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HALLITUS 2018
• Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja p.041 5441 774

• Helena Kohtalo-Törmänen p.040 5564 113

• Kimmo Luukinen p.044 5471 424

• Satu Kokko p. 040 8291 780

• Piia Mustakangas

• Esko Korpela

• Kimmo Kylmäluoma

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
• Henrika Lohvansuu p. 040 5574 296

• Merja Kylmäluoma

• Mika Kokko p. 0400 776 764

• Jukka Mikkilä

TURVALLISUUSVASTAAVA
• Mika Kokko p. 0400 776 764

KOTISIVUT
• Henrika Lohvansuu p. 040 5574 296

LEIRITOIMIKUNTA 2018
• Satu Kokko, leiritoimikunnan vetäjä                    p. 040 8291 780

• Mika Kokko, leiritoimikunnan vetäjä                    p. 0400 776 764

• Henrika Lohvansuu, sihteeri/tiedotus                  p. 040 5574 296

• Vieno Korpela, ruoista vastaava pääemäntä       p. 050 3441 644

• Kaarina Sarviranta, naistoimikunta                       p. 0500 680 054

• Helena Kohtalo-Törmänen, esiintyjät            p. 040 5564 113

• Martti Törmänen, esiintyjät                                    p. 040 5564 313

• Marko Karjalainen                                                 p. 040 5043 902

• Merja ja Jukka Mikkilä                                                  

• Kari Ihlberg        

• Tuulikki Ihlberg

• Anne Lääperi    

• Jaakko Lääperi  

• Merja Kylmäluoma                                                         

• Kimmo Kylmäluoma

• Sari Laitinen                                                                       

• Tapio Lempinen 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Syksy on jo pitkällä tätä kirjoittaessani, lehdet ovat tippuneet puista, ilma on 
kylmää ja märkää. Mutta kyllä tämän pimeän ajanjakson jaksaa, koska sen jäl-
keen tuleekin joulu, joka on minulle yksi tärkeimmistä ja mukavimmista juhlista 
vuoden aikana. 

Kesä meni meillä hienosti. Alueella on vieraillut kävijöitä mukavaan tahtiin ja 
treffien suosio vaan jatkuu ja kasvaa. Isoimmilla treffeillämme, lättytreffeillä, 
saatiin jo venyttää alueen rajoja, jotta saatiin kaikki halukkaat mahtumaan 
mukaan. Reipas 130 vaunukuntaa, ihan huikean hieno määrä! Kiitos kaikille ke-
sän treffien järjestämiseen osallistuneille, ilman teitä niitä ei olisi. 

Viime viikonloppuna saatiin viettää Multarannassa kalansavustusviikonloppua. 
Miehet tekivät taas meille herkulliset eväät, kiitos siitä! 
Lauantaina meillä oli myös syyskokous. Kokouksessa päätettiin isoja asioita. 
Tärkeänä asiana koen,   että meillä on nyt yhteinen halu kehittää ja viedä 
aluettamme eteenpäin. Tästä isona esimerkkinä on uuden lisärakennuksen 
suunnitteluprojektin jatkaminen. Toivottavasti saadaan asiat rullaamaan siihen 
malliin, että joku kaunis päivä me vietämme uuden rakennuksen tupaantuliaisia 
porukalla. 
Myös muitakin hyviä päätöksiä tehtiin alueen kunnossapitoon ja kehittämiseen; 
teiden kunnostamisia, rakennusten maalauksia, kalusteiden hankkimisia ja 
Ketunpesän terassin rakentamista sekä päätimme lähteä hakemaan 
Vankkurihymiötä alueellemme. Myös alueen turvallisuutta halutaan parantaa 
hankkimalla alueelle oma defibrillaattori. 
Hallitukseen saatiin uusi kasvo, Kylmäluoman Kimmo, tervetuloa mukaan! Ja 
samalla iso kiitos Henrikalle sihteerin tehtävässä toimimisesta, sinä olet tehnyt 
todella hyvää työtä. Minun tehtäväni puheenjohtajana jatkuu vielä seuraavankin 

kauden, iso kiitos teille kaikille luottamuksesta. Pyrin olemaan sen arvoinen. 

Seuraavana tapahtumana meillä on Halloween marraskuun alussa. Silloin 
alueella perinteisesti on jos jonkin näköistä kummajaista, kannattaa tulla 
katsomaan. Ja siitä päästäänkin siihen minulle mieluiseen juhlaan, joulun 
odotteluunhan kuuluu olennaisesti pikkujoulut. Niitä vietämme 17.-19.11. 
viikonloppuna ja lauantaina meillä on perinteinen jouluruokailu Ketunpesässä. 
Ruokailuun voit ilmoittautua allekirjoittaneelle, nettisivuilta ja tästä lehdestä 
löytyy tarkemmat ohjeet ja ohjelma. Vuoden viimeisenä, mutta ei mitenkään 
vähäisimpänä, meillä on sitten uudenvuoden vastaanotto. Ammumme raketteja 
mikäli keli sen sallii ja vietämme mukavia hetkiä yhdessä. 

Tästä on hyvä jatkaa. Odotan mielenkiinnolla tulevia vuosia ja sen eteen tuomia 
haasteita ja tehtäviä. Kiitän teitä kaikki yhdistyksen ja alueen eteen tehdystä 
työstä. Muistetaan se, että me teemme sitä yhdessä, meitä itseämme ja meidän 
tärkeitä vierailijoitamme varten. 

Mervi 120772 



Vuorokausimaksu 18,00 €

Vuorokausimaksu ei jäsen ( sis. valosähkön ) 23,00 €

Telttapaikka 10,00 €

Talvivuorokausi sis. sähkön 22,00 €

Talvivuorokausi ei jäsen sis.sähkön 27,00 €

Kesäkausipaikka ( 1.5 – 30.9 ) Ei isäntävelvoitetta. 220,00 € + sähkö

Talvikausipaikka ( 1.10 – 30.4 ) 170,00 € + sähkö

Vuosipaikka ( 1.5 – 30.4 ) Ei isäntävelvoitetta. 360,00 € + sähkö

Puolikausipaikka kesä ( alkaen 15.7 ) 150,00 € + sähkö

Kuukausipaikka 130,00 € + sähkö

Päiväkävijä 5,00 €

Säilytyspaikka 1,00 € / vrk

Omille jäsenille säilytys ilmainen

Lämmityssähkö Ilman mittaria kesä 1,00 €/vrk

Lämmityssähkö Ilman mittaria talvi 3,00 €/vrk

Lämmityssähkö Ilman mittaria ei jäsen kesä 2,00 €/vrk

Lämmityssähkö Ilman mittaria ei jäsen talvi 4,00 €/vrk

Lämmityssähkö mittarilla 0,25 € / kWh

Kausipaikkalaisten sähkö 0,25 € / kWh

Autonlämmitys 4,00 € / vrk

Pyykinpesu 2,00 € / kone
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30 VUOTTA KARAVAANIELÄMÄÄ MULTARANNASSA

Multarannan kehittyminen karavaanialueeksi sai alkunsa vuodesta 1961, 
jolloinErkki ja Kerttu Lehtinen ostivat Sorttaisissa olleen Kelokaaran tilan 
merikapteeni Jalakselta.

Karavaanialueen perustajille alue päätyi 6.2.1975, jolloin Pentti ja Irja Kettu-
kangas ostivat tilan Lehtisiltä.

Kettukankaat alkoivat työskennellä alueella, jossa silloin pystyi liikkumaan vain 
traktorilla. Pentti Kettukankaan kertoman mukaan hän ja Kamutan Veikko ajoivat 
multaa Sorttaisista, ja alueelta puuttui nimi. Niinpä Pentti pohti sopivaa nimeä, 
johon ”Veska” tuumasi: ”Laita nimeksi multaranta. Täällä on multaa ja rantaa.” 
Näin oli Multaranta saanut nimensä.

Vanha toimistorakennus rakennusvaiheessa. Rakennus toimii nykyisin kirpputorina.

Alueelle kaivettiin vuonna 1980 lampi, joka toimi ensi alkuun kyläläisten 
uimapaikkana. Lammen vesi on ehtaa lähdevettä, sillä lammen keskellä sijaitsee 7 
lähdettä. Kaikkiaan karavaanialueella on 3 lähdepohjaista lampea.
Kettukankaat kehittivät aluetta aavistellen, että jonain päivänä siellä olisi 
toimintaa. Tenniskenttä, joka palvelee nykyisin koirapuistona, on tehty vuonna 
1981.

Karavaanarit tulivat tutustumaan Multarantaan 22.8.1986, jolloin pidettiin 
ensimmäiset Lättytreffit. Paikalla oli 18 vaunukuntaa. Keväällä 1987 tehtiin 
ensimmäinen vuokrasopimus SF-Caravan Raahentienoo Ry:n ja Kettukankaan 
välillä, jolloin alue muuttui jäsenalueeksi. Samana keväänä tanssittiin 
avajaistanssit, jolloin paikalla oli 40 vaunukuntaa. Soittamassa oli silloiset 
Neulapojat-yhtye.

Vanha tanssilava.



Tästä on alkanut alueen kehittäminen. Töitä on tehty talkoilla näihin päiviin asti, 
kuten karavaaniperinteeseen kuuluu. Alueelle tuli sähköt vuonna 1988 ja vuon-
na 1991 valmistui huoltorakennus, jolloin liityttiin myös vesijohtoverkkoon.
1987 rakennettiin ensimmäinen tanssilava, jossa avajaistansseja vietettiin 30.5. 
samana vuonna.

Alueella on ollut kaikkiaan 3 saunaa. Vuonna 1987 tehtiin ensimmäinen van-
hasta parakista. Sauna sijaitsi nykyisen grillikatoksen paikalla. 1988 rakennet-
tiin toinen sauna uimalammen päätyyn.  Samana vuonna tehtiin hirsiliiteri   
saunan läheisyyteen, josta se on siirretty nykyiselle paikalleen lammen toi-
seen päätyyn. Myös avonainen grillikatos on rakennettu samana vuonna. 
Uusimmassa saunassa Irja ja Pentti Kettukangas ottivat ensimmäiset löylyt 
27.9.1991 klo 21.45. Tuolloin syystreffeillä paikalla oli 17 vaunukuntaa ja   
Korpelan Pentti.

Maisema Ibizan puolelta vuonna 2003.

Kesäkeittiö kippikattiloineen valmistui 1995. Lapsille on tehty 2 leikkikenttää. 
Viimeisin uudistus vuonna 2016, jolloin huoltorakennuksen viereen tehtiin aivan 
uusi määräysten ja lakien mukainen leikkipaikka. Alueelta löytyy nykyisellään 
myös lentopallokenttä, minigolf, frisbeegolf-rata ja paljon muuta aktiviteettia.

Vuonna 2002 saatiin asianmukaisetkesävessat tanssilavan läheisyyteen. Kaksi 
vuotta myöhemmin valmistui tiskipaikka ja terassi huoltorakennuksen eteen. 
Nykyinen tanssilava nousi pystyyn vuonna 2005, saunan terassi vuotta 
myöhemmin.

Uusi grillikota oli vuorossa vuonna 2009 ja toimistorakennus 2011. 
Vesistöjä on paranneltu ruoppaamalla. Uimalampi vuonna 2013 ja kalalampi 2017.
Sähköistykset saatiin uusittua vuonna 2014. Tämä oli suuri uudistus. Samalla 
sähköpaikkojen lukumäärä vakiintui uusien turvavälien myötä sataan.

Tässä pääpiirteittäin aleen kehitys vuosien 1975 – 2017 välisenä aikana. Paljon on 
tehty ja koko ajan on myös uutta suunnitelmaa työalla. Pääsääntöisesti alueen 
rakennukset omistavat Kettukankaat. SFC Raahentienoo Ry:llä on pitkä käyttö- ja 
vuokrasopimus alueeseen.

Lähde: Pentti Kettukankaan ja Esko Korpelan muistiinpanot



Karavaanihistoriani: Ensimmäisen karavaanarireissun olen tehnyt vuonna 2004.

Harrastus tuli jäädäkseen, kävin muutamilla reissuilla ja  yhden 

talven vietin Paljakassa.  Timon kanssa tultiin Multarantaan 2007 

ja mielikuva mukavasta paikasta vahvistui ja meistä tuli kausi-

paikkalaisia.  Kesäisin ollaan käyty joku reissu ja muutoin aika

kuluu hyvin Multarannassa. 

Perheeseeni kuuluu: Aviomies Timo, Joona 9v ja Julia 13v sekä 3 aikuista poikaa ( Samu,

Markus ja Jani) omissa talouksissaan, 2 lastenlasta (Minea ja 

Vanessa)

Mieluisin tv-sarja: Ei tule seurattua juuri mitään sarjaa säännöllisesti, mutta  esim.

Poliisit, Huutokauppakeisari, Vain elämää, Hyvät ja huonot uutiset...

Mieluisin karavaanialue, Multaranta. Hieno ympäristö, hyvä uimapaikka, mutta

miksi: ennenkaikkea ihanat ihmiset!

Horoskooppimerkkini on: Härkä

Lempi juoma: Kivennäisvesi

Asioita joista pidän: Syntikalla soittaminen, laulaminen,
ystävien kanssa oleminen, suklaa ja kaikki muu makea,  hyvä ruoka, lapset, koirat, monia
muitakin asioita.

Asioita joista en pidä: Sairaudet, epäreiluus,  märkä ja kylmä keli, hiiret ja muut siima-

hännät

Lemmikkieläimeni: Kiki-koira

Harrastukset: Lukeminen, karavaanailu, käsityöt,

Terveisiä: Pidetään sama fiilis  ja yhteishenki 

sekä tekemisen meininki jatkossakin! 

KaravaanariKaravaanariKaravaanariKaravaanari----Kaveri Kaveri Kaveri Kaveri (hallitus esittäytyy)

Nimi: Mervi Laaksolinna

Vastuualue: Hallituksen          
puheenjohtaja

Lempinimi: Mepa

Numero: 120772

Asun: Oulun Haapalehto

Silmienväri: Vihreä

Hiustenväri: Ruskea



AJATUKSIA TURVALLISUUDESTA 
KULUNEELTA VUODELTA

Kokonkin sytyttäjä on vastuussa vahingoista.

Karavaanareiden kausi alkaa olla pulkassa, kuin myös minun 
turvallisuusvastaavan eka vuosikin. Onneksemme olemme 
säästyneet suuremmilta onnettomuuksilta ja pienemmiltäkin. 
Pelastus-suunnitelma on vielä työn alla, mutta pyrin 
esittelemään sen kevätkokouksessa.

Tapaturmat

Joka vuosi tapahtuu palokuolemia, niin myös vuonna 2016. 
Suomessa näitä tapahtui 82kpl, joista vain KAKSI sattui 
asuntoautossa / -vaunussa. 
Vapaa-ajan asunnossa tapahtui 13kpl. Suurin osa kuitenkin 
erikokoisissa huoneistoissa: yhteensä 63kpl. Loput 6kpl oli 
muita (tietolähde SPEK). 
Suurin kuolleisuus oli tietenkin 24- 64 vuotiaissa miehissä. 
Sitten kun siihen lisätään muut pohjoismaat, niin kas kummaa: 
taas Suomi oli kärjessä. 
Minun korviini ei ole tullut meidän alueella yhtään vakavaa 
tapausta. Pieniä heikotuskohtauksia on ollut, mutta onneksi 
niistäkin on selvitty.



Ehkäisy

Tulipalot voidaan ennalta ehkäistä. Yleensä ihmisen virheel-
linen toiminta aiheuttaa tulipalojen ja onnettomuuksien 
syntymisen. Parhaiten suojaat kotisi ja muunkin omaisuuden 
toimimalla turvallisesti, joten huolehdithan residenssisi 
seuraavista asioista:

� Sähkö/kaasulaitteiden toimivuus ja tietysti ne kynttilät.

� Hanki palo-/häkävaroitin, sekä pidä ne toimintakuntoisina. 

� Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla.

� Pidä myös muidenkin turvallisuudesta huoli.

Tätä emme halua koskaan nähdä.

Olemme varmaan kaikki nähneet videomateriaalin, kuinka tuo 
styroxboksi palaa! joten pieni muistutus lie paikallaan, mitä saa, 
ja mitä pitää tehdä.

Asuntoautossa/ -vaunussa: 

� Saa olla enintään 25kg nestekaasua, joka tulee olla 

sijoitettuna erilliseen tilaan. Ei sinne missä ihmiset yöpyvät.

� Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, varsinkin talvella.

� Varusta asuntoauto/-vaunu palovaroittimella ja mielellään 

myös häkä-/nestekaasuvaroittimilla ja tarkista paristot 

vähintään kerran kuukaudessa.

� Varmista käsisammuttimen ja sammutuspeitteen kunto.

� kaasu ja sähköasennukset ja huollot valtuutetuissa liikkeissä, 

tai luvat omaavalla henkilöllä.

� Sisustathan vain paloturvallisilla materiaaleilla!



Alueturvallisuus

Alueelle olemme lisänneet sammuttimia ja niiden päälle 
sammutus sankkoja, joiden haluaisimme säilyvän siinä 
tarkoituksessa, eikä juomaveden kantoastiana.

Ensiapu välineitä löytyy toimistolta ja jokaisellahan on vau-
nussa oma apupaketti? Kesällä kiertelimme useammalla 

alueella, ja voin sanoa, ettei yhdelläkään alueella ollut mikään 
turvallisuus asia yhtä hyvällä mallilla kuin meillä. Kyllä 
parannettavaakin löytyy aina, mutta mehän tartumme 
ongelmaan heti, kun se esiintyy!

Turvaväleistä ja oikeasta pysäköinnistä on huolehdittava niin kesällä, 

kuin talvellakin. Alueellamme on nuolin merkityt paikkamerkit. Niistä 

tiedät miten pysäköidä ajoneuvosi. Kysy neuvoa, jos asia mietityttää.

Tulevaa

Ensikeväälle pyrimme järjestämään pienimuotoisen 
ensiapuharjoituksen. Sisältö tulee olemaan haavansitomisesta 
elvytykseen. Toiveitakin otetaan vastaan, mitä haluaisitte 
kokeilla/harjoitella. Pelastuslaitokselta saan lainata tähän 
tarkoitukseen välineistöä.

Jotensakki sit sillee et turvallista jatkoa itte kullekki. 
Tervehtien: Mika 



Avajaisissa tanssittiin 
Timo Tapaninen ja Lempparit-orkesterin tahtiin.

Juhannuksena kokon polton 
lomassa  sai herkutella
makkaralla.

Lättäreillä pikku-intiaanit
harjoittelivat päällikön 
valvonnassa metsästystä 
jousipyssyllä.

Palkintojenjako.

Intiaanipäällikön 
asunto.

KESÄKAUSI 2017



Juhannuksena
ihastuttivat

myös Riemula 
Ranchin eläimet

www.riemula.com



Lammella riittää säpinää
ympäri vuoden



LÄTTYTREFFIT 2017
Arpojen myyjät näkyivät kierroksellaan.

Portilla naiset saivat kukkasia.
Hernekeitto ja lätyt olivat jälleen makoisia.

Huutokaupassa tavaralle etsittiin oikea hinta.
Saappaanheiton mestaruus saatiin pidettyä

edelleen Multarannassa.



Puusauna Peräkärrysauna Telttasauna Ulkosuihku
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Lammella nähtiin mitä erikoisempia kelluntavälineitä.

Ensimmäinen Nuorten- ja aikuisten
kellunta-viikonloppu oli elokuun alussa.



KESÄLOMAMUISTELOITA

Kuten niin monena kesänä, myös kuluneena suvena 
koukkukuume nousi jo tosi korkealle loman alkua odotel-
lessa. Niinpä tien päälle suunnattiin heti perjantaina töitten 
jälkeen. 

Loma aloitettiin Kohtauspaikalla Oulujärven rannalla. Sää oli 
kaunis ja aurinkoinen, talviturkitkin tipahtivat järveen sauna-
reissulla.

Matka jatkui SFC Rekiniemeen Vuonislahdelle. Saavuimme 
perille myöhään, naisten saunavuoro oli jo mennyt. Mukaval-ta
tuntui, kun ystävälliset isännät tarjosivat mahdollisuutta saunoa 
miesten vuoron ja yhden yksityisvuoron jälkeen. 

Seuraavaksi siirryimme SFC Hietajärvelle Kiihtelysvaaraan. Siellä 
viivyimmekin useamman päivän ja kävimme tutustu-massa 
lähitienoon nähtävyyksiin. Tutustuimme muun muas-sa
Ilomantsissa Hermannin viinitilaan ja kävimme vesitorniin 
rakennetussa kahvila-viinibaarissa nauttimassa lasilliset 
sangriaa upeita maisemia ihaillen. 



Kävimme myös Suomen itäisimmässä kylässä Möhkössä, jossa 
sijaitsi Möhkön Ruukki-museo. Museossa oli Ilomantsin 
sotahistoriasta kertova näyttely, sekä Ruukin toiminnasta ker-
tova näyttely. Möhkön Ruukki on ollut aikoinaan Suomen 
suurimpia järvimalmiruukkeja. Kahvit juotiin vanhassa asun-
toproomu Mantassa. 

Matka jatkui Rantasalmelle, SFC Kuus-Hukkalaan. Alueella sattui 
olemaan tapahtuma, jossa esiintyivät Halavatun Papat, päivä 
hurahti nopeasti hauskaa musiikkia kuunnellen ja maukasta 
rosvopaistia syöden. Kuus-Hukkalasta käsin kä-vimme
Savonlinnassa risteilyllä ja Valamon luostariin tutus-tumassa. 

Seuraavaksi suuntasimme Hirvensalmelle SFC Etuniemeen. 
Sinne kokoontuikin sitten useampi vaunukunta Multaranta-
laisia. Harmi, että kuva jäi ottamatta kun 5 miestä Multiksen
saunahatut päässään lähtivät saunomaan. 

Multarannan kokoontumisajojen jälkeen hajaannuimme taas 
omiin suuntiimme. Meidän matka jatkui SFC Purhoon, Taa-
vettiin. Purho on paikka, jossa käymme muutaman vuoden 
välein, taisi olla viides kerta siellä. Purhossa parasta on mu-
kavat ihmiset ja ihanat löylyt tarjoava telttasauna, jonne mah-
tuu parikymmentä henkilöä saunomaan.



Purhosta käsin kävimme Kotkan Meripäivillä. Suuret purjelai-
vat olivat hienoja. 

Sitten olikin jo aika lähteä paluumatkalle. SFC Tilkunpelto 
Lammilla oli ensimmäinen etappi. Vielä ehdimme kuitenkin 
tutustua Hämeenlinnan vankilamuseoon.     



Tilkunpellossa kolmen vaunukunnan porukka taas hajaantui, 
osan jäädessä vielä lomailemaan, toisten palatessa kotimai-
semiin. Viimeinen etappi osaltamme oli SFC Lintulahti Kon-
ginkankaalla. 

Useita vuosia olemme reissanneet ympäri Suomen. Käytyjä 
SFC alueita on enemmän kuin käymättömiä. Näitten koke-
musten perusteella olemme tulleet siihen tulokseen, että 
meillä on Multarannassa erittäin hyvä leirintäalue. Meille 
pääsee asfaltoitua tietä lähes perille asti ja alue on suhteelli-
sen lähellä päätietä. Meillä on tasainen ja hoidettu nurmikent-
tä, jonne on helppo leiriytyä. Meillä on mukavat ihmiset alu-
eella ja lapsiperheisiin on panostettu, tekemistä kyllä löytyy. 
Isoiltakaan alueilta on vaikea löytää kaikkea sitä tarjontaa, 
joka meillä on, ja kaikki sisältyy leirintämaksuun. 

Seuraavaa kesää ja uusia seikkailuja odotellen SFC-98672

Kiitos Muistamisesta

itÜÑâ \ÄÅt~tÇztá

Suuret onnittelut vuoden
Multarantalaisille

Henrika Lohvansuulle ja  
Marko Karjalaiselle



Tapahtumat 2018
Tuppiturnaus 12. – 14.1.2018

Laskiaisrieha 9. – 11.2.2018

Pakkastapahtuma 23. - 25.2.2018

Saslikki 9. – 11.3.2018

Pääsiäinen 29.3. – 2.4.2018

Vappu/talkoot/avoimet ovet 27.4. – 1.5.2018

Kesäkauden avajaiset 25. – 27.5.2018

Juhannus 21. – 24.6.2018

Nuorten viikonloppu 13.- 15.7.2018

YT Lättytreffit 27. – 29.7.2018

Naisten viikonloppu 17. – 19.8.2018

Kesäkauden päättäjäiset 14. – 16.9.2018

Talkoot 21. – 23.9.2018

Kalansavustus 5. – 7.10.2018

Halloween 2. – 4.11.2018

Pikkujoulut 16. – 18.11.2018

Uusivuosi 28.12.2018 – 1.1.2019


