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                                       PUHEENJOHTAJAN PAKINA

Tervehdys kaikille. Siinä se puheenjohtajaksi opettelu alkoi OIKEAN talven
saattelemana. Oltiin emännän kanssa Multarannassa helmikuussa puoli-
toista viikkoa ja pakkasta oli parina aamuna 32 astetta, mutta hyvin 
solikassa tarkeni. Mutta se siitä, joten mennään asiaan. Ne jotka ovat 
vierailleet meidän kotisivuilla ovat huomanneet että niitä on muokattu 
uuteen uskoon. Siis olemme pyrkineet parantamaan tiedottamista. Ne jotka 
eivät omista tietokonetta voivat käydä kirjastossa lukemassa sivujamme.
Kevätkokous oli 20/3 ja muutamasta asiasta käytiin ” kiivastakin ”
keskustelua. Telttailu sallittiin, uusi toimisto/kioski rakennetaan, takka-
tuvan lämmitystä parannetaan, wc-/ suihkutilaa ” uudistetaan ”. Näistä
telttailu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia. Laitanpa tähän johtokunnan
Seniorin jäseneltä Karilta terveisiä että uusia aktiivisia jäseniä tarvitaan
mukaan toimintaan. Johtokuntaan kaivataan uusia jäseniä samoin 
talkoisiin. Niin että rohkeasti mukaan , ei noita ” vanhuksia ” tarvi pelätä
ne haukkuu, vaan ei pure. Toivottavasti tästä ei kukaan loukkaantunut.
Tähän loppuun vielä yks juttu. Näillä näkymin 4-6/6 olisi tulossa sellainen
kävelymaraton viikonloppu, tarkemmin tästä kotisivuillamme.
Joten olkaa suvaitsevaisia itsellemme ja toisillemme.  
                                                                                               Terveisin  Markku 
                                                                                     

                               Kiitokset muistamisesta 
                        
                                         Aija Jaatinen                Tuulikki Ihlberg

                                         Markus Mikkilä            Anneli Mustakangas                           

                                                                                                      

                                                                                                        

  

                                                                                       

                                                            

                                                             KOKOUSKUTSU
                                            

                                              SF- Caravan Raahentienoo ry: n
                                       sääntömääräinen syyskokous pidetään
                                               MULTARANNAN TAKKATUVALLA
                                                   LA  25.9.2010    klo  15.00
                                    Jäsenkorttien tarkastaminen 14.30 alkaen

                                  TERVETULOA KOKOUKSEEN   T. Johtokunta
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                                                                    JOHTOKUNTA

               Puheenjohtaja                     Varapuheenj.                     Sihteeri

                Markku Luukinen                 Vesa Ahonen                    Marita Kallio

     Kari Ihlberg              Kaarina Sarviranta              Aija Jaatinen                Mervi Kallela 

     

Tarvikemyyjä: Aija Jaatinen                                Rahastonhoitaja: Esko Korpela 

TREFFITOIMIKUNTA                TIEDOTUSTOIMIKUNTA           NAISTOIMIKUNTA 

Markku Luukinen                          Jukka Mikkilä                              Kaarina Sarviranta

Vieno ja Esko Korpela                   Markku Luukinen                        Merja Mikkilä

Aili ja Heikki Sippala                     Kari Ihlberg                                Sirkka Mikkilä

Rauni ja Pauli Mustakangas          Mervi Kallela                               Sirkka Luukinen

Anneli Kittilä ja Eero Rajaniemi                                                       Ritva Hautala

                                   Nuorisotoimikunnan vetäjä: Merja Mikkilä

                                   Ateriatoimikunnan vetäjä: Vieno Korpela

                                   Siivoustoimikunnan vetäjä: Sirkka Mikkilä

                                   Miestoimikunnan vetäjä: Sulevi Kallio

                                                                                                  

                                             MULTARANNAN HINNAT  

           

            VUOROKAUSIMAKSU  13 €   ( sis. Valosähkö ) ei jäsen 30 €

          TELTTAILU  13  € / vrk ( ei jäsen 30 € )

          KESÄKAUSIPAIKKA 170 € + sähkö ( 100 € alennus oltuaan 5 vrk isäntänä)

          KUUKAUSIPAIKKA   100 € ( sis. Valosähkön )

          SÄILYTYSPAIKKA     1 € / vrk.

          SÄHKÖ  0,20 € / kwh.          ( Huom. Alueellamme ei käy pankkikortti )
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            Yhdistyksen pikkujoulut metsästysseuran majalla

Pikkujoulut pidettiin viime vuoden marraskuussa toisena vuotena peräkkäin Pattijoen 

Metsästyseuran majalla. Maja on kyllä väärä käsite tiloista jotka sijaitsevat ennen 

Multarantaa Tuomiojantien varressa. Pikkujouluihin oli vuokrattu vanha ja uusi puoli, jotka 

tosisasiassa ovat kaksi eri rakennusta. Uusi on 2000 luvulla rakennettu ”maja”, jossa on 

saunatilat, keittiö, sosiaalitilat ja sali kokouksia tai juhlia varten. Rakennus sopisi 

sellaisenaan monille leirintäalueille huoltorakennukseksi, josta löytyy kaikki tarvittava tila.

Uuden majan puolella saunottiin ja ruokailtiin. Vanhan majan puolella pidettiin sitten muu 

pikkujouluihin kuuluva ohjelma. Osa pikkujoulunviettäjistä saapui matkailuajoneuvoilla 

yöpymään pikkujoulupaikalle ja suurimmalle osalle juhlijoista oli järjestetty nonstop kuljetus 

välille Multaranta – Metsästysmaja.

 

Kuvia metsästysmajan alueelta, ei ollut lunta vielä marraskuun lopussa.

Perinteiseen tapaan pikkujoulujen odotetuin vieras on tietenkin joulupukki. Tällä kertaa 

pukilla oli jopa lahjoja, se että liittyykö ne musiikaallisiin lahjoihin vai lahjasäkissä olleisiin 

selvisi paikalla olleille. 



�

Pikkujouluissa nähtiin ratkiriemukas tulevaisuuden kuvaus. Kallelan Mervi j Aila oli tehnyt 

käsikirjoituksen näytelmään ”karavaanarit vanhainkodissa”. Tosin yhdistyksen 

näyttelijäporukalle ei välttämättä tarvitse antaa kuin näytelmän aihe, niin johan alkaa 

tapahtumaan

Sen verran hyväkuntoisia vanhuksia tuntui olevan, että hoitaja ehti lakata kyntensä ja 

surffailla netissä. Tosin Peltorit olisivat varmaan olleet paikallaan, sillä sen verran äänekästä 

porukkaa vanhainkodin asukkaat olivat. Samat kujeet asukkailla oli kuin karavaanarina 

ollessaan. Ajotaitokoe auton ja vaunun kanssa olivat vaihtuneet pienempään yhdistelmään, ja 

näytti vekslaaminen sen verran olevan työlästä, että iski uni silmään.

Käsitöitäkin näytti vanhukset vielä harrastavan, mutta kovin oli jo verkkaista tekeminen.

Sen kyllä huomasi kuka on karavaanari aikoja viettänyt Savon suunnalla. Sen verran mäkistä 

seutu on ollut, että tuolitkin pitää pistää vatupassilla suoraan.

Lieneekö dementia vaikuttanut sen verran jo porukkaan, ettei karaokekappaleiden sävelet ja 

sanat olleet enää kohdallaan. 

Mutta johan tuli vanhuksiin liikettä, kun alkoi lääkkeiden jako. Ajotaitokokeen suorittajakin 

herätettiin nukkumaan.

Osa taisi ottaa hoitajalta salaa lääkekonjakit ainakin tuplana 

Toivottavasti Mervillä ja Ailalla on jo jatko-osa tiedossa tähän näytelmään, jotta saa taas 

nauraa urakalla tämän vuoden pikkujouluissa.
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        VUODEN 2010 MULTARANTALAISEN

                        Palkitseminen      

Tuulikki ja Kari Ihlberg ovat näyttäneet hyvää esimerkkiä kuinka nykypäivänä-
kin voidaan kovalla työinnolla ja yhteistyöhalulla saada aikaan alueellemme
uutta kehitystä. Kiitoksena heille siitä , puheenjohtaja Markku Luukinen ojensi
kunniakirjan ja kesäkausipaikka lahjakortin. Samassa juhlatilaisuudessa Tuulikki
tarjosi kakkukahvit syntymäpäivän kunniaksi. Juhlijoita olikin tullut runsaasti
paikalle, ei ollut kova pakkanenkaan säikäyttänyt karavaanareita. Ja eipäs
unohdeta myös toista vuoden alussa syntymäpäiviään viettänyttä eli Markus
Mikkilää joka juhli Tuulikin kanssa yhtäaikaa. Kyllä se saa ” suut makiaksi ”
kuten kuvasta voidaan todistaa 
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KAAMOKSENKAATAJAISET  29.1.-31.1.2010

Kaamoksenkaatajaiset vietettiin Hotelli Luostotunturilla, kauniissa talvisessa 
maisemassa. Liekö pakkaset vai mikä säikäyttänyt ihmisiä osallistumasta tapah-
tumaan. Matkaahan sinne täältä Raahesta kertyy yli 400 km.Yhteiskuljetykseen
ei ollut tarpeeksi lähtiöitä, joten me muutamat lähdimme omilla autoilla.
Meillähän oli hyvin painava syy mennä, lasten karaoke loppukilpailut.Vuorokausi
niitä jännitetiin ja valmistauduttiin hyvin huolellisesti, mutta yllätys yllätys,
kun vihdoin koitti odotettu tapahtuman alku , selvisi että kaksi tyttöä oli vain
paikalla , toinen lasten sarjassa Petra Kiiskinen (yhdistys ei tiedossa) ja toinen
nuorten sarjassa Jenni Nissilä(Raahen tienoo). Kyllähän tytöt pääsi laulamaan
ja saivat kovasti aploodeja vaan kilpailu latistui täysin vähäisen osanoton 
vuoksi.Tuomarit arvostelivat ja kannustivat tyttöjä jatkamaan lauluharrastusta
pokaalit ojennettiin ja juttu oli siinä. Aikuisissa olikin sitten 12:sta osanottajaa,
oli oikean kilpailun tuntua. Parit laulut laulettua, tuomarit oli asettaneet 
kilpailiat paremmuus järjestykseen. Naisten sarjan voitti Annikki Holappa ja 
miesten Jorma Vainio molemmat Länsi-Pohjasta. Kaiken kaikkiaan mukava 
reissu, ollaan taas yhtä kokemusta rikkaampia matkailun saralla.
                                                       
                                                                                Jäsen     59331 

Annikki Holappa ja Jorma Vainio
saivat pokaalit ja kunniakirjat.                 Petra Kiiskinen ja Jenni Nissilä
                                                               saivat myös pokaalit ja kunniakirjat.

PALJON ONNEA VOITTAJILLE JA TOIVOTTAVASTI KUULEMME TEITÄ VIELÄ !
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                MULTARANNAN TUPPITURNAUS  2010

Tammikuun alkupuolella järjestettiin Multarannan toinen tuppiturnaus.

Osanottajia oli lähes kymmenen taisteluparia pyrkimässä kultaan ja 

kunniaan. Aamulla kymmeneltä aloitettiin ja kisa päättyi illalla viideltä,

että oli siinä istumista. Kyllä siinä kuului hiljaisia ärräpäitä joka pöydästä,

miten näillä ramia pelataan, kun ei ole yhtään kuvakorttia tai kuinka

kymppiskortteilla noloa pelataan eikä saa edes soolata. Monta tuntia

siinä meni ja muutama tuppikin tuli, ennenkuin finaalipari tuli selville.

Huollosta täytyy sanoa että pelasi hyvin. Kyllä tuppi on niin vaikea peli, että

pelikaverin kanssa on merkit sovittava hyvissä ajoin, voittajaparilta tämä 

onnistui täydellisesti. Finaali oli sitten näin tasa-arvon aikaan nais ja mies-

parien välillä. Naisten ” logiikka ” ei ihan voittoon asti yltänyt mutta lujasti

kampoihin löivät. Täytyy loppukommenttina todeta Paulin sanoin että

kyllä ihminen on sentään viisas MIES ha ha haa.

Ja sitten tulokset  voiton nappasi       Eero Rajaniemi ja Kari Ihlberg

Kakkosena kova naispari                   Vieno Korpela ja Kyllikki Marjakangas

Kolmantena viime vuoden mestarit    Esko Korpela ja Matti Sarviranta

Onnea voittajille ja eritoten kunniamaininta naisille , hienosti pelattu.

Jos jotain ilmeistä voi lukea kyllä viime vuoden mestareitä näyttää 

jurppivan , no kovaa harjoittelua ja ens vuonna uusi yritys.
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            MULTARANNAN CURLING KILPAILU     13.02.2010

Laskiaisviikonloppuna oli jälleen kovatasoiset curling kilpailut Multarannassa.

Osanottajia oli paikalla runsaasti. Luonnonolosuhteista johtuen ratamestarit

eivät saaneet rataa aivan Olympiatasoiseen kuntoon. Perjantai-iltana lumet

luotiin ja huomattiin jään olevan kuin kynnöspeltoa. Siinä pimeänkähmässä

kannettiin ämpärikaupalla lämmintä vettä jään tasoittamiseksi. Eihän siitä

kovin häävi tullut, mutta kisat päätettiin kuitenkin pitää. Lauantaina sitten

jännitettiin kenet arvonta heittää kilpakumppaniksi. Arvonnan jälkeen

ryhdyttiin ankarasti suunnittelemaan kisataktiikkaa. Eihän ne taktiikat aina

purreet mutta ” koirankuppi ” sai kyytiä, välillä jopa ilmassa lentäen.

Useampi tunti siinäkin meni ja hauskaa oli, huoltokin pelasi jälleen mainiosti, 

eikä doupingista kärähtänyt kukaan, joten kaikki suoritukset hyväksyttiin.

Kärkikolmikko saatiin sitten pitkän rupeaman jälkeen selville.

                            Ja siinähän se kärkikolmikko komeilee.

Kilpailun voitti pari    Irkku Karjalainen ja Sähkö-Esko Karppinen 

Toisena  pari             Leila Luukinen ja Markku Luukinen ( punaisissaan )

Kolmantena               Taina Luukinen ja Kari Ihlberg
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             SASLIKKI VIIKONLOPPU ”  ALA ”  MULTARANTA

Niin on jälleen koittanut se hetki vuodesta että vietämme Multiksella
mukavaa yhteishetkeä saslikin merkeissä. Lihat on paloiteltu ja laitettu
marinaadiin edellisiltana, jotta ovat sitten h-hetkeen valmiina ja 
maukkaina. Niinpä miehet sitten pääsevät niitä paistelemaan, kun ovat 
ensin tehneet kunnon hiillokset. Ja naiset laittavat lihat vartaisiin ja teke-
vät maukkaat salaatit, työnjako on sujuvaa. Kun lihat on saatu paistettua
kokoonnumme porukalla takkatuvalle ja herkuttelemme pöydän antimilla
ja jutustelemme siinä samalla mukavia. Kyllä siinä tuli ruumis ja sielu
hyvin ravittua. Kyllä oli taas mukava viikonloppu, kiitokset porukoille siitä.
 
                                                                                    
                                                                                     

                                                                                     Tässä tulenteko mallia
                                                                                  näytteen  antajina toimivat
                                                                                             Kari ja Eero
                                                                                        ja hyvin ovat siinä
                                                                                             onnistuneet.

  

          Muistutetaanpas näistä turvaväleistä että osaamme sitten
         oikein laittaa leirimme kun saavumme paikalle !
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                                                 MULTARANNAN TAPAHTUMAT

                                  

                                  30.04 -2.5   Vappu ( siivoustalkoot )

                                  28.-30.5        Avajaiset

                                  24.-27.6        Juhannus 

                                  30.7- 1.8     YT - Lättytreffit 

                           

                                    YT-TREFFIT   2010

        11.-13.6  Kesäkauden avajaiset  Rantasarka 

                        ( Oulun – Seutu )

        18.-20.6  Järvi - Suomen ja Pohjois - Suomen YT- treffit Kohtauspaikka

                        (  Järvi  - Suomi ) 

        1.- 4.7    Raahe festivaalit Raahe 

                         ( Lohenpyrstö )             

        30.7- 1.8  Lättytreffit Multaranta 

                          ( Raahen tienoo )

        6.-8.8      Elotreffit Hopeaperä 

                          ( Peräpohjola )

        27.-29.8     Valojuhlat Ryynäsenniemi 

                           ( Napapiiri )

        3.-5.9      Porotreffit Mellajärvi 

                           ( Länsi – Pohja )

        10.-12.9     Ruskatreffit Ylläksellä 

                           ( Ounas – Lappi )



MULTARANNAN YHTEYSTIEDOT 

PUH.08- 2239450      www.multaranta.fi
    044924875            multaranta@gmail.com 

     Alueella isäntä päivystys 30.5-26.9
( muuna aikana toimii omatoimialueena )


