ry
SF-C LÄNSI-POHJA ry

SF-C KOILLISMAA ry
SF-C NAPAPIIRI ry
SF-C OULUN SEUTU ry

SF-C OUNAS-LAPPI ry
SF-C PERÄPOHJOLA ry
SF-C RAAHENTIENOO ry

Kaamoksen Kaatajaiset 27. - 29.1.2017 Rokualla
Maanantaiaamu Oulussa, sataa räntää,
tuuli viuhuu, asteet nollan tietämillä.
Olkaamme siis kiitollisia viime lauantain säästä, joka oli Rokualle tilattu.
Aurinko paistoi, ei juurikaan pakkasta,
mahtava keväisen tuntuinen keli. Oli
mukava tavata tuttuja ja uusia tuttavuuksia, varsinkin kodalla. Hyvin moni uskaltautui ulos hotellin uumenista,
käyden nauttimassa kauniista ilmasta.
Joten maukkaan aamupalan ja ulkolenkin päälle maistui nuotiomakkara
kodalla. Lauantai buffeen syömiseen
oli mahdollisuus klo 12.00 – 19.00 välisenä aikana, joten jokainen löysi varmaan sopivan ajan ruokailuun. Kylpylässä riitti myös kävijöitä, kuuluihan
kylpylän ja kuntosalin käyttö Kaamospakettiin.
Karavaanarit olivat tulleet sankoin
joukoin paikalle jo perjantaipäivän aikana. Meitä Pohjoisen YT-alueen jäseniä oli paikalla kaikkiaan 190 henkilöä.
Osa tuli paikalle omalla autolla, toiset
yhdistysten järjestämillä linja-autokuljetuksilla. Perjantai-iltaa vietettiin ravintolasalissa kuunnellen ja tanssien
Johanna Pakosen & Midinetin tahdeissa, valomerkille asti se ilta venähti.
Lauantain ulkoilun ja kodalla vietetyn ajan jälkeen alkoi Kaatajaisten pääohjelma – karaokekisat, vetäjänä toimi
Oulusta Vellun karaoken Veli Hujanen.
Paikalle oli saapunut viisitoista laulajaa. Valitettavasti ilmoittautuneita ei
ollut niin montaa kuin säännöt olisivat
sallineet.
Säännöt sanovat: Pohjoisen YTalueen karaokekisan loppukilpailuun kutsutaan voittajat kaikista

alkukarsinnoista. Nämä alkukarsinnat järjestetään YT-treffeillä kesän ja syksyn aikana. Siellä voittajat
saavat kutsun saapua
loppukilpailuun Kaamoksen Kaatajaisiin.
Mikäli et voita ensimmäisellä yrittämällä yksillä treffeillä
alkukilpailussa, mene
yrittämään seuraaville YT-treffeille. Kaikki
paitsi voittajat voivat
osallistua eri alueiden järjestämiin alkuTuulia Kuokkanen vastaanottaa Prinsessan pokaalia.
kilpailuihin.
Kaamoksen loppukilpailun kolme paklo 11.00. No onneksi olimme jopa hierasta/sarja kutsutaan vielä PohjoisSuomen ja Järvi Suomen yhteistreffeil- man edellä aikataulusta, koska viiväsle kilpailemaan. Nämä treffit on järjes- tys tuli eteen. Hieman liukas kohta hotetty perinteisesti viikkoa ennen juhan- tellin ajotiellä ja kuskin pieni ohjausliike johti automme renkaiden tipahtanusta Ruununhelmen alueella.
Kilpailussa oli kova taso, mutta tuo- misen tien reunan yli. Tarina ei kerro
marit löysivät kyllä järjestyksen jokai- kumpi toimi ohjaimissa. Meillä siis on
neliveto, no siitä huolimatta tarvitsimsessa sarjassa.
Lauantai-illan tahdit antoi Lemmen- me hotellin huoltomiehen ja hänen Hilautta orkesteri ja kovasti saivat orkes- luxin vetoapua, ja apu löytyi nopeasterin jäsenet kehuja menosta ja tunnel- ti. En myöhästynyt viivästyksestä huolimatta koulutuksesta. Hotellin henkimasta.
Sunnuntaiaamun valjetessa jokai- lökunta oli mukana koko viikonlopun
nen ajallaan haikeana joutui taas suun- meidän kanssamme ystävällisellä ja
taamaan kotia kohti, toivottavasti ren- hyvällä palvelulla.
touttaneen sekä mukavan viikonlopun
Pirjo
jälkeen.
063847-1
Itsellämme oli hieman kiireempi
kohti Oulua, olin menossa kuntavaalikoulutukseen jonka alkamisaika oli

LOPPUKILPAILUN VOITTAJAT 2017
Prinsessa, tytöt alle 10 vuotta
Tuulia Kuokkanen
SFC Raahentienoo
Herttuatar, naiset 16 - 40 vuotta
1. Outi Ronkainen
SFC Napapiiri
2. Taina Luukinen
SFC Raahentienoo
Kuningatar, naiset 41 - 59 vuotta
1. Anne Kallio-Oinas
SFC Oulun seutu
2. Taina Kauppinen
SFC Länsi-Pohja
Ruhtinatar, naiset yli 60 vuotta
1. Annikki Holappa
SFC Länsi-Pohja
2. Ritva Meriläinen
SFC Lohenpyrstö
Herttua, miehet 16 - 40 vuotta
1. Kimmo Luukinen
SFC Raahentienoo
Kuningas, miehet 41 - 59 vuotta
1. Hannu Kärsämä
SFC Peräpohjola
2. Mika Kokko		
SFC Raahentienoo
3. Henri Pallari		
SFC Länsi-Pohja
Ruhtinas, miehet yli 60 vuotta
1. Veeti Martikkala
SFC Lohenpyrstö
2. Eero Lukkarila
SFC Lohenpyrstö
3. Matti Takalo S
FC Länsi-Pohja
YT-karaoken loppukilpailun voittajat

Tietoa YT-toiminnasta ja
periaatteista
YT-toiminnan perustava kokous on pidetty Kemissä 16.1.1982, edustettuna siellä olivat seuraavat yhdistykset, Koillismaa, Pohjois-Pohjanmaa, Napapiiri, LänsiPohja ja Peräpohjola. Raahentienoo hyväksyttiin YT-alueeseen 80-luvun loppupuolella ja Lohenpyrstö hyväksyttiin vuonna 2008 alueen jäseneksi.
Nyt YT-alue koostuu kahdeksasta yhdistyksestä, jotka ovat:
014 SF-Caravan Napapiiri ry
018 SF-Caravan Oulun seutu ry
037 SF-Caravan Koillismaa ry
050 SF-Caravan Ounas-Lappi ry

015 SF-Caravan Peräpohjola ry
019 SF-Caravan Raahentienoo ry
043 SF-Caravan Länsipohja ry
069 SF-Caravan Lohenpyrstö ry

Toiminnan tarkoitus on koordinoida YT-yhdistysten toimintaa sekä kehittää
yhteisten asioiden käsittelyä. Kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä huhtikuun 15. päivään mennessä ja syksyllä marraskuun 15. päivään mennessä. Kokouksien pitojärjestyksestä on sovittu lista, minkä mukaan kukin yhdistys
vuorollaan toimii koollekutsujana. Jokainen yhdistys valitsee edustajansa YT-kokuksiin ja heillä tulee olla riittävät valtuudet tehdä päätöksiä sekä esittää edustamansa yhdistyksen kanta kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi on sovittu järjestys YT-alueen vetovastuusta. Listasta selviää järjestys, mikä yhdistys on
vuorossa vuosittain järjestettävien alueen yhteisten tapahtumien järjestämisestä, kuten Kaamoksen kaatajaiset ja Ruununhelmessä pidettävät karaokekilpailut.
• YT-kokouksessa tehdään päätökset enemmistöperiaatteella yksi ääni/yhd.
• Kokouksen päätökset ovat suosituksia ja ne vaativat yhdistyksien erillisen
		päätöksen tullakseen voimaan.
• YT-kokous ottaa kantaa SF-Caravan ry:tä ja sen toimintaa koskevissa asioissa.
• Koordinoida YT-alueen yhdistysten toimintaa ja valmistella kannanottoja
		toimintaan vaikuttavissa asioissa.
• Sopia YT-treffien ajankohdat, että vältetään päällekkäisyydet ja muut tahat		tomat ristiriidat.
• Järjestää YT-alueela yhteistä koulutusta sekä tapahtumien kehittämistä.
• Käsitellä ja ottaa kantaa viranomaisten tekemiin päätöksiin, jotka koskevat
		caravantoimintaa.
• Kehittää ja ylläpitää yhteyksiä matkailupalveluita tarjoaviin yrittäjiin ja tie		dottaa mahdollisista erityissopimuksista kaikille pohjoisen YT-yhdistyksille.
YT-vastuuhenkilö Kauko Meriläinen

KOULUTUSTA
Löytyykö Pohjoisen YT-alueen yhdistyksillä tarvetta ja halua yhteiseen koulutukseen? Olisi tarkoituksenmukaista järjestää erilaisia koulutuksia yhdessä, toisi varmasti myös säästöjä yhdistyksille. Tällä erää olisi tarkoitus
järjestää järjestysmieskortin uusimiskoulutusta. Idea tähän koulutukseen lähti Lohenpyrstöstä ja koulutus tapahtuisi keväällä 2017.
Mikäli sinä jäsen lukijana tai yhdistyksen edustaja kiinnostuitte asiasta,
ottakaa ensisijaisesti yhteyttä oman yhdistyksen puheenjohtajaan. Puheenjohtaja välittää tiedon oman yhdistyksen hallitukselle, joka tietenkin tekee
päätökset koulutukseen osallistumisesta. Päätösten jälkeen puheenjohtajat ottavat yhteyttä Lohenpyrstön puheenjohtaja Tuula Ylisuutariin. Jolloin
on sitten tiedossa mukaan lähtevät yhdistykset ja sitä kautta myös koulutukseen osallistuvat jäsenet.
Mikäli yhdistys kouluttaa ja maksaa koulutuksen jäsenille on oikeus ja
kohtuus, että koulutuksen saanut jäsen on myös yhdistyksen käytettävissä
koulutusta vastaaviin tehtäviin yhdistyksen sitä pyytäessä.

KATSO KAIKKI

YT-TREFFIT
sivulta 28

YT-KASI
Pohjois-Suomen
SF-Caravan-yhdistysten
yhteinen nettijäsenlehti
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
Pirjo Kuisma
045 883 9808
Airi Vesa
044 975 0365
SF-Caravan Ounas-Lappi ry
Jukka Salmi
040 740 6518
SF-Caravan Peräpohjola ry
Aimo Takkinen
040 090 0558
Eija Kantola
040 037 5417
SF-Caravan Raahentienoo ry
Mervi Laaksolinna 041 544 1774
Kimmo Luukinen
044 547 1424
ILMOITUSHINNAT sis. alv 24 %
1/1-sivu
350 e
1/2-sivu
180 e
1/4-sivu
90 e
Sivunvalmistus Monetra Oy,
Painatuspalvelut, Airi Vesa
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SF-C KOILLISMAA ry (037)
SF CARAVAN
KOILLISMAA

PUHEENJOHTAJAN PULINAT
Kaikista Pohjoisen alueen treffeistä
löytyy tietoa tästä lehdestä.
Iloista alkavaa Caravankautta kaikille.

SIIKALAISEN TARINAA

Moikka Caravaanarit
Kun tämä lehti ilmestyy on jo päivä
jatkunut huomattavasti, ja sehän tietää, että pelit ja pensselit pikkuhiljaa
kondikseen aloittamaan uutta Caravankautta.
Viime kesän reissut jäi olosuhteiden
pakosta lyhyiksi. Kävimme jonkin verran treffeillä muiden yhdistyksien caravanalueilla. Suosittelen osallistumaan sillä ne ovat todella mukavia tapahtumia, niissä viihtyy aina. Viikonloppureissuksi ihan soppeleita, eikä
välimatkatkaan ole pitkiä.

Isommat rakennusprojektit ovat paussilla jonkin vuoden. Tänä kesänä talkoot kohdistuu lähinnä puupitoiseksi (metsänhoitoa ja polttopuiden tekoa
jne.) sekä kunnossapitoon.
Siikalaisen vierapaikkamaksu pysyy entisellään eli 10 €/yö joka sisältää
valosähkön ja alueen käyttöoikeuden.
Osoite on se vanha tuttu Pikkaraisentie 41, 93700 Kuusamo. Alueemme on
ns. omatoimialue eli kaikki tehdään itse. Lisäinfoa Siikalaiseen liittyen saa
allekirjoittaneelta.
Juhannus bileet Siikalaisessa oli mieleen painuva tapahtuma. Leikkimielisiä kilpailuja oli runsaasti joka huipentui Wiilaite tanssikilpailuun. Täytyy sanoa että taso oli kova. Moitteita tuli ainoastaan palkinnoista (siivousvuoroja), no ainahan ei kaikki mene
ns. putkeen. Suuret kiitokset järjestäjille. Tänä vuonna kisa uusiksi parempien palkintojen kera.

Sähköpostiosoitteet ovat tervetulleita infon perille saamiseksi. Osoitteet
tulee ilmoittaa sihteerille.
Kaikista tapahtumista löytyy tietoa
kotisivuiltamme (www.sf-caravankoillismaa.fi). Kotisivuja täydennetään
pitkin vuotta.

TAPAHTUMAT 2017
Perinteiset Pääsiäistreffit Rukalla on
hyvä tapahtuma polkaista 2017 Caravankausi alkuun. Ajankohta tänä
vuonna on to 13.4. klo 12.00 – ma 17.4.
klo 12.00. Treffit talkooporukalla alkaa to 13.4. klo 9.00 leirin pystytyksellä. Talkooporukkamme on ns. katoava luonnonvara eli lisää aktiiviporukkaa tarvitaan. Pääsiäistalkoita ja ilmoittautumisia allekirjoittaneelle (joko sähköpostilla markku.niva@gmail.
com tai puhelimitse 040-764 8644) yhteydet puhelimitse mieluummin klo
17.00 jälkeen. Treffiohjelma löytyy kotisivuiltamme.
Sääntöjen määräämä Kevätkokous
on hiihtostadionin toimistossa Rukalla Sunnuntaina 16.4 klo. 15.00.
KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN.
Siikalaisen avajaiset/pilkkikisat järjestetään vappuna la 29.4 klo 13.00
Muita tapahtumia: Juhannus Siikalaisessa ja valojuhlat syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Kaikista tapahtumista löytyy tietoa kotisivuiltamme.
Markku Niva, puheenjohtaja

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

www.siikaluomat.fi
Puutavaran kuljetusta
jo yli 55 v.

Johtokunta 2017

Päivi Riipinen
Seija Palosaari
Pekka Riipinen
Sakari Siikaluoma
Mirva Pesonen
Pekka Jormakka
Aimo Hiltunen
Esa Korpua, varainhoitaja
Sinikka Siikaluoma, sihteeri
Markku Niva, puheenjohtaja

Huvitoimikunta

Päivi Riipinen, pj. koollekutsuja
Sakari Siikaluoma
Päivi Jormakka
Leena Salmenkorva
Ari Salmenkorva
Maarit Niva
Ulpu Hujanen
Edith Pyykkö
Erkki Pyykkö
Anja Hiltunen
Paula Pesonen
Pirjo Heikkinen
Pekka Heikkinen

SF-Caravan Koillismaa ry

Siikalaisen aluetoimikunta
Pekka Jormakka, pj., koollekutsuja
Pentti Palosaari
Kari Hujanen
Esa Korpua
Varalla:
Sinikka Siikaluoma
Seija Palosaari
Anja Hiltunen
Paula Pesonen

Yhdistyksen toimihenkilöt
Markku Niva, puheenjohtaja
Sinikka Siikaluoma, sihteeri
Esa Korpua, varainhoitaja		

040 764 8644
040 524 8058
040 525 5275

markku.niva@gmail.com
ssiikaluoma@gmail.com
esa.korpua@gmail.com

http://www.sf-caravankoillismaa.fi/
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"Kaikenlaisen luvallisen tavaran kauppa"

Kuusamo
Taivalkoski
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Ruijantie 29 p.0207751240 ma-pe 9-17.30 la 9-15 su suljettu
Kauppatie 12 p. 0405429873 ma-pe 9-17 la 9-14 su suljettu

SF-Caravan Koillismaa ry

Pääsiäistreffien tapahtumia

Lasten pulkkakisassa mentiin lujaa.

Voittajat poseeraa aidosti.

Pulkalla lapset ensin ja aikuiset perässä
ja tyyli on vapaa.

Tandemhiihdon voittajajoukkue Pohjois-Karjala.

Tandemhiihtoa tyylillä.

Monoheittokisan voittaja joukkue Koillismaa.

Lumiveistostaiteilijoiden luomuksia

Tästä se lähtee, mono meinaan.

Piku Pissalla
SF-Caravan Koillismaa ry

Täysistunto

Lämmitin petti

Kukka kuitenki
SF-C | YT-KASI 2017
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HUIPPUVUORILLA MAALISKUUSSA 2016
Joulukuussa 2015 päätimme lähteä
matkalle Svalbardiin eli Huippuvuorille. Oli jännittävää aikaa ennen reissuun lähtöä, kun ei tiennyt paikasta
etukäteen juuri mitään.
Siitä alkoi netin kautta tutustuminen
paikkaan ja suunnittelu, mitä kaikkea
tarvitsemme mukaan kyseiselle matkalle ja miten pukeutua jne. Matkan
järjestäjät, ystävämme Reijo ja Sirpa
Enontekiön Vikkurista, varasivat majoitukset, lennot Tromssa-Longyearbyen-Tromssa, moottorikelkat yms. etukäteen.
Svalbardissa on n. 2500 asukasta,
Lonyearbyenin kylässä 1800, Barentsburgin venäiskylässä 500 ja loput 200
kylän lähiympäristössä. Svalbardissa
ei asu työttömiä tai eläkeläisiä, kaikki aikuisväestö on työssäkäyviä ihmisiä. Merkittävin toimeentulo saarella
on kaivosteollisuus. Jääkarhuja alueella asustaa n. 3000 kpl. Paikkaa hallinnoi Svalbardin kuvernööri.
Lähdimme Kuusamosta perjantaina 11.3.2016 Riipisten asuntoautolla
Rovaniemen kautta Enontekiön Karesuvantoon, jossa yövyimme pari yötä
Vikkurin leirintäalueella. Osallistuimme lauantaina 12.3. paikallisten järjestämään pilkkikisaan, jossa suomalaiset
ja ruotsalaiset kisasivat voitoista. Meitäkin onnisti.
Matkamme jatkui sunnuntaina aamuvarhaisella, asuntoautolla, kohti Tromssaa, josta lento SASin koneella Longyearbyeniin, Svalbardiin. Lento kesti tunti ja 40 min. Lentokoneesta näkymät olivat laskeutuessamme
huikeat, vain lunta ja jäätä. Ja sitähän
se paikanpäällä olikin. Kasvillisuus
korkeimmillaan jotain heinää tms. lumen ja jään alla. Sää oli Svalbardissa
plussan puolella ja vettä sateli hieman.
Ryhmässämme oli 11 hlöä. Vuokrasimme lentokentältä pikkubussin. Reijo toimi ryhmänjohtajana.
Majoituimme 1. yöksi pensionaattiin, jossa oli kahden hengen huoneet
ja yhteinen oleskelu- ja ruokailutila.
Majapaikassa asusteli useita eri kansallisuuksia ja kielten sekamelska oli
hauskaa kuunneltavaa.
Seuraavat kolme yötä majoitumme
huoneistohotelliin, jossa tilavat huoneistot neljälle-kuudelle.
2. päivänä meillä oli ohjelmassa
kelkkailua. Ajoimme kelkoilla n. 150
km päivän aikana. Kävimme Temppelivuorella ja katsomassa upeita ”sinisiä
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vuoria” eli jään nousemia
ym. muita huikeita paikkoja.
Sää oli suotuisa kelkkailulle tuona päivänä, pakkasta pari astetta. Kahdella ryhmämme jäsenellä oli ase mukana turvaamassa retkikuntamme kulkua. Emme onnistuneet näkemään jääkarhua.
3. päivänä oli lumituisku,
joten kelkalla lähteminen ei
ollut turvallista, sillä näkyvyys oli huono, joten keskityimme sinä päivänä kylässä kiertelemiseen ja tuliaisostoksiin. Kylästä löytyi koulu, kirkko, museoita, baareja,
kauppoja ja ravintoloita. Oli
jopa kiinalainen ravintola ja
sushi-baari eli mieleistä ruokaa löytyi kaikille. Kylää vartioi aseistettu jääkarhuvahti kiertäen kylän ympärillä.
Kylän raitilla osalla ihmisistä kulki aseet mukana, mutta pankkiin ja postiin ei saanut aseita viedä.
4. päivänä lähdimme jälleen moottorikelkoilla liikenteeseen, tarkoituksenamme
käydä venäläisten asuttamassa hiilikaivoskylässä, BarentMatkat maailmalle.
sburgissa, mutta matkamme tyssäsi siihen, kun nouPalasimme iltapäivällä lentäen
simme korkealle vuorelle, josta olisi pitänyt laskeutua laaksoon ja jatkaa Tromssaan. Pohjois-Norjassa oli tuolmatkaa venäläiskylään. Tuuli tuiversi loin myrsky, mutta pääsimme juuri ja
edellispäivänä satanutta lunta niin, et- juuri laskeutumaan Tromssan kentälle, ennen kuin sulkivat kentän myrstei eteenpäin nähnyt muutamaa metkyn vuoksi.
riä enempää, joten turvallisuussyistä
Palasimme asuntoautolla kohti Suopalasimme takaisin kylään ja kiertelimme kelkoilla vuonon rannoilla katse- mea, lunta oli satanut ja tuiskuttanut
lemassa paikkoja. Osa porukasta yritti paljon, mutta onneksi tiet oli saatu jo
vielä pariin otteeseen, olisiko Barents- aurattua ja matkamme taittui mukaburgiin meno ollut mahdollista tuo- vasti Suomen puolelle. Yövyimme
na päivänä, mutta keliolosuhteet esti- vielä Karesuvannon Vikkurissa, envät edelleen perille pääsemisen. Joten nen kuin lähdimme kohti Kuusamoa.
Barentsburg jäi tällä kertaa näkemättä, Olihan se ikimuistoinen ja kokemuksen arvoinen reissu Huippuvuorille.
sillä sinne ei ole tietä.
5. päivänä oli sitten kotiinlähtöpäi- Kiitokset ystävillemme, jotka mahdolvä. Sää oli mitä hienoin, aurinko pais- listivat tämän matkan.
toi täydeltä terältä ja oli pikkupakkaKaravaanarit Kuusamosta
nen. Kiertelimme vielä mahdolliset
Päivi ja Pekka Riipinen
autolla kuljettavat tiet, n. 30 km, ymSinikka ja Sakari Siikaluoma
päriinsä ja saimme otettua vielä upeita valokuvia, kun sää oli kirkas ja aurinkoinen. Saimme hyviä kuvia naalista, kiirunoista ja karibuista, paikallisista matalajalkaisista poroista. Kävimme
myös Revontuli-tutkimusasemalla.

SF-Caravan Koillismaa ry

Longyearbyenin lentokentällä

Sininen vuori eli jäännousema

Paikallista asutusta

Longyearbyenin kylänraittia

Longyearbyenin
kartta

Kelkoilla liikenteessä

Ei aseita pankkiin ja postiin

Jääkarhu varoitusmerkki

SF-C LOHENPYRSTÖ ry (069)
Kohti juhlavuotta 2017
Itsenäinen Suomemme
juhlii tänä vuonna
satavuotista ja
oma yhdistyksemme kymmenenvuotista taipaletta - meillä on siis kaksin verroin syytä juhlaan!
Vuosi 2016 oli yhdistyksellemme uudistusten ja investointien aikaa. Aloitimme viheralueiden parannukset ja
uudistimme sähköjärjestelmiä sekä taloushallinto-ohjelmiston. Näihin satsasimme kymmeniä tuhansia euroja. Työt jatkuvat taloudellisen tilanteen puitteissa. Yhdistystoimintahan
on jatkuvaa kehittämistä ja joskus jopa aikaisempien toimintojen kyseenalaistamista.
Vuoden vaihtuessa Lohenpyrstön
hallitus uudistui, kun puolet sen jäsenistä vaihtui. Mielestäni tämä on hyvä
asia, koska näin voimme taata kehityksen jatkumisen myös tulevaisuudessa.
Samalla myös vanhat jäsenet saavat lisää virtaa uusien jäsenten myötä. Oikein lämpimät kiitokset hallituksesta

pois jääneille ja tervetuloa uudet jäsenet!
Juhlavuotemme huipentuu
4.-6. elokuuta pidettäviin Meritreffeihin, jolloin juhlistamme yhdistyksemme kymmenvuotista matkaa. Samanaikaisesti Pattijoella vietetään Pattijoen kotiseutupäiviä, Suomi 100 vuotta -teemalla. Ohjelmassa on mm. kulttuuripyöräilyä, orkesteritanssit sekä kakkukahvit. Lisäksi teatteriryhmä Hoplaa tulee esittämään karavaaniaiheista ohjelmaa. Tarkemmin tapahtumista tiedotamme Lohenpyrstön
nettisivuilla sekä Lohenpyrstön FB-sivuilla.
Mukavaa alkanutta vuotta kaikille ja tervetuloa Lohenpyrstöön!
Tuula Ylisuutari
puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Lohenpyrstö ry:n
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

HALLITUS 2017
Ylisuutari Tuula pj.
Isokääntä Tapani varapj.
Stenholm Petri
Pitkäaho Lea
Heikkilä Rauni
Meriläinen Kauko
Äijälä Jukka
Impola Tauno

puh. 040 7610 135
puh. 050 316 3688
puh. 044 3562 200
puh. 044 3281 937
puh. 050 5432 598
puh. 040 501 1936
puh. 050 562 5866
puh. 040 038 7556

MUUT TOIMIHENKILÖT
Eero Lukkarila
puh. 044 2231 677
- Rahastonhoitaja
Pia Vuorinen
puh. 044 556 1566
- Hallituksen sihteeri
Tapani Isokääntä, varapj. puh. 050 316 3688
- Toimisto- ja arkistovastaava
Pitkäaho Lea
puh. 044 3281 937
- Jäsenkirjuri
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tuula.ylisuutari@gmail.com
tapsa.isokaanta@gmail.com
petristenholm@hotmail.com
lea.pitkaaho@kotinet.com
rauni.heikkila@gmail.com
kauko.merilainen@gmail.com
jukka.aijala@gmail.com
tauno.impola@gmail.com

tapsa.isokaanta@gmail.com

Aika: Lauantai 1.4.2017 klo 13.00
Paikka: SFC-Lohenpyrstö, Lohenpirtti
Lohenpyrstöntie 53, 92140 Pattijoki
Käsiteltävät asiat:
- sääntöjen määräämät asiat
- hallituksen esitys yhdistyksen
sääntöjen kaikkien pykälien muuttamiseksi
- jäsenten esille haluamat asiat
on toimitettava hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo 12.30.

lea.pitkaaho@kotinet.com

Tervetuloa!

eero.lukkarila@kotinet.com
piacvuorinen@gmail.com

HALLITUS

SF-Caravan Lohenpyrstö ry

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 omatoimialue,
jolloin isäntään yhteys puhelimella p. 044 716 7803
• Yleiset saunavuorot joka päivä kesällä, tilauksesta
maksullinen perhesauna
• Erillinen pyykinpesutila, kesätiskipaikka ja juhlasali
• Rannalla tilava grillikota
• Lapsille leikkipaikka, nuorisotila, jalkapallomaalit
ja polkuautoja
• Polkupyöriä vuokrattavana/lainattavana
• Pienimuotoista kioskitoimintaa
• Luontopolkuja
• Lastenhoitotila, keittiö, inva-wc ja suihku
• Nestekaasun myynti
• Kaupunkiin matkaa vain 4 km
• Jätteiden lajittelumahdollisuus
• Karaoketanssia kesäviikonloppuisin

Hinnasto 2017
Vuorokausihintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla ja valosähkö kesäkaudella (1.5. - 30.9.).
Talvikaudella (1.10. - 30.4.) vuorokausihintoihin lisätään
erillinen veloitus sähköstä.
SFC-jäsen
19 €
Yhdistyksen 069-jäsen
17 €
Ei SFC-jäsen
29 €
Telttailija, ei SFC-jäsen
23 €
Sähkö
Mittarisähkö, alueella useita kWh-mitta0,26 snt/kWh
rillisia sähköpaikkoja, minimimaksu
2€
Lämmityssähkö ilman mittaria
10 €/vrk
Ilmastointilaitteen käyttö
8 €/vrk
Kesäkausi 1.5.2017 - 30.09.2017
Yhdistyksen 069 jäsen (+ mittarisähkö/isäntävelvoite) 250 €
SFC-jäsen (+ mittarisähkö/isäntävelvoite)
300 €
Ei SFC-jäsen (+ mittarisähkö)
600 €
Kausipaikka kesällä, yhtäjaksoisesti 1 kk kerralla
200 €
(+mittarisähkö/ei isäntavelvoitetta)
Talvikausi 1.10.2016 - 30.04.2017
Yhdistyksen 069 jäsen (+ mittarisähkö)
200 €
SFC-jäsen (+ mittarisähkö)
250 €
Ei SFC-jäsen (+ mittarisähkö)
500 €
Pyykinpesukoneen käyttö
Perhesauna 50 min, perusmaksu
Saunamaksu vierailta yleisillä vuoroilla
Kaasu 11 kg

3 €/kerta
7 € + 3 €/hlö
3 €/hlö
25 €/pullo

Isäntävelvoite: joko 4 vrk maanantai-torstai tai 3 vrk perjantai-sunnuntai.
Caravan Huiput etupassilla joka kuudes yö veloituksetta –
ei treffeillä. Leiman saa myös treffeiltä.
Yrityshinnat neuvotellaan erikseen.
Majoitusvuorokausi vaihtuu klo 15.00
Oikeus muutoksiin pidätetään.

”Tie valmis on, voin löytää sen keskellä kysymyksien”

Hengelliset treffit Lohenpyrstössä
16. - 18.9.2016					

Oli syyskuun aurinkoinen aamu Lohenpyrstössä, kun odotimme Teitä
Kristilliset Karavaanarit ensimmäisille Lohenpyrstön hengellisille treffeille. Häärinää ja hyörinää siellä ja täällä,
valmisteluja ja ilmassa oli jo kutkuttava odotus!
Tapahtumaan saapunut ensimmäinen pariskunta olikin jo Lohenpirtin
terassilla. He kertoivat olleensa monta päivää Lohenpyrstön ”vankina” ja
kiertäneensä koko Pattijoen patikoiden. Matkallaan he olivat löytäneet
mm. kivikylän raunioita -Parrin kalliot- ja ihan läheltä Lohenpyrstöä!
Pikkuhiljaa väkeä alkoi saapua tasaisena virtana ja perjantaina klo 14:00
”kristilliset pohjoisenkiertäjät” puheenjohtajansa Petrin johdolla sekä
muut treffiläiset olivat saapuneet tervetulohartauteen ja kahvitilaisuuteen.
Tämä ’’seurakunta’’ oli avointa ystävällistä väkeä, joka ihastui heti Lohenpyrstöön.
Taivaan Isä siunasi säät ja ilmatkin; rauha, hartaus ja ilo sopivat tähän
’’pakettiin’’ kuin veitsi sulaan voihin.
Viestiveljien ja saarnamiesten puheet,
rukoukset hoitivat, musiikki ja laulut
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lohduttivat ja virvoittivat uupunutta matkamiestä. Hyviä suhteita solmittiin ja vaihdettiin yhteystietoja.
Köökitoimikunnan emäntien
lohisoppa onnistui täydellisesti ja
tarjoilut, kuten myös palvelu sujuivat hyvin. Raahen seurakunnan kappalaisen Harri Joensuun
eloisa olemus ja mukanaolo metsäkirkon tilaisuudessa vapautti
myös hetkeksi Viestiveljien päävastuuta järjestelyistä.
Ilta Metsäkirkolla oli koskettava; vaelsimme sinne yhdessä pitkin luontopolkua. Kirkon seinät
pullistelivat väenpaljoutta, suurin osa jäikin ulos penkeille istumaan ja ihaili kun sininen savu leijaili korkeitten honkien lomassa ja Jumalan Sanaa sai koskettaa. Viisikielisen lauluihin yhtyi yli satahenkinen Metsäkirkon
väki. Oli tunnelmallinen ja yhteyttä luova hetki, tuntui kuin tämän porukan olisi tuntenut aina.
Lohenpyrstössä meitä odottivat
pyrstölän väen paistamat maukkaat
makkarat ja iltahartaus päätti hengen
ja ruumiin ravintorikkaan päivän.
Viikonloppu oli onnistunut kaikin
puolin hyvin! Yhteisvastuu treffien

järjestelyistä Kristillisten Karavaanareiden ja yhdistyksemme kanssa sujui
luontevasti.
Sunnuntain jumalanpalvelus ja messu Raahen kirkossa päättivät treffit.
Viestiveljet instrumentteineen palvelivat kirkossa ja seurakuntakodilla. Kuulimme puheita, runoja ja Raahen seurakuntalaisetkin saivat nauttia Kristillisten Karavaanareiden vierailusta.
Kiitos Mari ja Kauko Sormunen
aloitteestanne järjestää hengelliset treffit Lohenpyrstössä. Kiitos Viestiveljille, saarnamiehille, Raahen seurakunnalle, kaikille järjestelyissä mukana olleille ja teille jokaiselle, jotka saavuitte Lohenpyrstöön ja kiitos myös Taivaan Isälle.
Odotamme tulevaa syksyä ja seuraavia Hengellisiä treffejä ja kutsummekin Teidät ensi syksynä 15-17.9.2017
Lohenpyrstön seuraaville hengellisille treffeille.
”Tie valmis on, nyt tunnen sen ja
lähden matkaan palvellen. Voin jakaa,
minkä itse saan, rohkaista muita kulkemaan.” Vk 511
Kiittäen Eero ja Silja Lukkarila

SF-Caravan Lohenpyrstö ry

Lohenpyrstön tapahtumat
Tammikuu
27. - 29.1.

YT Kaamoksen kaatajaiset

Rokua

Helmikuu
11.2.

Kohti Ystävänpäivää

Lohenpyrstö

Huhtikuu		
1.4.
Kevätkokous
14. - 16.4.
Pyrstölän pääsiäinen

Lohenpyrstö
Lohenpyrstö

Toukokuu		
29.4. - 1.5.
Vappubileet ja Pyrstölän avvaus
6. - 7.5.
Kevätsiivous
19. - 21.5.
Liittokokoustreffit

Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lappeenranta

Kesäkuu
16. - 18.6.
		
23. - 25.6.

Järvi- ja Pohjois-Suomen
YT-alueiden kesänavaus
Juhannus

Ruununhelmi, Vaala
Lohenpyrstö

Elokuu
4. - 6.8.

YT-Meritreffit/10 v. Juhla

Lohenpyrstö

Syyskuu
1. - 3.9.
8. - 10.9.
15. - 17.9.
22. - 24.9.

Kalottipäivät
Rosvopaistitreffit
Hengelliset treffit
Syyssiivous

Ruununhelmi,Vaala
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö
Lohenpyrstö

Lokakuu
21.10.

Syyskokous

Lohenpyrstö

Marraskuu
		

Lohenpyrstön pikkujoulu (avoin) Lohenpyrstö

Joulukuu
31.12.

Uuden vuoden vastaanotto

Lohenpyrstö

Tapahtumistamme tiedotetaan tarkemmin nettisivuillamme
www.sfc-lohenpyrsto.fi

SF-Caravan Lohenpyrstö ry
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SF-C LÄNSI-POHJA ry (043)

Hyvää alkanutta vuotta 2017 kaikille yhdistyksemme jäsenille Alkutalvi
on kulunut joutuisasti. Olen himokutoja, anelmaisia sukkia ja säärystimiä,
sormikkaita ja pipoja on valmistunut
tiuhaan tahtiin. Aina löytyy joku uusi
malli, jota on pakko kokeilla. Kaupoissa lankahyllyt pyrin kiertämään, mutta aina löytyy uusia ihania lankoja. Ole
sitten ostamatta.

Pimeän ajan ilona olevat syysvalot
menettävät merkityksensä, kun päivä
piteneen parin tunnin viikkovauhtia.
Eipä ihme jos kutomisvauhti hiljenee
ja mieli tekee vaunuilemaan.
Talvisin vaunumme on Pyhällä,
käyntikertoja ei ole kovin paljon. Lapset käyvät useammin lasketteluharrastuksensa vuoksi. Itse mieluummin
hiihdän. Toukokuussa viemme vaunun Mellalle. Siellä tulee käytyä viikottain.
Viime vuonna Mellalla oli yöpymisiä kaikkiaan 7587. Huomioitavaa oli
se, että ensikertalaisia oli paljon, myös
matkaajat viipyivät pitenpään, kuin
ennen.
Turvallisuutta takamaan hankimme
defibrillaattorin. Koulutukseen osallistui 17 henkilöä. Kesällä pidettiin alkusammutusharjoituksia, ja nyt keväällä pidetään ensiapukoulutus aineena
elvitys.
Viime vuodelta pihan asfaltointi
jäi tekemättä, kuten terassin tekokin.
Työt pyritään tekemään alkukesästä.

Hallitus 2017
Rauha Niemelä
Antero Ylikitti
Annikki Holappa
Kari Aro
Henri Pallari
Viljo Mansikka
Heikki Holappa
Johanna Sihvola
Eino Keinänen
Varajäsenet
1. Varajäsen
2. Varajäsen

040 593 4518
040 070 7984
040 755 2060
044 290 4965
040 738 1507
040 058 2070
040 069 4168
050 366 8852
050 364 2546

rauha.niemela@gmail.com
antero.y@luukku.com
annikki.holappa@pp.inet.fi
kari.aro@kemi.fi
henri.pallari@wippies.fi
mmansikka@outlook.com
annikki.holappa@pp.inet.fi
j.sihvola@netti.fi
eino.a.keinanen@kolumbus.fi

Timo Toivanen		
Aki Hiltula		

040 029 0183
040 580 3711

Rauha Niemelä		

040 593 4518

vastuuhenkilö Aki Hietala
vastuuhenkilö Henri Pallari
Antti Lehtonen		
Maarit Kvist		

040 580 3711
040 738 1507
040 039 4882
040 508 1760

Muut henkilöt
Sähkötyöt
LVI- työt
Rahastonhoitaja
Jäsenkirjuri
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KOKOUKSIA

KEVÄTKOKOUSKUTSU
SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 28.5.2017 klo 12.00
Mellajärven tuvalla, os. Mellakoski 106, 95690 Mellakoski
SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry
HALLITUS

SYYSKOKOUSKUTSU

Turvatoimikunta
Koko hallitus
Turvallisuuspäällikkö

Rantasaunan keittiö myös kunnostetaan. Alueella toimivaa internet-yhteyttä pyritään parantamaan myöskin.
Lisäksi leikkikentälle hankitaan kiipeilyteline.
Isäntäpäivystys on ajalla 16.6.–
10.9.2017. Kotisivuilla on ohjeet isäntävuoron varaamisesta.
Kotisivujen kirjautuneita käyttäjiä on mielestäni vähän jäsenmäärään
verrattuna. Hallituksen ja yleisten kokousten pöytäkirjat voi lukea Mellan
puheet alueelta ja siellä on myös keskustelupalsta, jossa voi vaihtaa mielipiteitä.
Haimme Vankkurihymiö-tunnukset
vuosille 2017–2019. Myönteinen päätös tuli 11.1.2017.
Kiitos kuuluu kaikille talkoolaisille ja
niille jotka ovat aikoinaan talkoilleet
alueemme hyväksi.
Rauha 044459-1

SF-Caravan Länsi-Pohja ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään 24.9.2017 klo 12.00
Mellajärven tuvalla, os. Mellakoski 106, 95690 Mellakoski
SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry
HALLITUS

SF-Caravan Länsi-Pohja ry

MELLAJÄRVI – Ylitornio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoite: Mellajärvi 106, 95690 Mellakoski
Isäntäpuhelin 050 308 6892
www.mellajarvi. fi
Vaunupaikkoja 250 varustettu sähköliitännällä
Mellajärven rannalla, mäntymetsässä
Rauhallinen samoilu, marjastus ja kalastusmahdollisuudet
Lapsiystävällinen uimaranta
Erikoisuutena savusauna
Aueella maksuton Wlan-verkko
Isäntäpäivystys 16.6.–10.9.2017 muulloin alue
toimii omatoimialueena.

Tapahtumia
Mellajärvellä 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Pääsiäistapahtuma 14. - 16.4.
Kesäkunnostustalkoot 26. - 28.5.
Kevätkokous 28.5. klo 12.00
Juhannus 23. - 25.6.
Porotreffit 25. - 27.8.
Syyskunnostustalkoot 22. - 24.9.
Syyskokous 24.9. klo 12.00
Pikkujoulu 2.12.

Tapahtumista lähemmät tiedot os.
www.mellajarvi.fi

Hinnasto 2017
Seuraaviin hintoihin sisältyy sauna yleisillä vuoroilla
Vuorokausimaksu SFC-jäsen/ei jäsen (sis.valosähkön)			
		
18 € / vrk / 36 € /vrk
Lämmityssähkö touko-syyskuu
5 €/vrk
Lämmityssähkö loka-huhtikuu
12 €/vrk
Auton lämmitys
2 €/ 3 tuntia
Ilmastointilaitteen käyttö (vierailija)
5 €/vrk
Vaunun säilytysmaksu
1 €/vrk
Nestekaasu (vaihtopullo)
28 €
Tilaussauna/vuoro (45 min.)
10 €
Pyykkikone
3€
Talvikausimaksu 1.10.–30.4.
SFC-jäsen/ei yhdistyksen jäsen (ilman sähköä)
		
140 € / 170 €
Sähkömaksu kwh -mittarilla
22 senttiä/kwh
Kesäkausimaksu 1.5.–30.9.
SFC-jäsen/ei yhdistyksen jäsen (ilman sähköä)
sis. isäntävelvoitteen
120 € /170 €
Sähkömaksu kwh-mittarilla
22 senttiä/kwh
Jatkoaika (lokakuu)
30 €
Vuosipaikka (1.1.–31.12.,1.5.–30.4., 1.10.–30.9.)
SFC -jäsen/ei yhdistyksen jäsen (ilman sähköä)
sis. isäntävelvoitteen
180 € / 250 €
Sähkömaksu kwh-mittarilla
22 senttiä/kwh
Kausi-/vuosipaikan lunastaneen vaunussa voi yöpyä veloituksetta haltijan läsnä ollessa samaan ruokakuntaa kuuluvat henkilöt sekä alaikäiset lastenlapset
Muiden vieraiden yöpymisestä peritään
2 €/vrk
Milloin kausi-/vuosipaikan lunastanut ei itse ole paikalla
niin
- omat lapset (ei samaan ruokakuntaan kausipaikan
lunastaneen kanssa)
18 €/vrk
- muiden oleskelu vaunussa SFC-jäsen
18 €/vrk
- muiden oleskelu vaunussa, ei SFC-jäsen
36 €/vrk
Kausi/vuosipaikkalaisten vieraiden lämmityssähkön tulee
asianosaisten sopia keskenään.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Hinnat www.mellajarvi.fi

SF-Caravan Länsi-Pohja ry
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Porotreffit 2016
SFC-Länsi-Pohjan järjestämät järjestyksessä 25. Porotreffit pidettiin Mellajärvellä 26. - 28. elokuuta 2016. Yhteensä 36 yhdistyksestä saapuneiden
220 vaunu/autokunnan ja 445 henkilön voimin oli suomalainen karavaanarikansa saapunut jälleen kerran Mellajärvelle tapaamaan toisiaan ehkäpä maan eksoottisimpaan tilaisuuteen, eli Porotreffeille.
Säiden osalta tämänkertainen treffiviikonloppu vietettiin niin hyvässä, kuin
huonommassakin säässä. Tulopäivänä, perjantaina, saimme todella nauttia pilvettömältä taivaalta paistavan
auringon lämmöstä jopa ilman paitaa
vaunun edustalla makoillen.
Rantalaavulla vietettiin myös runsaasti juttutuokioita. Räiskäleitä kera
nokipannukahvien oli siellä myös tarjolla kaikille paikalle saapuneille.
Illalla sonnustauduimme sitten tanssiaisasuihin ja riensimme tuvalle, jossa musisoinnista huolehti tällä kertaa Tornion harmonikkakerhon yhtye,
laulusolisteinaan Raili Leppälä ja Antero Ylikitti.
Lauantai, se varsinainen ohjelmallinen treffipäivä, menikin sitten sään
osalta täysin ”esterin” ohjeistuksen
mukaisesti, eli vettä satoi välillä reippaastikin. Se ei kuitenkaan menoa haitannut. Kaikki kilpailut vedettiin läpi ja niihin osallistui todella runsaasti
asianmukaisin suojavälinen varustautuneita karavaanareita. Jälleen kerran
saimme taas todeta, ettei sadesää ole
karavaanarille mikään este, vaan ihan
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vain pelkkä pukeutumiskysymys.
Aikuisten kilpailuita pidettiin useissa eri yksilö- kuin myös joukkuelajeissa. Perinteisten tikanheiton ja ilmakivääriammunnan lisäksi rikottiin pituusennätyksiä myös kravatinheitossa, koska heitettävät kilpailukravatit
olivat sadeveden kyllästäminä todella painavia.
Yhdistysten kaksihenkisjoukkueitten välinen petanquekilpailukin kokosi paikalle olosuhteisiin nähden kohtuullisen kannustajajoukon.
Myös luontopolulle osallistui runsas
joukko väkeä vastaillen reitin rasteilla
esitettyihin visaisiin ja ajankohtaisiin
teemakysymyksiin.
Sateesta huolimatta tarjottiin jälleen
kaikille treffeille osallistujille se perinteinen treffilounas. Niin kuin ennenkin, hallitsi poronliha taas pääosaa
sämpylöiden ja santsikierroksen kera
tarjotussa porokeitossa.
Rantasauna oli perjantaina ja lauantaina jälleen lämpimänä iltapäivästä ihan myöhäiseen iltaan. Niin oli
molempina päivinä lämpimänä myös
suuri ylpeytemme aihe, eli savusauna.

Lauantai-Iltaa kohti mentäessä sadekin sitten pikkuhiljaa heikkeni ja lakkasi niin, että illan karaokekilpailuihin tuvalle saatoimme saapua ilman
sadevarusteita. Kilpailun jälkeen sitten tanssittiin karaokemusiikin tahdissa myöhäiseen yöhön asti.
Sunnuntai, viimeinen treffipäivä,
koittikin sitten taas sään puolesta suosiollisissa merkeissä. Aurinko paistoi jälleen lähes pilvettömältä taivaalta. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä
joukkuelajina miteltiin kiertopalkinnosta perinteisessä Porotreffien kuninkuuslajissa, eli suopunginheitossa.
Tilaisuus päätettiin jakamalla palkinnot eri kilpailulajien parhaille joukkueille ja henkilöile, sekä tukijoidemme lahjoittamien tavarapalkintojen arvonnalla, jonka yhteydessä nautittiin
myös järjestäjän tarjoamat pullakahvit.
Matti Palin

SF-Caravan Länsi-Pohja ry

KARONKKA
Karonkka on talkooväen juhla, jota on vietetty perinteellisesti jo vuosien
ajan. Aikaisempina vuosina karonkka valmisteltiin tarjoilua myöten talkoovoimin. Viimevuosina on siirrytty siihen, että talkooruoka on tilattu
valmiina Pito- ja Juhlapalvelu Lohijärvi Ravinteli Nälkäisestä Hauesta.
Karonkan valmistelu aloitetaan edellisenä päivänä. Piha- ja ranta-alue koristetaan roihuin ja jätkänkynttilöin.
Tupa koristellaan syksyn värein, luonnosta haettavilla materiaaleilla. Myös
pöydät katetaan valmiiksi.
Karonkkapäivän saunavuorot vaihdetaan. Ensin saunovat miehet. Naisille on aina varattu yllätyksiä saunavuorolle. On ollut hunajaa ennen ja
jälkeen saunan, erilaisia hierontaöljyjä, shampoita, saunaturvetta ja yrttijuomia.
Viime karonkkaa juhlittiin syyskuun
loppupuolella. Karonkan aiheena oli
muistella menneitä aikoja ja tapoja,
ennen TV-tuloa. Niihin kuului myös
kummitusjutut.
Itse juhla aloitettiin puheenjohtajan kiitoksilla talkootyöstä. Saunamajuri Väinö Häkkinen muisteli menneitä aikoja Mellalla. Sitten aloitettiin
ruokailu. Tällä kertaa yhteensattumien vuoksi emännät valmistivat ruuan.
Tarjolla oli uunissa haudutettua porsaanfileetä, kermaperunoita ja salaattia. Jälkiruokana oli marjapiirakkaa,
vaniljakastiketta ja kahvia.
Saunavuorojen jälkeen oli täydenkuun uimapuku saunavuoro. Kuutamouinti savusaunoineen oli vertaansa vailla.
Illan päätteeksi oli tuvalla vielä karaokea.
Karonkka on ollut suosittu. Tapana
on ollut, että kaikki alueella, myös vieraat on pyydetty ruokailemaan. Karonkkaan osallistui kaikkiaan 71 henkilöä.
Teksti: Rauha 044459-1

SF-Caravan Länsi-Pohja ry
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MELLAJÄRVEN MATKAILUALUEEN
SÄHKÖTURVALLISUUS
• Noudatamme alueella LAKISÄÄTEISIÄ ohjeita.
• Alueelle on tehty sähkötarkastus sähkölaitteille 23.9.2016.
• Esille tuli myöskin paljon puhuttu matkailuajoneuvojen auto/vaunun liittäminen alueemme sähköverkkoon.
• Alueella on sekä Euro/Suko lähtöisiä liitäntämahdollisuuksia tolpissa 10–16 amppeerin sulakkeet
käytössä.
• Liitäntäkaapelin pituus suositus 25 metriä kumikaapelia H07RN ja sen poikkipinnaltaan 3 X 2,5 mm
vahvuus.
• Adapterin käyttö hyväksytään tolpasta, kun otetaan Suko eli tavallisesta ”töpselistä” muunnos roikan euroliittimeen (sininen liitin).
• Jatkotroikkien käyttö on ehdottomasti kielletty, jotka poikkeavat edellä mainituista ohjeistuksesta.
• Noudatamme suositeltuja etäisyyksiä 4 metriä vaunujen/autojen väli ottaen huomioon markiisit/
teltat.
• Vältetään ajamista leiriytyjien kaapeleiden päältä.
• Jos huomaat sähkölaitteissa vikaa tai rikkinäisiä (kaapeleita - ei toimivia tolppia) tee ilmoitus suullisesti tai kirjallisesti yhdistykselle.
• Teemme huolto/laitteiden toiminta tarkastuksia sähkölaitteille. Huomioimme myöskin asiakkaiden
(kaapelit/liittimet) että ne on asianmukaiset/turvalliset silloinko kiinnitetään alueemme sähköverkkoon.
EKe--AHi
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Mietteitä Mellajärveltä
Kevät 2016 Mellajärvellä, kun on juhlittu Pääsiäinen ja Vappu. Niin alkoi
jo näkyä lumien alta edellisen syksyn
kesken jääneet työt. Olihan syksyllä
kaadettu alueelta jonkin verran puustoa, että oli saatu lisää vaunupaikkoja.
Kyllä oli juurakoita ja monttuja, jotka
piti saada raivattua ja tasoitettua.
Siinä porukalla suunniteltiin vähän
tehtäviä, millekkä aletaan. Naisväki
lähti oksasaksien kanssa katkomaan
juuria ja miehet täytteleen kantojen jättämiä kuoppia. Kyllä kului viikonloppu aika joutuisaan ja kyllähän siinä vähän hanskatkin likaantui.
Sitten olihan se isokasa puitakin
tuolla mäntyjen välissä odottamassa
katkomista ja pilkkomista. Eihän se
porukalle ollut kuin kahden päivän
uurastus, niin oli kasvanut valtava kasa klapeja puuvajan eteen.
Sitten se maalausurakka, sehän piti
saada tehtyä kans keväällä. Tupa maalattiin ja kunnosteltiin muutenkin kaikenlaista. Mutta eihänsitä kaikkia yhden kevään aikana, täytyhän sitä viettää muutenkin aikaa kuin talkoilemalla. Vaikka kyllä on niin mukavaa touhuta porukalla, siellä syntyy mahtavia
ajatuksia ja juttuja.
Haluankin kiittää kaikkia, kyllä
meillä täällä Mellajärvellä on mahtava yhteishenki. Myös nuoremmatkin

SF-Caravan Länsi-Pohja ry

Sauna valmiina.
on mahtavasti mukana töissä ja uusia
ideoita tuomassa meille.
Sitten tulkin jo Juhannuksen aika.
Juhlan viettäjiä oli runsaasti. En itse
ollut paikalla, mutta eise sotakaan yhtä miestä kaipaa.
Kyllähän noita pikkupuuhia riittää, aina
sitä jotakin touhua on.
Kyllä tuo kesä meni taas niin nopeasti ja alettiin valmistelemaan jo porotreffejä, sehän on alueemme suurin ja vaativin
tapahtuma. Että kaikki saadaan toimimaan
moitteettomasti ja että
sähköä saisivat kaikki
sitä tarvitsevat. Ja kyllähän se hyvin pelasi
meidän kyvykkäiden
sähkömiesten ansiosta, joten kiitos heille.
Kyllä
keittiölläkin riitti touhua, että saatiin porokeitto valmiiksi, ja sitä oli
riittävästi,ettei kukaan
jäänyt ilman. Kiitos
keittiölle.

Ja ei tässä vielä kaikki rantasauna,
no sehän oli vielä kunnostamatta . Siitähän tulikin isompi työmaa. Lattia piti purkaa ihan maatasoon saakka ja
muurata uusi perustus ja valu. Mutta
onneksi syksy on vähän hiljaisempaa
aikaa, että oli mukavasti aikaa touhuilla. Ja onhan pikkusauna ollut käytössä, että saatiin touhuilla rauhassa.
Kyllähän vuosi oli aika työntäyteinen, mutta siitä selvittiin kunnialla ja
kaikki pysyi terveenä ja ehjänä. Ja sitten vielä pikkujoulut vietettiin 3.12.
Toivottavasti vuosi oli antoisa ja kaikille mieleinen.
Kiitos vielä kaikilla ja hyvää alkanutta vuotta 2017.
Antero
vpj.
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SF-C OULUN SEUTU ry (018)
Vuodet vierivät ja vuodenajat vaihtuvat		

		

Jo vain. Vuosi 2016 hurahti vilkkaasti, hyvä kun perässä pysyi. Yhdistyksen ja Rantasaran viime vuoden toiminta oli varsin toimintarikas treffeineen ja talkoineen. Vuoden viimeiset
treffit so. Hämärän hulinat, Pikkujoulu viikonloppu ja Uuden Vuoden vastaanotto vietettiin mukavissa tunnelmissa ja hauskaa oli.
Ainoa ikävä puoli vuodenvaihteessa
oli ilotulituksen peruuntuminen. Katsoimme että aluetta riepotellut raju
tuuli oli liian voimakas rakettien ampumiseen.
Parin edellisen vuoden aikana Rantasaralla on tehty kaikkiaan reilut 3000
talkootuntia. Tunteja on käytetty alueen salaojitukseen, uusien turvavälien, paikkojen sorastuksen ja lisäpaikkojen tekemiseen. Leikkikenttä saatiin
valmiiksi sekä varasto että nuorisotila
valmistuivat. Myös uusi tulotien varteen rakennettu valaistu aluekartta on
valmiina vastaanottamaan ja opastamaan vierailijoita.
Hallitus halusi muistaa näihin talkoihin osallistuneita jakamalla pikkujoulun yhteydessä pienet plakaatit vanukunnittain - kaikkiaan 22 vaunukunnalle jaettiin plakaatti. Uudistusten lisäksi pidettiin myös ns. normaalit talkoot kahdet keväällä ja syksyllä yhdet. Valtavan suuri kiitos kaikille talkoolaisille.
Talvikauden aikana olisi hyvää aikaa vähän huokaista ja ladata akkuja
tulevaa kesäkautta varten. Rantasarassa ei kuitenkaan malteta kokonaan levätä laakereilla näin talvellakaan. Sarkakulman alueen suunnittelu onkin jo
hyvällä alulla ja ensimmäinen uudistus sinne valmistunut. 17 neliön kota
sai harjakorkeuden ja ensimmäiset tulet kodassa sytytettiin 26.11.2016. Keitimme nokipannukahvit ja jokunen
makkarakin paistui nuotiotulella. Savua ei kotaan tullut, joten kaikki toimi moitteettomasti. Vielä, mikäli lunta
tulisi riittävästi, olisi tarkoitus tehdä
pyllymäkimahdollisuus talven aikana.
Loput suunnitelmat toteutuvat sitten
kesällä. Loppusyksyn uusiin talkootöihin kuului myös konehallin viereen
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rakennettu katos. Siellä säilyvät kausityökalut katseilta suojassa ja poissa jaloista.
Vuodenvaihteessa Rantasaran talvikausipaketteja oli lunastettu kaikkiaan
112 kpl. Kevättalvellakin voi vielä paketin lunastaa. Olemme juuri uusineet
kalustoa, eli traktorin vaihto oli tammikuussa ajankohtainen. Näin varmistamme myös että voimme aurata
mahdollisille uusille talvipaketin lunastajille paikan auki. Toki meillä on
tänäkin vuonna talvikunnossapitosopimus ulkopuolisen urakoitsijan kanssa. Mutta akuutit lumihommat voidaan hoitaa omasta takaa. Traktorille on paljon käyttöä jokaisena vuodenaikana.
Vuodenvaihteessa aloittivat puurtamisen hallituksen kaksi uutta jäsentä,
Risto ja Antti. Heille määriteltiin järjestäytymiskokouksessa toimenkuvat,
kuten on jokaisella hallituksen jäsenellä. Jokainen vastaa ns. omasta tehtävänkuvastaan. Kiitokset työpanoksesta nyt väistyneille hallituksen edustajille Anulle ja Pentille.
Turvatoimikunnan vetäjäksi on hallitus nimennyt vuoden alusta Seppo
Salon. Hänellä on ammattitaitoa tähän
tehtävään ja tulemme esittelemään Sepon myöhemmässä vaiheessa. Myös
leiritoimikunnassa tapahtui vaihtoa.
Jaana Kontio on vetänyt toimikuntaa
jo muutaman vuoden ja haluaa nyt
keskittyä myös muihin haasteisiin, toki jatkaa mukana toimikunnassa. Kiitos Jaanalla vetovastuussa kuluneista
hetkistä. Uutena toimikunnassa ja vetäjänä aloitti vuoden alusta Tarmo Koivuranta. Jäämme odottamaan kevään
treffejä Tarmon ja toimikunnan ohjaamina. Toimikunnan tulevat tapahtumat löytyvät tästä lehdestä.
Lehdestä löytyy myös kokouskutsu yhdistyksen kevään sääntömääräiseen kokoukseen. Normaalin kokouskulun lisäksi käsittelemme hallituksen
esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi.
Itse jään odottelemaan muiden tehtävien lisäksi kevään kauniita aurinkoisia päiviä, jotta voisin käyskennellä

Rantasaran edustalla meren jäällä niistä nauttien. Nyt ovat vielä olleet nastakengät lenkillä tarpeen, ainakin Oulunlahden pyöräteillä.
Vakaa aikomukseni on lisätä lenkkeilyn ja ulkoilun määrää, vaikkei tämä mikään Uudenvuoden lupaus ollutkaan.
Kevättä ja kesän matkailukilometrejä
odotellen.
Pirjo
063847-1

Kuva: Juha Räty

SF-Caravan Oulun seutu ry

RANTASARKA – Kiviniemi,
Kello
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mustakarintie 46, 90810 Kiviniemi
Isäntäpuhelin 050 - 494 3101
www.sfc-oulu.com ja Facebook-sivut
Vaunupaikkoja 164, 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, uusi grillikota
Hyvät huoltotilat ja varustus
Lapsiystävällinen alue monine virikkeineen
Lasten leikkikenttä ja nuorten tila
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

HINNAT
Aluemaksu, ei SFC-jäsen
36,00 €/vrk
Aluemaksut sisältävät valosähkön ja saunan
yleisillä vuoroilla.
Seitsemäs yhtäjaksoisesti asuttu vrk on ilmainen.
Sähkön väärinkäytöstä 20 € lisämaksu.
Aluemaksu, SFC-jäsen 1.1. - 31.12.2017 (-50 %) 18,00 €/vrk
SFC:n yhd. 018-jäsenille alennus aluemaksusta
-2 €
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
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
6,00 €
Talvipaketti aikana 2.10.2016 - 13.5.2017
235,00 €
Kuukausipaikka aikana 2.10. - 13.5.2017
100,00 €
Kesäpaketti aikana 14.5. - 30.9.2017
255,00 €
Kuukausipaketti aikana 14.5. - 30.9.2017
130,00 €
Pakettihintoihin 15 % korotus ei 018 jäsenille.
Alueella on 20 kpl kuukausi- ja kesäkausipaikkoja
rajoitetusti.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

KESÄLLE 2017 SIISTIJÖITÄ
Oulun yhdistys palkkaa Rantasarkaan kesäksi 2017
siistijöitä ajalle 5.6. – 17.9.2017.
Päivittäin siivoukseen kuluu aikaa noin 4-5 tuntia.
Työn keston ei tarvitse olla koko kesä, vaan voit valita
viikon, kaksi tai useamman. Mielellään ei alle viikon
sopimuksia.
Tehtävään kuuluu Rantasaran alueen yhteisten- ja
saniteettitilojen siistiminen.
Lisätietoja Tuula Ronkaiselta puh. 044 - 975 0369.
Halukkuutesi tehtävään voit ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti, viimeistään 19.3.2017 mennessä sähköpostilla rantasarka@gmail.com

Tervetuloa Rantasarkaan!
SF-Caravan Oulun seutu ry

Hallitus
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Talven selkä taittui Rantasarassa
Perimätiedon mukaan talven selkä
taittuu Heikin päivänä 19. tammikuuta. Vanhan kansan mukaan samana
päivänä karhu kääntää kylkeään. Ollaan matkalla kevättä ja valoa kohti.
Ensimmäinen talvi Rantasarassa
on myös puolivälissä. Eteläkaarteen
”piippuhyllyllä” on koettu pakkasta,
tuiskua, myrskyä ja vesisadetta.
Reilut kymmenen vuotta sitten
meillä keskusteltiin usein asuntovaunun hankinnasta. Vaimo ei aluksi ollenkaan lämmennyt asialle: ”Meille
ei sellaista pierulta haisevaa alumiinikopperoa hankita. Ei voisi vähemmän
kiinnostaa.” Kuljetin häntä sitkeästi
vaununäyttelyissä. Kävimme myös tutustumassa Rantasarkaan ja Hopeaperään ennen vaunun hankintaan ja molemmilla alueilla meille ystävällisesti
kerrottiin alueista ja yleensä karavaani elämästä. Eräänä sunnuntaina Lomavaunussa oli näyttely ja kiipesimme Kabe Smaragdiin. Vaimon kommentti: ”Onko niitä tällaisiakin?” Siitä
tulikin meidän ensimmäinen vaunumme. Ensimmäinen reissu vaunulla oli
viikonloppukeikka Rantasarkaan. Vähän oli jännää.
Siitä lähtien olemme reissanneet
ympäri Suomenniemeä. Kokemus on
osoittanut, että SF-C-alueet ovat aina
varma valinta. Vuosien kuluessa on
löytynyt lempialueita, joihin pyritään
poikkeamaan usein: mm. Hiilimutka,
Alatalo, Sexsjö, Leporanta, Kattivankkuri, Hietajärvi, Laamalansaari. Ja tietysti Hopeaperä, jossa meillä on ollut
kesäpaikka jo useita vuosia.
Ensi kesäksi on toiveissa saada kesäpaikka myös Rantasarasta. Olisi mukava nähdä, miten kesän vietto täällä
sujuu.

Alueella on ilmeisesti kilttejä karavaanareita, koska joulupukki kävi kolkuttelemassa
vaunumme ovelle.
Syksyn ja talven aikana olemme tutustuneet alueen väkeen, käytäntöihin ja ympäristöön. Meidät on otettu
vastaan todella ystävällisesti. Alueella
kaikki toimii hyvin, tilat ovat siistit ja
viihtyisät.
Vaimo kantoi syksyllä lähimetsistä
sieniä kahmalokaupalla. Sai jopa minut yhden kerran puolukkametsään.
Ilmeisesti ensi syksynä on tarkoitus
jatkaa samaan malliin. Lähitienoilla on
lukematon määrä metsäteitä ja polkuja, joilla on hyvä lenkkeillä talvella ja
sulan maan aikana.
Uutena hallituksen jäsenenä olen tietenkin odottavalla kannalla mitä tuleman pitää, onhan SF-C Oulun seutu
Suomen suurimpia jäsenmäärältään.

Ajattelin ensin vähän kuulostella missä mennään ja olla herkällä korvalla
ja kuunnella kaikenlaisia ajatuksia jäsenistöltä. Onhan se kuitenkin selvä
asia, että kaikkia ei voi toteuttaa. Työelämässä olen sen verran oppinut että huonot ideat poikivat parempia ideoita.
Hyvää kevään odotusta kaikille karavaanareille!
Karjalaisen Risto
SF-C 117710

Uusia tuulia Rantasarkaan
Moi kaikille karavaanareille ja karavaanarien aluille.
Olen Tarmo Koivuranta 41 v. oululainen, jolle SF-C Oulun seudun hallitus antoi sellaisen luottamustehtävän,
kuin leiritoimikunnan vetäjä.
Viime vuosi oli tosi mukava ja sain
tutustua paljon uusiin ihmisiin. Paljon
tuli tehtyä talkoita ja jotain pientä näkyvääkin saatiin aikaan.
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Tälle vuotta työmäärä tietenkin lisääntyy ja entistä enemmän talkoohenkeä kaivataan. Tulevaisuudessa
pyrimme kehittämään, ”nuorentamaan” Rantasarkaa, tietenkin vanhaa
kunnioittaen.
Kuitenkin haluamme säilyttää alueen rauhallisuuden ja viihtyvyyden.
Lapsille pyrimme järjestämään uutta
toimintaa myös treffien ulkopuolella.

Otamme innolla vastaan uusia ehdotuksia alueen kehittämiseen ja toimintoihin.
Tarmo Koivuranta
Leiritoimikunnan vetäjä

SF-Caravan Oulun seutu ry

Rantasaran talvea

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Oulun seutu ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
on sunnuntaina 2.4.2017 klo 12.00
Kellossa Virpiniemen
Liikuntaopiston auditoriossa,
osoite Virpiniementie 525,
90810 Kiviniemi.

Hallitus 2017

Kuisma Pirjo, puheenjohtaja
Paakkola Jari, varapj.
Ronkainen Tuula, sihteeri
Holmström Pekka
Kärkkäinen Petri
Peteri Lauri
Risto Karjalainen
Antti Rintamäki
Vesa Airi

045 883 9808
044 975 0363
044 975 0369
044 975 0395
044 975 0393
044 975 0370
040 541 4136
040 743 1965
044 975 0363

pirkui@gmail.com
jari.paakkola@azchem.com
tuularonkainen@gmail.com
pekkalaurijohannes@gmail.com
pietro.karkkainen@gmail.com
lauripeteri@gmail.com
risto.jk.karjalainen@gmail.com
anttia.rintamaki@gmail.com
airivesa@gmail.com

Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien
tarkistus alkaen klo 11.30.

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

Käsitellään sääntöjen 4 §:n
määräämät asiat sekä
hallituksen esitys yhdistyksen
uusista säännöistä.

Kari Kuisma
- matkailuasiamies

Muut yhdistyksen jäsenten esille
haluamat asiat on toimitettava
hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua.
Oulu 18.1.2017
Hallitus

SF-Caravan Oulun seutu ry

040 052 3157 kuiska55@gmail.com

Mirka Ronkainen
- naistoimikunnan vetäjä

Turvatoimikunta
Seppo Salo
Holmström Pekka
Paakkola Jari
Vesa Jarmo

040 528 3305 seppo.salo@suomi24.fi
044 975 0395
044 975 0363
040 035 6086
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Pysähtyneet vankkurit
Mauno Käkelä
s. 8.10.1924
k 1.7.2016
Mauno oli sotaveteraani, joka
kaivoi sodassa ehkä itselleen
poteroa.
Myöhemmin siviilissä käytti
lapiota karavaanareitten hyväksi,
rakentaen Rantasarkaa.

Kiitokset
Kaamoksen Kaatajaisissa Rokualla oli varattu kylpylän hieno Kotaravintola käyttöömme, jossa miehet paistoivat kaikille karavaanareille makkaraa.

Kiitokset merkkipäivääni
muistanelle.

Rantasaran yhdyshenkilöt

Jari Paakkola

Pirjo Kuisma p. 045 883 9808 ja Tuula Ronkainen p. 044 975 0369

* * *

TÄRKEÄÄ VIESTIÄ

* * *

KESÄKAUSIPAIKAT 2017
Vuoden 2017 kesäkausipaikan viimeinen maksupäivä on 23.4.2017, edellisen kesän kausipaikkalaisille. Maksut
hoidetaan Rantasaran toimistolla.
Olemme paikalla toimistolla lauantaina 22.4. klo 10–17 ja sunnuntaina 23.4. klo 10-16, jotta maksut voidaan
vastaanottaa.
Isäntäpäivät pitää olla varattuna ennen maksun suorittamista. Isäntäpäiviä voi varata puhelimitse 10.4.2017
alkaen Tuula Ronkaiselta p. 044-975 0369.
Kesäkausipaikan hinta on 255 € (Oulun yhdistyksen jäsenet) ja kesäkauden kesto 14.5. – 30.9.2017.
Jonotuslistalla on jo uusia kesäkausipaikasta kiinnostuneita, mutta mikäli vielä löytyy lisää kiinnostuneita, niin ilmoittaudu sähköpostilla Pirjo Kuismalle, lisätään vaunukuntanne jonotuslistalle. Kerro sähköpostissa nimi, puhelinnumero
ja SFC-numero, edellytys, että on jonkun
SFC-yhdistyksen jäsen.
Pirjo Kuisma			
pirkui@gmail.com
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TAPAHTUMIA
RANTASARASSA 2017
17. - 19.3.
14. - 17.4.
			
30.4 - 1.5.
19. - 21.5.
26. - 28.5.
9. - 11.6.
4. - 6.8.
18. - 20.8.
15. - 17.9.
22. - 24.9.
7.10.		
			
10. - 12.11.
1. - 3.12.
31.12. 1.1.2017

Hiihtokilpailut + Darts Cup I osakilpailu
Pääsiäisen vietto
- Pilkkikisat + Darts Cup II osakilpailu
Vappu + ilmapistooli Cup I osakilpailu
Siivoustalkoot + Ilmapistooli Cup II osakilpailu
Kunnostustalkoot
Kesäkauden Avajaiset
Lastenpäivät
Ajotaitotapahtuma + Darts Cup III + Ilmapistooli Cup III
Grillitreffit
Syystalkoot
Talvi-info, Ilmapistooli Cup loppukilpailu, Darts Cup
loppukilpailu
Hämärän Hulinat
Pikkujouluviikonloppu
Uusi vuosi
Tapahtumista tarkemmin internet-sivuillamme.

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

LEIRI- ja RANTASARKATOIMIKUNTA 2017
Apuli Rainer
Koivisto Tuija
Juutinen Voitto
Koivuranta Tarmo
- Leiritoimikunnan vetäjä
Kontio Jaana
Määttä Tarja-Inkeri
Parviainen Kaisa
Parviainen Mauri
Rintamäki Antti
Sillanpää Pertti
Turunen Kalevi
Vesa Airi
Vesa Jarmo
- Rantasarkatoimikunnan vetäjä
Yli-Luukko Ritva

040 525 8529
040 746 1528
040 027 1786
045 327 2337
044 236 4994
040 093 2633
050 380 0709
040 551 9587
040 555 5537
040 589 5027
050 557 1510
044 975 0363
040 035 6086
040 962 8829

koivuranta1@icloud.fi

		

jarmo.vesa@gmail.com

SF-C OUNAS-LAPPI ry (050)
PUHEENJOHTAJAN PORINAT
mukavuus kulkee kätevästi pyörien päällä sinne,
minne olemme menossa.
Mutta onko muutoksen suuntaan tullut jotain
uutta? Varmasti jokainen
meistä on huomannut, että se karavaanarille tärkeä
elementti ei ole aina niin
hyvässä kunnossa kuin
toivoisimme. Tiestö rapistuu tai ainakin se hoitoon
ja kunnossapitoon tarkoitetut panostukset ovat vähentyneet. Maksuja – veroja ja veroluontoisia - on
korotettu, niin että se tuntuu ja varmaan myös näkyy karavaanarinkin
kukkarossa. Ja uusia, vielä tehokkaampia, konsteja rahastaa tienkäyttäjää on
kehitteillä. Seuraako kohta isoveli jokaista ajamaamme kilometriä? Tietääkö kohta joku toinen minua paremmin
missä ja milloin olen kulkenut?
Me olemme mukana muutoksessa,
halusimme sitä tai emme. Sen vuoksi
on tärkeää, että karavaanarit osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, millaisena haluamme
nähdä Suomen seuraavan 100 vuoden
jälkeen tai lyhyellä aikavälillä - millaisena haluamme nähdä omat mahdollisuutemme tähän rakkaaseen harrastukseen muutaman vuoden kuluttua.
Edunvalvontaa tarvitaan.
Yksittäinen yhdistys ei voi
saada ääntään kuuluville kovin tehokkaasti. Sen
vuoksi tarvitsemme karavaanareiden yhteistä ääntä seuraamaan ja ottamaan
kantaa erilaisiin uudistuksiin ja tuomaan uusia kehitysajatuksia – Suomi ei ole
vielä valmis – muutos jatkuu.
Oma yhdistyksemme SFC Ounas-Lappi ry kuuluu
yhtenä jäsenenä SF-Caravan ry:hyn. Kaikkiaan liittoon kuuluu yli 70 jäsenyhdistystä edustaen 63.000
yksittäistä jäsentä. OunasLapin jäsenmäärä on kasvaYöllinen matkanteko on usein palkitsevaa.
nut tasaisesti - tällä hetkellä
100-vuotias Suomi on muutoksessa.
Siinä ei sinänsä ole mitään uutta – Suomi on ollut koko itsenäisyyden ajan
ajoittain hyvinkin rajussa muutoksessa. Muutos on ollut kaiken aikaa pääosin voimakkaasti eteenpäin vievää ja
meille kansalaisille hyvää tuovaa. Jäin
pohtimaan Suomen kehitystä itsenäisyyspäivän tienoilla, enkä ole vieläkään oikein osannut lakata pohtimasta, miten huima matka on kuljettu sadassa vuodessa. Muistan hyvin oman
isäni kertomuksia siitä tunteesta ja
ihastuksesta, jonka hän koki, kun hän
näki ensimmäisen auton ajavan kylätiellä. Nyt karavaanareilla on käytössä autoja, joissa on enemmän neliöitä kuin isäni syntymäkodissa – puhumatta kaikista niistä mukavuuksista,
joita autoista löytyy. 1950 luvun lopulla kotikylääni tuli ensimmäinen televisio. Nyt jokaisessa autossa ja vaunussa
voidaan rentoutua värikylläisen tv-ohjelma tarjonnan parissa – ajasta ja paikasta riippumatta. Omassa nuoruudessani puhelimeen piti rientää naapuritaloon. Nyt karavaanari perheen
pienimmilläkin lapsilla on oma puhelin ja nettiyhteys ja soittaa voi missä ja milloin tahansa. On sisäsuihkut ja
WC:t, joista isäni lapsuudessa ei osattu edes haaveilla. Ja nyt kaikki tämä

26

SF-C | YT-KASI 2017

noin 250 henkilöjäsentä. Oman alueen
puute toisaalta keventää yhdistyksen
toimintaa, mutta toisaalta meillä ei ole
juurikaan keinoja jäsenten yhteen hitsaamiseen. Se näkyy harvalukuisena
osallistuja määrinä yhteisiin kokoontumisiin ja kokouksiin. Ruskatreffejä emme viime vuonna järjestäneet ja
niin taitaa käydä myös tänä vuonna
– tekeviä ja osallistuvia käsiä ei vain
tunnu löytyvän. Näen kuitenkin, että tätäkin yhdistystä tarvitaan. Kuuntelemaan pohjoista ääntä ja ottamaan
kantaa yhteistoiminta alueen ja liiton
kautta – kyse on paljolti siitä, että tyydymmekö siihen mitä toiset päättävät
vai saammeko osallistua keskusteluun
ja olla osa tulevaisuutta.
Omalta kohdaltani muutoksen tuulet puhaltavat siitä suunnasta, että yli
20 vuotta matkailuauton ratin takana
vietetty aika on jäänyt taakse ja katseet
rakkaan puolisoni kanssa on suunnattu uusiin haasteisiin.
Yhdistyksen kevätkokouksessa on
hyvä käydä keskustelua, mihin suuntaan ja minkälaisilla eväillä yhdistystämme viedään eteenpäin. Mitä ja millaisia tilaisuuksia jäsenistölle järjestetään? Olemme johtokunnassa herkällä
korvalla kuulolla – mitä jäsenistö odottaa yhdistykseltä? Onko se vain passiivisia liiton tuomia jäsenetuja vai voisimmeko perusyhdistyksenäkin tarjota jäsenistölle jotain?
Kevättä odotellen
Jukka Salmi
puheenjohtaja
SF-C Ounas-Lappi ry
SF-Caravan Ounas-Lappi ry

KOKOUSKUTSU

SF-CARAVAN OUNAS-LAPPI RY
KEVÄTKOKOUS
5.3.2017 klo 18.00
Soikkelin talo/Inkerin Pitopalvelu

JOHTOKUNTA 2017
Jukka Salmi (Kittilä), puheenjohtaja 040 740 6518
Pentti Kivilahti (Kittilä), varapj.
040 704 7848
Annikki Autti, sihteeri
045 131 5836
Harri Haapala, jäsen 		
Annikki Paajanen (Enontekiö), jäsen 		
Seija Niemelä, rahastonhoitaja 		

jukka.salmi@pp3.inet.fi
pentti.kivilahti@pp.inet.fi
aautti@gmail.com
harzza.haapala@gmail.com
annikki.paajanen@gmail.com
seija.niemela2@suomi24.fi

Valtatie 24 Kittilä
Kahvitarjoilu

Karavaanarin mielenmaisemaa

SF-Caravan Ounas-Lappi ry

...mutta nyt on vielä aika nauttia talvesta.
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YT-TREFFIT 2017
SF-C Oulun seutu ry • YT-treffit
SF-Caravan Koillismaa ry

RUKAN PÄÄSIÄISTREFFIT
13. - 17.4.

Kesäkauden Avajaiset Rantasarassa
9. - 11.6.
pe

Tanssit Sarkakulmassa

la

YT-karaoken osakilpailu ja karaoketanssit
 PUBI AVOINNA
 HUUTOKAUPPA
 HERNESOPPAA SOPPATYKISTÄ

		
		

SF-Caravan Lohenpyrstö r y

MERITREFFIT ja
10-vuotisjuhlat
4. - 6.8.

SF-Caravan Peräpohjolan

ELOTREFFIT
Hopeaperällä
11. - 13.8.

SF-CARAVAN LÄNSI-POHJA ry

POROTREFFIT
Mellajärvellä
25. - 27.8.

Monenlaista OHJELMAA ja kilpailuja ym.
hauskaa lapsille ja aikuisille

 ARPAJAISET
		Tuote-esittelyjä
		Sammutintarkastusta
		 Kaasulaitteiden koeponnistusta
Avataan Caravankesä Rantasarassa!

SF-Caravan Raahentienoo ry
Multarannan
LÄTTYTREFFIT
28. - 30.7.

SF-Caravan Napapiiri ry

VALOJUHLATREFFIT
Ryynäsenniemessä
18. - 20.8.

SF-C NAPAPIIRI ry (014)
MENNEITÄ JA TULEVAISUUTTA
PUHEENJOHTAJALTA
NÄIN se vuosi jälleen vaihtui, eli katse
edellisvuoteen ja tulevaisuuteen. Kevät ja kesä 2016 - 2017 oli Ryynäsenniemen rakentamisen osalta keveämpää, mutta uurastettiin sen verran, että
alue on turvallisuuden ja palveluiden
osalta Aluehymiön arvoinen SF-Caravan alue, Liittohallituksen päätös saatiin 20.11.2016. Virallinen Hymiö status luovutetaan keväällä 2017.

VUOSIKOKOUS

Hallitus on käynnistänyt vuosikokous
valmistelut, tärkeimpänä talousarvion laadinta mm. korjaus ja investointien osalta. Vuosikokous valitsee uudet
henkilöt erovuoroisten tilalle.

JÄSENASIAT

Yhdistyksen jäsenkehitys oli vuoden
2015 - 2016 negatiivinen -17 jäsentä.
Sama kehitys on nähtävissä useissa
yhdistyksissä, syitä jäsenkehityksen
muutoksiin on monia, jäsenhankintaa tulee tehostaa markkinoinnilla eri
tilaisuuksissa (karavaanareiden yleisö
foorumeilla).
Jäseneksi liittyminen Liittoon/yhdistykseen tapahtuu tulevaisuudessa sähköisesti, miten se vaikuttaa jäsenyys
aktiivisuuteen jää nähtäväksi.

RYYNÄSENNIEMI

Ryynäsenniemen osalta voidaan todeta, että alue toimintaympäristöltään alkaa olemaan kuosissa, mutta aina on
pientä korjaus ja peruskunnostusta.
Toiveita on kuultu, ison saunan löylyja pesuhuoneen pintojen, sekä lauteiden uusinta ja valaistuksen uusiminen

SF-Caravan Napapiiri ry

vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Myös pitkään esillä ollut ranta-alueen
Kemi-Vähäjoki sähköistys on turvallisuuden ja toimintavarmuuden vuoksi ajankohtainen, näiden hankkeiden
osalta hallitus tekee talousarvioon esityksen vuosikokoukselle. Alueen kehityksen kannalta, on tärkeä tulonlähde alueella yöpyvät matkailijat. Kävijöiden määrä on pysynyt samoissa luvuissa edellisvuoteen verrattuna. (tilasto vuosikokouksessa).

TALOUS

Talouden osalta voidaan todeta, että huolimatta rakentamisen (Ryynäspirtti) talous on vakaalla pohjalla osin
hintojen korotuksen myötä. Tulevan kauden maksujen osalta ei tule
korotuksia, muuton kuin kausimaksujen osalta
josta tehtiin korotus päätös vuosikokouksessa 2016.

YHTEISTYÖ

Yhteistyö Liiton, sekä YT-8 yhdistysten, sekä lähialueen toimijoiden kanssa jatkuu ja tässä muutama: Suukosken Keidas, kyläläiset, Tervolan Kunta, liikepaikat lähialueen kaupat liikenneasemat.

LOPUKSI

Toivotan Aurinkoista kevättä, kesää
sekä syksyä. Juhannusjuhlat, vaikka ei
ole treffeinä, runsas osallistuminen tekee siitä juhlan, siellä tavataan. Mutta ennen Juhannusta, Tervetuloa vuosikokoukseen, siellä linjataan koko jäsenistön, yhdistystoiminnan ja Ryynäsenniemen suunta tulevaisuudelle.
Juha Suosalo
Puheenjohtaja SF-C Napapiiri
No: 53017
(”PORMESTARI”)
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Karavaanarin kaukoputki
”Jotta näkisi lähelle, täytyy katsoa kauas” on ajatus joka tulee mieleen kun
mietin karavaaniharrastuksen ja -alueiden kehitystä. Kun katsoo kauas
taakse, huomaa helposti vaunujen ja
autojen kehityksen. Mukavuus, toimivuus sekä turvallisuus ovat olleet kehityksen kärkenä. Nyt kehitellään entistä keveämpiä rakenteita joka mahdollistaa suurempien vaunujen rakentamista pienemmillekin vetoautoille,
taloudellisempaa ja vähäpäästöisempää liikkumista vaunun kanssa, asuntoautoissa isompia autoja B-kortilla sekä parempaa polttoainetaloutta. Vaunujen ja autojen pohjaratkaisut suunnitellaan enemmän kohderyhmien tarpeet huomioiden.
Kun katselen etuteltan ikkunasta
Kemijokea, totean olevani etuoikeutettu. Ryynäsenniemen kaunis näköala kiehtoo päivästä päivään, kausipaikkalaisten hyvin hoidetut ja persoonalliset ”pihat” sekä leppoisat vaununaapurit tekevät vaunuelämästä
vieläkin parempaa. Vaikka yhteiset
talkoot menevät yleensä huulenheitonmerkeissä niin valmistakin tulee
ja Ryynäsen henki on vahvasti mukana kaikessa tekemisessä. Taas kun katselen kauemmaksi, näen alueellamme
paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.
Lähiluonto, maaseutumaisema ja lähialueen pienet yritykset voisivat tarjota
paljon nähtävää, koettavaa ja harrastusmahdollisuuksia jos vain osaamme
hyödyntää niitä.
Yhdistysten talous puhuttaa. Talouspaineissa yleensä tehdään hätiköityjä päätöksiä. Hintojen korotuksia tai
säästötoimia joista on pidemmän aikavälin tarkastelussa enemmän haittaa
kuin hyötyä. Itse näkisinkin että parempaa tulosta tulee hakea toiminnasta. Lapissa käy huikea määrä matkailuautoilla ja -vaunuilla liikkuvia matkailijoita, potentiaalia, joka meidän tulee hyödyntää. Pidempi viipymä tuo
helposti lisätuloja alueille. Hinnoittelulla voidaan myös houkutella useamman yön viipymään. Hyvänä esimerkkinä SFC-alueista pidän Kalliojärven Lukkuhakaa. Alue joka tuntui
erinomaiselta jo kesällä 2015 oli onnistunut edelleen kehittymään. Lapsiperheen vaunun sijoittaminen leikkipaikan viereen, pieni muoviämpäri, lapio ja pillimehu tervetulotoivotuksen
yhteydessä sai pikkukaravaanareitten
hymyn huulille. Menneen kesän vierailu venähtikin viikon mittaiseksi kun
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koko perhe viihtyi erinomaisesti. Hyvät uinti- ja leikkipaikat olivat lasten
mieleen. Siisteys, järjestys ja toimivat
palvelut ovat upeasti hoidettu. Ihmisten välittömyys ja ystävällisyys saavat
vierailijan hetkessä tuntemaan olonsa kotoisaksi. Isokyrö kuuluu myös
meidän tulevan kesän matkasuunnitelmaan.
Isokyröläiset Lukkuhaassa ovat tehneet oikeita ratkaisuja. Rakenteet ja
alue kuntoon, sitten huomio ihmisiin.

Meillä Ryynäsenniemessä on asiat
hyvin. Alue on siisti, rakennukset ovat
kunnossa ja toimivat. Kausipaikkalaiset elävät tahoillaan ja yhdessä sopuisasti. Sääkin tuntuu suosivan meitä
kun korkeat vaarat ja jokiuoma pitävät
huolta että auringolla on tilaa paistaa.
Meitä lapsiperheitä kohdellaan hyvin
ja reilusti. Innolla odotamme tulevaa
suvea ja leppoisaa vaunuelämää Ryynäsessä.
Jukka Lainkari
150938

SF-Caravan Napapiiri ry

ENNAKKOILMOITUS
SF-Caravan Napapiiri ry
Sääntömääräinen Vuosikokous
pidetään Ryynäspirtillä
Ryynäsenniemessä
Sunnuntaina 23.4.2017 klo 15.00

SF-Caravan Napapiirin pikkujouluja vietettiin perinteisin menoin 25.11.2016.

Lumihiutaleet leijailivat keveästi tanssin merkeissä.

SUUKOSKEN
KEIDAS
Tervolan Koivussa
Tanssit kesälauantaisin alkaen13.5.2017
Tervetuloa Tanssimaan Aitoon lavatunnelmaan
Katso kesän ohjelma www.suukoskenkeidas.fi
Ryynäsenniemeen majoittuneille alennetut liput

SF-C RAAHENTIENOO (019)
PUHEENJOHTAJAN POSTI

Ensimmäinen vuosi puheenjohtajan
pestiä takana ja hengissä on selvitty.
Paljon on opittu matkan varrella uutta, mutta paljon on vielä opittavaa.
Onneksi olen saanut ympärille mahtavan tukiverkoston. Omalta alueelta on
löytynyt konkareita, joilta olen voinut
pyytää apua. Lisäksi erityiskiitos lähialueiden puheenjohtajille Pirjolle Ouluun ja Tuulalle naapuriin Lohenpyrstöön, monen monta pulmaa on teidän
neuvojen avulla saatu ratkaistua. Yhteistyössä on voimaa!
Meillä on ollut vauhdikas vuosi,
paljon on taas saatu aikaan. Keväällä

aloitimme ensimmäisen isomman urakan, leikkipuiston uusimisen. Vanha
puisto oli jo aikansa elänyt eikä täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Uusi puisto on saanut hyvän vastaanoton ja ollut kovassa käytössä. Olemme myös päivittäneet mm. takkatuvan
sekä ”pusukoppinakin” tunnetun huvimajan Ketunpesän vieressä. Lisäksi
pientä puuhastelua on riittänyt koko
vuoden ajan. Tästä kiitos meidän reippaille talkoolaisille. Treffeistä erityisesti haluan mainita YT-lättytreffit, ne
olivat todella mahtavat. Alue oli ihan
täysi, muutama turisti jouduttiin käännyttämään portilta, koska tilaa ei vain
ollut. Onneksi kaikki treffeille halunneet mahtuivat mukaan. Sää suosi ja
muutenkin treffeillä oli mahtava meininki. Kiitos kaikille mukana olleille!
Syyskokouksessa hallituksen kokoonpano hieman muuttui, saatiin uusia ensikertalaisia sekä pitempään jo
mukana olleita mukaan kehittämään
toimintaa eteenpäin. Mitään isompia
hankintoja ei tälle vuodelle ole suunnitelmissa karaokelaitteita lukuun ottamatta. Pitäähän talkoolaistenkin välillä saada nauttia kesästä hieman vähemmälläkin huhkimisella. Leiritoimikuntaankin saatiin uutta porukkaa,
siellä varmaan syntyy uusia hyviä ideoita ja ajatuksia tämän vuoden tapahtumiin.

Hallitus 2017
Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja
Henrika Lohvansuu sihteeri
Kimmo Luukinen vpj./YT-yhdyshenkilö
Helena Kohtalo-Törmänen rah.hoitaja
Satu Kokko, jäsenkirjuri
Piia Mustakangas, tarvikevastaava
Esko Korpela

Tiedotustoimikunta
Henrika Lohvansuu
Mika Kokko
Merja Kylmäluoma

Nettisivujen ylläpito
Henrika Lohvansuu

Tähän mennessä olemme ehtineet
viettää uudenvuoden lisäksi tuppiturnajaiset. Nyt muutimme perinteistä
tapaamme ja peliparit arvottiin. Niinhän siinä kävi, että voittajapari vaihtui pitkän putken jälkeen. Kari ja Jari
nappasivat ensimmäisen paikan, Kyllikki ja Esko R. toisen sijan ja kolmantena mitaleille pääsivät Esko K. ja Eero. Onnea pelitaitureille! Reilun viikon
päästä lähdetään sitten porukalla kaatamaan kaamosta Rokualle. Siitä sitten
jatketaan tämän vuoden tapahtumia
aika lailla perinteiseen tapaan, näistä
löytyy lähempänä ajankohtaa tarkempaa tietoa nettisivuilta.
Toivotan kaikille menestystä vuodelle 2017! Tervetuloa Multarantaan!
Mervi

Leiritoimikunta
041 544 1774
040 557 4296
044 547 1424
040 556 4113

040 557 4296

040 557 4296

Satu Kokko, leiritoimikunnan vetäjä
040 8291 780
Mika Kokko, leiritoimikunnan vetäjä
0400 776 764
Henrika Lohvansuu, sihteeri/tiedotus
040 5574 296
Vieno Korpela, ruoista vastaava pääemäntä 050 3441 644
Kaarina Sarviranta, naistoimikunta
0500 680 054
Helena Kohtalo-Törmänen, esiintyjät
040 5564 113
Martti Törmänen, esiintyjät
040 5564 313
Marko Karjalainen
040 5043 902
Kari Ihlberg
Tuulikki Ihlberg
Anne Lääperi
Jaakko Lääperi
Merja Kylmäluoma		
Kimmo Kylmäluoma
Sari Laitinen		
Tapio Lempinen		

MULTARANTA – Pattijoki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tuomiojantie 668, 92140 Pattijoki,
p. 043 216 1835
www.multaranta.fi, seuraa meitä myös
facebookissa
Sähköistettyjä, nurmetettuja vaunupaikkoja 100
Avoinna ympäri vuoden
Rauhallisella paikalla hyvien kulkuyhteyksien
varrella
Alueella lähdepohjainen uimalampi ympärivuotisessa käytössä.
Tanssilava, kaksi grillikotaa, koirapuisto, kioski
ja kirppis
Beach Volley kenttä, minigolf ja frisbeegolf.
Polkuvene, pyörät ja polkuautoja vapaassa käytössä.
Toimistolla myynnissä naistoimikunnan tuotteita sekä caravan-tarvikkeita esim. lippuja, lipputangot, pidikkeet, numerot/alustat, tarroja, pinssejä, wc-aineet ja kaasua
Kesäisin sauna joka ilta
Avoinna ympäri vuoden

MULTARANNAN HINNASTO 2017

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

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raahentienoo ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
Aika: Perjantai 14.4.2017 klo 14.00
Paikka: SFC Raahentienoo Ry, Multaranta, Takkatupa
Käsiteltävät asiat:
- Sääntöjen määräämät asiat
- jäsenten esille haluamat asiat on toimitettava hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen
alkua.
Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo 13.30.
Tervetuloa!
HALLITUS

KOKOUSKUTSU
SF-Caravan Raahentienoo ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

Multarannan
tapahtumat
Tuppiturnaus
Laskiaisrieha
Pakkastapahtuma
Saslikki
Pääsiäinen
Vappu
Avoimet ovet
Kesäkauden avajaiset
Juhannus
YT Lättytreffit
Kesäkauden päättäjäiset
Kalansavustus
Halloween
Pikkujoulut
Uusivuosi

13. - 15.1.2017
3. - 5.2.2017
24. - 26.2.2017
31.3. - 2.4.2017
13. - 17.4.2017
28.4. - 1.5.2017
19. - 21.5.2017
26. - 28.5.2017
22. - 25.6.2017
28. - 30.7.2017
1. - 3.9.2017
6. - 8.10.2017
3. - 5.11.2017
17. - 19.11.2017
29.12.2017 - 1.1.2018

Aika: Lauantai 7.10.2017 klo 14.00
Paikka: SFC Raahentienoo Ry, Multaranta, Takkatupa
Käsiteltävät asiat:
- Sääntöjen määräämät asiat
- Jäsenten esille haluamat asiat on toimitettava hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Kahvitarjoilu ja jäsenkorttien tarkastus klo
13.30.
Tervetuloa!
HALLITUS

SF-Caravan Raahentienoo ry
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Tupinpeluun mestarit.

MEIDÄN VIRKEÄ TALVIALUE
Syksyllä Multarannassa tapahtuu.
Muuttolinnut lähtevät muille maille,
mutta osa jää viettämään talvikautta
alueelle.
Meillä ollaan hyvin aktiivisia myös
talvikautena. Kausipaikkalaisia vuoden vaihteessa oli noin 35 vaunukuntaa. Viikonloppuisin on hyvin harvinaista, että alue olisi tyhjä. Innokkaimmat asukkaat ovat paikalla joka
viikonloppu ja välillä myös viikolla.
Myös vierailijoita saamme tasaiseen
tahtiin. Meidän valttimme ovatkin rento porukka, joka ottaa kaikki halukkaat mukaan tekemisiin. Myös sauna
lämpenee tarvittaessa joka ilta.
Alueella harrastetaan paljon erilaisia
talviaktiviteetteja. Luonnossa liikuskelu kävellen, kelkkaillen ja joskus hiihtäenkin lienee yleisin, mutta tapahtumien aikana harrastetaan myös harvinaisempien lajien parissa. Näistä
mainittakoon mm. curling, umpihanki-frisbeegolf, umpihankisähly, avantouinti ja pidettiinpä viime pääsiäisenä ensimmäiset perinteiset olympialaisetkin. Lajeina oli kaikenlaista

mäkihypystä musavisaan. Karaoke
siirretään talvikaudeksi lämpimiin,
mutta pienempiin tiloihin takkatuvalle. Porukkaa on välillä tungokseenkin asti, mutta sopu sijaa antaa ja kaikki halukkaat pääsevät varmasti avaamaan ääntään.
Tammikuussa pidettiin tuppiturnaus ja osallistujia oli ihan mukavasti.
Parit arvottiin tänä vuonna ja saatiinkin näin uutta säpinää kilpailuihin. Innokkaat pelaajat jaksoivat lyödä korttia tunnista toiseen, kunnes viimein
saatiin aikaan paremmuusjärjestys.
Illalla pelattiin vielä hieman erilaista
korttipeliä. Aliasta: naiset vastaan miehet. Tuvalla olikin melkoinen metakka,
kun naiset yrittivät selittää mikä on vetoakseli ja miehet mikä on epilaattori.
Kaikilla oli kuitenkin hauskaa ja lisävuosia saatiin jälleen nauramalla vatsat kipeiksi.
Talven aikana on tulossa useita eri
tapahtumia. Laskiaisriehassa pelataan curlinkia lammella. Pakkastapahtumassa heitetään frisbee golfia ja pilkitään kilpaa. Saslikki-tapahtumassa

Kelkkakyydillä laavulle makkaran paistoon.

saadaan todella herkullista marinoitua, grillattua lihaa ja pääsiäisenä vietetään multarannan olympialaisia.
Aktiivinen leiritoimikunta on avainasemassa tapahtumien onnistumisen
ja kävijöiden viihtymisen kannalta.
Meillä ollaan tässäkin asiassa aktiiveja myös talvikautena. Keksitään joka
vuosi jotakin hauskaa uutta tekemistä
ja kisailijoita saadaankin runsaasti lajiin, kuin lajiin.
Multis on meille kaikille tärkeä
paikka ja pidämme siitä hyvää huolta. Olemmekin saaneet paljon kiitosta siisteistä tiloista ja viihtyvyydestä.
Alue on meidän toinen koti, jonne
toivotamme vieraat sydämellisesti tervetulleiksi!
135954-1

Pilkkikisan voittaja.

 
 

Paljon onnea
Vuoden 2016
multarantalaiset
Irma Tiirola ja
Esko Rääpysjärvi

SF-Caravan Raahentienoo ry
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MULTARANNAN UUDISTUSTEN VUOSI 2016
Vuonna 2016 alueella on tehty paljon
hyviä uudistuksia. Talkoilu alkoi jo
tammikuussa ja jatkui aktiivisena vuoden loppuun saakka.
Ensimmäisenä talkooporukka laittoi leikkipuiston uusiksi vastaamaan
nykypäivän asetuksia. Kaikki laitteet keinuista kiipeilytelineisiin uusittiin. Puisto myös sijoitettiin keskeiselle paikalle, jotta lapsien turvallisuutta
on helppo valvoa.
Suosikkipaikan; uimalammen turvallisuutta myös lisättiin laittamalla turvaköysi veteen. Vaikka vesi on
kristallinkirkasta ja pohja näkyy syvimmissäkin kohdissa (pitkä henkilö
voi kävellä lammen päästä päähän), ei
lapset tai aikuisetkaan aina hahmota
missä on turvallinen syvyys olla. Tämä helpottaa valvontaa ja antaa lapsille rajat, joita ei saa ylittää.
Takkatupa koki täydellisen muodonmuutoksen ja päivityksen nykyaikaan. Talkoissa oli mukana porukkaa vauvasta vaariin. Maalattiin, ommeltiin, vaihdettiin lamppuja, vedettiin sähköjä ja lopulta saatiin uusi raikas tila, jossa viihtyy karaoken, elokuvien ja tv:n parissa.
Alueella on paljon vaunukoiria. Tämä huomioon ottaen remontoitiin
myös vanha tenniskenttä koirapuistoksi, jossa karvakuonojen on hyvä
temmeltää. Lisäsimme samalla koko
alueelle useita astioita, jonne kakkapussit on helppo pudottaa lenkillä ollessa.
Vuonna 2017 on odotettavissa lisää
uudistuksia. Näistä eritoten mainittakoon uusien karaokelaitteiden hankinta.
Uudisrakennusta myös puuhataan
innokkaasti. Tämän toteutuu luultavasti lähivuosina. Ajatuksena on saada
uudet wc-tilat ja nuorisollekin tila, jossa muun muassa voidaan pelata huonommalla ilmalla sisäpelejä.
Tämä kaikki oli mahdollista ainoastaan innokkaiden talkoolaisten ansiosta. Kiitos kaikille osallistuneille!
135954-1

Kesän 2016 nuorimmainen karvanaamari käy jo tottuneesti koirapuistossa.

Uusittu leikkipuisto on lasten suosikkipaikka.

Takkatupa koki täydellisen muodonmuutoksen talkoolaisten käsissä.

HUIPPUSUOSITUT LÄTTYTREFFIT
Lättytreffit, taikka tuttavallisemmin
”lättärit” ovat kesän suosituin tapahtumamme. Sana onnistuneista tapahtumista alueellamme onkin kiirinyt
ja paikka olikin täpösen täynnä juhlakansaa. Oli toki tilattu sopivan mukava sääkin viikonlopuksi.
Iloiset isännät ja emännät toivottivat hymyillen kaikki tervetulleiksi ja
ohjeistivat valitsemaan paikkaa alueelta. Turvallisuusvälien kanssa saikin olla tarkkana, koska alue oli tupaten täynnä.
Perinteisen kaavan mukaan pidettiin kilpailuja niin aikuisille, kuin lapsillekin. Aikuiset kilpailivat saappaanheitossa useassa eri kategoriassa. Vaikka kisa-alue olikin suuri, ei vauhtia ja
vaarallisia tilanteita puuttunut. Saappaalla tuntui olevan välillä aivan oma

tahtonsa ja se lennähteli välillä jopa taaksepäin, jolloin saatiin miinusmerkkisiä tuloksia.
Lapsille oli useampi pieni kisa. Kisan järjestäjät olivat huomioineet lasten suuren ikäjakauman ja keksineet
kilpailuihin sellaisia lajeja, että kaikille
löytyi jotakin. Ja mikä tärkeintä: kaikki saivat palkinnon.
Pitkässä pöydässä riitti säpinää, koska ilma oli loistava. Nautittiin naisten
tekemää herkullista hernekeittoa mahan täydeltä ja jälkiruoaksi oli isolla porukalla paistettu lähes 500 lättyä.
Urakka oli melkoinen ja taikinaa kului
ämpäri tolkulla. Ruokailijoita viihdytti haitaristi-trio, jonka soitannasta saatiin nauttia myös iltasella.
Illemmalla saunottiin ja pulahdettiin
kristallinkirkkaaseen lähdelampeen

– useaankin otteeseen. Etenkin lapset
viihtyivät lammessa saunavuorojen
ajalla ja vitsailtiinkin, että kohta heille kasvaa kidukset ja evät.
Saunan ja pienen levon jälkeen varttuneemmat karavaanarit pääsivät
tanssimaan orkesterin tahtiin. Tanssilattialla kävi kuhina aina aamuyöhön
saakka.
Nuorempi väki pääsi discoilemaan
takkatuvalle, jonne asennettiin iltaa
varten discovalot, savukoneet ja etenkin iso basso. Nuorison joukosta oli
valittu iltaa varten DJ, joka soitti kaikkien toivebiisejä tasapuolisesti.
Upea auringonlasku kruunasi tapahtumarikkaan viikonlopun väriloistollaan.
135954-1

Lättytreffien pitkää pöytää

Lasten kisat vetivät väkeä.

Haitaristi-trio viihdytti porukkaa iltasella.

Lasten discossa oli iltasella tunnelma katossa.

Saappaanheittoa

Saappaanheiton mitalistit

Auringonlasku Multarannassa

SF-C PERÄPOHJOLA (015)
Puheenjohtajan tervehdys
Tervehdys täältä Peräpohjolasta ja Hyvää alkanutta vuotta 2017. Olen aloittamassa uutena puheenjohtajana ja
tässä vaiheessa tulee katsottua mietteliäänä tulevaisuuteen. Haasteita tulee
varmasti olemaan, jäsenistö vanhenee
ja mistä saadaan nuoria tilalle. Tämä
sama tilanne on varmasti useammalla
yhdistyksellä.
Mutta kevät on jo kuitenkin kääntynyt valoisamman ajan puolelle päivät pitenevät ja kesän matkasuunnitelmia aletaan tehdä kiihtyvällä vauhdilla. Tässä vaiheessa haluan antaa yhdistyksen puolesta kiitokset edeltäjälleni Eija Kantolalle hyvin hoidetusta puheenjohtajakaudesta samoin hallitukselle sekä erityiset kiitokset Elli
Kursulle pitkästä lähes 30 vuotta kestäneestä toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Syyskokouksessa valittiin hallitukseen uusina jäseninä Tuula Jänesaro, Ringa Sammalkangas, Aaro Pirttijärvi, Timo Alajas, ja Jarmo Kallio-Kokko (vuosi 2017). Ulkopuoliseksi sihteeriksi valittiin Johanna Leppiluoto, joka

toimii myös rahastonhoitajana.
Vuoden vaihtuessa pidimme yhdistetyt pikkujoulut ja uuden vuoden
vastaanottajaiset Hopeaperällä ruokailun ja yleisen hauskanpidon merkeissä. Tapahtumaan osallistui 27 henkilöä. Kiitokset niille henkilöille, jotka tekivät tapahtuman mahdolliseksi. Alueen talven ja kevään tapahtumat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.
Tarkempia ajankohtia ei ole vielä lyöty
lukkoon mutta ne tarkentuvat kevään
myötä.
Kuluvan vuoden aikana pitäisi saada tehtyä alueellakin monta asiaa. Viime kesä aloitettiin mökkiprojekti, joka valmistuu kuluvan vuoden aikana
ja josta kiitokset talkoissa ahertaneille.
Rantasaunan remontin lisäksi on tarkoitus rakentaa aita kesäkeittiön ja Hopeapirtin välille sekä kuulutus kaiutin
laitteiston kuntoon laittaminen odottaa myös toteutusta kuluvan vuoden
aikana mainitakseni kiireellisimmät
toimenpiteet.

Hallitus 2017
Aimo Takkinen, puheenjohtaja
Pertti Hamari, varapj.
Aaro Pirttijärvi
Tuula Jänesaro
Ringa Sammalkangas
Jarmo Kallio-kokko
Marjatta Koivumaa
Timo Alajas
Tuula Juntunen

Aimo
SF-C 44464

Toimikunnat 2017
050 337 1817
040 558 0306
040 020 9120
040 501 4271
045 146 1170
040 575 7391
040 720 3508
045 6659 878
040 528 6094

aimo.takkinen@gmail.com
pertti.hamari@luukku.com
sammalkangasringa@gmail.com
jarmo.kalliokokko@gmail.com
marjattakoivumaa238@gmail.com
alajas.timo@gmail.com
tuujunt@gmail.com

Toimihenkilöt 2017

Johanna Leppiluoto, hallituksen sihteeri
		
050 320 2838 johanna@talep.fi
Taloudenhoitaja / laskujen vastaanottaja
TaLep Palvelut
Kirkkokuja 3 L 4
91200 YLI-II
johanna@talep.fi
Alueen yhdyshenkilö
Timo Alajas

Toivotan kaikille valoisaa kevättä ja
leppoisa kelejä.

040 561 4259 (kotinro 045 6659 878)

YT-yhdyshenkilö, Eija Kantola 040 037 5417
kantola.eija@gmail.com
Jäsenkirjuri, Eija Kantola
040 037 5417 kantola.eija@gmail.com
Websivut ja Facebook: Eija Kantola

Alue-ja turvatoimikunta

Timo Alajas (vetäjä) gsm. 045 6659 878
Elli Kursu
Aimo Takkinen
Aaro Pirttijärvi
Tauno Koivumaa
Pertti Hamari

Huvi-ja treffitoimikunta

Avoin

Naistoimikunta

Tuula Piiparinen (vetäjä)
Tuovi Hamari.

Lehtitoimikunta:

Aimo Takkinen (vetäjä)
Päivi Alajas
Timo Alajas
hallituksen jäsenet

Huoltovastaava:

Aimo Takkinen ja lisäksi kesällä
Veijo Heikkinen

HOPEAPERÄ – Simo
• 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.

Tapahtumat 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kevätkokous
talvitapahtuma
vappujuhla 30.4.
kevään tai syksyn retki
alueella haravointi- ja siivoustalkoot
kesäkauden avajaiset 26. - 28.5.
juhannustreffit 23. - 25.6.,
treffimaksu 5 €/auto- tai vaunkunta
lasten treffit 15.7.
talkoilla alueen laitto Elotreffikuntoon 4. - 6.8.
Elotreffit 11. - 13.8.
kesäkauden päättäjäiset
talkoilla alueen talvikuntoon laitto
syyskokous
pikkujoulu
Uuden Vuoden vastaanotto Hopeaperällä 31.12.
Hallitus voi järjestää muitakin treffipäiviä eri
teemoilla

Kalottipäivät 1. - 3.9. Ruununhelmessä

Uusi vuosi 2017

Kesäkauden avajaiset

Merirosvotreffit

Tapahtumia, talkoita ja iloista meininkiä
vuonna 2016
Viime talvena viettivät talvipaikkalaiset aikaansa Hopeaperällä hiihtäen, pilkkien ja yhteisten illanviettojen
merkeissä. Kevät kun koitti, niin talvipäivätapahtuma keräsi niin talvipaikkalaisia kuin muitakin karavaanareita
iloiseen tapahtumaa, jossa oli erilaisia
kilpailuja. Simojoki ei antanut saalista
pilkkikilpailuun osallistuneille, joten
voittaja arvottiin. Ruokana oli osallistujille maukas hernekeitto ja räiskäleet.
Toukokuussa kesäkauden avajaisten
yhtenä ohjelmanumerona oli sammutusnäytös kilpailujen lisäksi. Karavaanarit saivat sammuttaa tulta jauhesammuttimilla sekä peitteen avulla. Palokunnan miehet opastivat turvalliseen
sammutustapaan.
Juhannusjuhlaa vietettiin yöttömän
yön tunnelmissa ja sää oli aurinkoinen
ja lämmin.
Lapsille ja aikuisille pidettiin kilpailuja ja tanssittiin aattoiltana Jore Siltalan tahtiin Hopeapirtillä ja karaoketanssit olivat Mutterissa.
Merirosvotreffeille tulikin sitten
epävakainen sää ja sadettakin saatiin välillä. Lapset olivat pukeutuneet
ihastuttaviin merirosvoasuihin. Päivä
lähti käyntiin nostamalla salkoon merirosvolippu. Lapset etsivät karttojen
avulla aarteita Hopeaperän maastosta ja lapset innoissaan juoksivat aarteiden etsinnässä ja eri aarrekätköistä
aarteita löytykin. Mutterissa kerrottiin
merirosvotarinoita ja aiheeseen liittyvää musiikkia kuunneltiin ja laulettiin. Lapset söivät merirosvopöperön
hyvällä ruokahalulla.
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Elotreffit vietettiin aurinkoisessa ja
kesäisen lämpimässä säässä. Treffejä
vietti 284 aikuista ja 10 lasta. Perjantaina tanssittiin Arja Havakan tahtiin ja
molempina iltoina oli karaoketanssit
Mutterissa. Aikuisille ja lapsille oli erilaisia kilpailuja ja lauantaina pidettiin
myös karaokeosakilpailu, jonka voittajat jatkavat kilpailua Kaamoksen kaatajaisissa.
Heinäkuussa tuli runsas hillasato,
joita keräsivät niin jäsenet kuin vierailijat ollen monta yötä alueella. Muitakin marjoja ja sieniä lähimetsistä saatiin talveksi.

Hopeaperällä suoritetut
talkootyöt
Alueella siirrettiin iso määrä polttopuita saunan liiteriin. Miehet kunnostivat Grillikodan terassin ja rappuset.
Leikkikenttä tehtiin turvallisemmaksi
suositusten mukaisella aidalla ja leikkimökki sai uuden ilmeen maalauksella. Uusi uimalaituri hankittiin ja se on
tukevampi ja turvallisempi uimareille kaksilla uimaportailla. Simojoessa
uidaankin aamusta iltaan ja rohkeimmat menevät uimaan kun vesi on vasta kymmenen astetta lämmintä.
Suurimpana hankkeena oli talkoilla
tehty kaksi mökkiä, jotka toimivat kesäaikaan yöpymiskäytössä ja talvisin
varastona. Mökkien sisustaminen on
edessä kesällä 2017.
Kesäkauden päättäjäisissä on aina
hieman haikea tunnelma, kun kesä
lähestyy loppuaan ja kausipaikkalaiset alkavat hiljalleen laittamaan kausipaikkojaan talvikuntoon. Mutta uusi
kesä on taas tulossa ja sitten tavataan
ja halataan.
Eija Kantola
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POHJOIS-SUOMEN YT SF-CARAVAN-alueet

KITTILÄ

MELLAJÄRVI
RYYNÄSENNIEMI
KOILLISMAA

RANTASARKA

LOHENPYRSTÖ
MULTARANTA

HOPEAPERÄ

Maanmittauslaitoksen aineistoa 2017

RANTATÄHTI

