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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

10.11.2014 Äkäslompolo
Loma terveiset täältä pohjoisesta. Kesä meni ja talvi tulee, toivottavasti myös lunta.
Täällä ei lumi vielä haittaa on niin vähän. Sitten vähän asiaakin.
Niin kuin varmaan muistattekin että tälle vuodelle investoimme alueen sähköistyksen uudistamiseen.
Haimme myös liitolta avustusta siihen ja saimme sen.
Nyt alueella on uudet ”viralliset” tolpat, myös valaistus on uusittu. Velkaa ei tarvinnut ottaa
hankkeen toteuttamiseen.
Mutta sitten vähän aiheesta ”karavaanari teidentukko”. Sen verran tuli kesällä vedettyä vaunua että
varmistui se minkä olen jo tiennytkin. Työnikin vuoksi joudun jonkin verran ajelemaan tuolla muun
liikenteen joukossa. Siis teidentukko ei ole karavaanari vaan autoilijat ”liikennesilmää” tarvittaisiin.
Tarkoitan tällä sitä että ei oteta riittävästi huomioon muuta liikennettä, joustavuus puuttuu.
Vaarannetaan muita ja itseä tekemällä ”turhia” ohituksia. Ajetaan liian lähellä edellä meniää,
ei jätetä riittävästi tilaa siihen väliin. Se ”teidentukko” ajaa edellä meniän kiinni ja
ajelee siinä viidenmetrin päässä keskiviivan vieressä eikä uskalla tai ”osaa” ohittaa.
Itse olen opetellut suunnittelemaan ajamiseni niin että vältän ”turhia” ohituksia ja sitten kun meen ohi niin
myös meen enkä jää ”munimaan”.
MUISTAKAA ETTÄ TALVELLA ON LIUKASTA !!!
Joten, voikaa hyvin ja olkaa ”kiltisti” joulu on tulossa!
Terv. Markku

Karavaaniystävien juhlaa
Elokuussa vietimme jälleen mukavia hetkiä Multarannassa.
Saimme porukalla juhlistaa kahden karavaanari ystävämme
Mikkilän Sirkan ja Merjan syntymäpäiviä.
Perjantai illaksi meille oli tarjolla boolia sekä orkesteritanssit Kari Aholan & Pelikaanien tahtiin.
Ketunpesässä tunnelmaa olikin mukavasti.Illalla oli vielä
järjestetty pieni ilotulituskin joka sopi kivasti jo pimenevään
iltaan.Lauantaina sitten kahvittelimme porukalla.
Onnea vielä ja kiitokset mukavasta viikonlopusta ”Tytöille”.

Kiitokset
Muistamisesta
Sirkka ja Merja

SF-Caravan Raahentienoo Ry

JÄSÄRI 2014

Multarannan kuulumisia
Kesä ollaan saatu taas päätökseen.Ja kyllä olikin säiden puolesta mukava kesä.
Multarannassa oli treffejä entiseen malliin ja yhdet syntymäpäivä ”treffitkin” vähä niinkuin boonuksena.
Monenlaisia kilpailujakin oli järjestetty, lapset heittivät esim. Croksia kun aikaiset kilpailivat saappaanheitossa.Josta jälleen kunnia meille kun Raahentienoo voitti joukkuekisan sekä miesten sekä naisten sarjat.
Karkkibingo on edelleenkin lasten mieleen,saahan siinä suut makiaksi jokainen osallistuja.
Kirppu ponikin ilahdutti läsnäolollaan taas meitä kaikkia.Tänä kesänä Kirppua uitettiin kalalammessa.
Meinasi ensimmäinen uintireissu pelottaa mutta kun siihen tottui nautti Kirppu jo loppukesästä
uimisesta kovasti ja kyllähän se mukavasti viilensi lämpiminä päivinä.

Karkkibingossa lapsia jännittämässä numeroita
Kirppu nauttimassa uintihetkestä.
Ari Alatalo ja Ella Kallela sitä pesemässä
Kesäkausi huipentui sitten päättäjäisiin joita vietimme 19.-21.9.Silloin tarjoilimme kaikille lohikeittoa.
Kalalampeen oli jäänyt pyytämättömiä kaloja joista keitto keitettiin.Ohjelmassa oli myös discoa,karaokea
sekä arpajaiset.Alueella tehtiin syksyllä sähköistystöitä.Vanhat sähkötolpat uusittiin CEE-tyyppisiin ja alueen
valaistusta lisättiin.Siis huomioikaa että kaikilla on oikeanlaiset sähköroikat kun tulette alueelle.
Syyskokous pidettiin lokakuussa.Hallituksesta jäi pois kaksi jäsentä, Heikki Sippala sekä Kaarina Sarviranta.
Heidän tilalle valittiin Mervi Laaksolinna ja Marko Karjalainen.
Leiritoimkuntaan valittiin Marko Karjalainen ja Henrika Lohvansuu uusina.Pois jäivät Merja Toppila ja
Jukka Färm,muuten toimikunta säilyi ennallaan.
Lopuksi kausipaikkalaiset äänestivät Vuoden 2014 Multarantalaiset,eniten ääniä saivat Eero Rajaniemi ja
Anneli Kittilä.He ovatkin pitkänajan Multarantalaisia ja ovat olleet monessa mukana.
Eero varsinkin tunnetaan alueen kalamestarina ja Annelikin on monet juustokeitot ja ruuat keittänyt.
Suuret kiitokset heille jaksamisesta ja onnittelut huomionosoituksesta!
Pikkujoulua vietämme tänävuonna alueellamme.Ketunpesän kattoa on eristetty jotenka se saadaan
lämpimäksi niin voimme ruokailla siellä.Talvella järjestetään tapahtumia entiseen malliin.
Kiitos kuluneesta kesästä ja TERVETULOA TALVEN TAPAHTUMIIN !
Terveisin Mervi
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Raahentienoon Esko Korpela palkittiin
Tänä vuonna SF-Caravan ry:n yhdistys juhli komeita 50 v syntymäpäiviä Hämeenlinnassa toukokuussa.
Samalla pidettiin myös liittokokous.Markku ja Kimmo Luukinen sekä Antero Holappa edustivat Raahentienoota siellä.
Juhlaliittokokouksessa palkittiin jokaisesta yhdistyksestä yksi jäsen joka on uurastanut ja tehnyt pyyteetöntä työtä järjestön toiminnassa sekä osallistunut pitkäaikaisesti myös muutenkin alueensa kehittämiseen.
Täytynee tässä vielä muistuttaa että kaikki tämä tehty työ on talkootyötä eli palkkaa siitä ei ole maksettu,
vapaaehtoistyö on erittäin tärkeää ja kunnioitettavaa ja ilman sitähän alueet eivät pysyisi hengissä.
Raahentienoo ry oli laittanut ehdolle palkittavaksi Esko Korpelan jolle mitalli myös myönnettiin.
Esko ei itse ollut liiton kokouksessa paikalla jotenka palkinto luovutettiin hänelle kesällä Lättytreffeillä.
Esko piti pienen kiitospuheen jossa antoi tunnustusta vaimolleen
Vienolle, sanomalla että puolet tästä kuuluu hänelle.
Ilman vaimonsa panostusta ei tässä seistäs ja kyllähän Vieno onkin oman
osansa ”soppaan” laittanut muutenkin kuin miehensä hyvinvoinnista
huolehtimalla.Vienohan on toiminut Multarannassa aktiivisesti
kokin roolissa ja muutenkin osallistunut alueen toimintaan.
Jäseniksi Korpelat ovat liittyneet jo 1986
ja olleet Raahentienoon toiminnassa mukana 20 v.
Esko on ollut aleen puheenjohtajana,rahastonhoitajana sekä hallituksen
jäsenänä,eli kokemusta löytyy monelta saralta.
Viikkoisännän toiminnassa he ovat olleet mukana vuodesta 1991, joka kesä!
Ensimmäisen vaununsa laittoivat -86, merkki oli Adria 400 vuosimallia -80.
Veturina toimi Lada 1600.Nyt on kuudes vaunu menossa merkkinä Kabe.
Matkailuvaunuilu on ollut heille yhteinen harrastus.Heidän kolmesta
lapsesta tytär Outi on jatkanut tätä harrastusta perheineen.
Outillakin on kolme lasta joista nuorin Joonas kulkee enään mukana.
Näinhän se menee että lapset kasvaa ja kiinnostus tätä harrastusta
kohtaan loppuu muttä myöhemmin saattavat löytää uuden kipinän ja laittavatkin itselle vaunun/auton.
Ja kyllähän se tosi onkin että nuoria tarvittasiin lisää jotta tämä harrastus voisi jatkua.
Sillä talkoo työntekijöitä tarvitaan lisää.
Onnittelut siis Eskolle,mukavaa huomata että kova uurastus palkitaan.
Toivotaan että Esko ja Vieno jatkavat edelleenkin toiminnassa mukana ,
sillä koskaan ei ole liikaa arvokasta talkooväkeä !
1.

1.Kuva 25.3.2000 Kevätkokoustreffeillä Multarannassa
”Tandemhiihto”
2.Kuva 14.8.2007 Ketunpesässä. Kuten kuvista voi
päätellä mukavia hetkiä on mahtunut näihin vuosiin.

2.
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Lomareissu Ruotsiin
Juhannuksen jälkeen alkoi jännittää! Olimme sopineet jo talvella Sarin ja Tapion kanssa, että kesällä tehdään
yhdessä vaunureissu Ruotsiin. Matkan suunnittelu aloiteltiin hyvissä ajoin, mutta kun kielitaito on huono, ei
ruotsinkielisiltä nettisivustoilta ollut helppoa etsiä tietoa. Sen verran saimme haastateltua paria naapurimaan kävijää,
että osasimme hankkia vihreät leirintäkortit karavaanareiden toimistosta.
Ensimmäinen leiriytymispaikkamme oli turvallisesti lähellä. Alle 50 km Haaparannalta Båtskärsnäsissä Frevisören
Camping. Vaikka paikka oli lähellä rajaa, oli kulttuuriero selkeä. Vastaanotossa ei puhuttu suomea, eikä
leirintäalueelta löytynyt saunaa! Respasta kuitenkin löysimme leirintäoppaan, jonka mukaan katselimme seuraavat
yöpymispaikat.
Matka jatkui E4 tietä pitkin kohti Tukholmaa. Yövyimme Uumeån alapuolella ja Sundsvallissa teimme ensimmäisen
kahden yön pysähdyksen. Leirintäalue oli valtavan suuri ja sieltä löytyi sauna, joka osoittautui leikkimökin
kokoiseksi grillikodaksi, jonne oli asennettu kiuas. Suihku oli ulkopuolella ja siihen tuli jääkylmä vesi suoraan
merestä. Hinta/laatu-suhde tosin oli kohdillaan, 10 kr/h, eli vajaa 2 euroa tunti.
Matka jatkui Söderhamnin ja Gävlen kautta hieman pienemmille teille. Pysähdyimme Hargshamnissa pienelle
leirintäalueelle ja naapuriin sattui ruotsinsuomalainen mies, jolta saimme tosi paljon hyviä neuvoja varoitusten kera.
Sieltä ajoimme Uppsalan kautta Tulholmaan, jossa leiriydyimme Bredäng Campingiin, suomalaismiehen
suosituksesta. Paikka oli suuri, mutta siisti. Montaa suomalaista emme siellä tavanneet. Suurin osa matkaajista oli
norjalaisia, ruotsalaisia ja saksalaisia. Myös venäläisiä näkyi paljon. Jo aiemmin leirintäalueilla, mutta varsinkin
täällä ihmettelimme turvavälien puutetta. Parhaimmillaan kaksi vaunua oli ovet vastakkain niin lähellä toisiaan, että
asukkaat pystyivät harppaamalla siirtymään vaunusta toiseen. Meillä oli vaunut suomalaisen tavan mukaan
vierekkäin. Aina kun lähdimme käymään jossain, jännitimme että onko joku leiriytynyt sillä aikaa meidän vaunujen
väliin!
Leirintäalueelta oli reilu puoli kilometriä metroasemalle ja metrolla pääsi Tukholman keskustaan n. 20 minuutissa.
24h lippu maksoi 115 kr eli n. 12,5€. Sillä lipulla sai ajaa vuorokauden ajan kaikilla julkisilla kulkuneuvoilla
Tukholman alueella. Viivyimme 5 vrk ja kävimme tutustumassa mm. kuninkaan linnaan, vanhaan kaupunkiin
(Gamla Stan), Vasa-museoon ja Abba-museoon. Kävimme myös Kolmårdenin eläintarhassa, joka oli n. 150 km
päässä Tukholman eteläpuolella.
Nähtävää Tukholmassa olisi riittänyt vielä moneksi päiväksi, mutta koska aikaa oli rajallisesti, lähdimme jatkamaan
matkaa taalainmaalle. Täällä oli todella hienot maisemat! Seuraava kohde oli Moran kaupunki Siljan järven rannalla.
Leiriydyimme Mora Parkenissa, joka oli vieläkin suurempi leirintäalue, kuin Tukholmassa! Leirintäalue oli hotellin
yhteydessä ja hotellista löytyi ihan oikea sauna. Tapsa ja Kimmo herättivät hilpeyttä kävelemällä leirintäalueen läpi
saunaan Multarannan saunahatut päässään.
Mora oli viehättävä pieni kaupunki. Ajelimme myös naapuripitäjään Leksandiin shoppailemaan Outlet-kylään.
Siellä oli liikkeitä joka lähtöön ja miehetkin viihtyivät valtavan suuressa Claes Olssonin tehtaanmyymälässä.
Paluumatkalla kiersimme Siljan järven. Tie oli kapea, mutta hyväkuntoinen. Näimme kauniita maisemia ja monta
pientä kivan näköistä leirintäaluetta ihan järven rannalla.
Morasta matka jatkui kohti Östersundia. Valitsimme ”vuoristo reitin” ja olikin siellä pari melkoista nousua. Saimme
jo jännittää, keittääkö Volvo ennen kuin saavutamme huipun. Onneksi Volvo kesti! Maisemat olivat todella hienot!
Östersundin leirintäalue oli taas valtavan suuri alue ihan kaupungin keskustassa, joten päätimme vielä jatkaa matkaa.
Litistä löysimme pienemmän leirintäalueen, mutta se osoittautui levottomaksi paikaksi. Alueella sijaitsi yleinen
uimaranta, joten siellä oli todella paljon väkeä heinäkuun helteillä. Uimalammen vesi oli väkimäärästä johtuen
sankkaa ja roskaista, joten emme käyneet uimassa, vaikka oli todella kuuma.
Litistä karavaani jatkoi kulkuaan kohti Sorselea. Matkalla ohitimme Vilhelminan, joka oli todella vilkas
kalastuspaikka ja pieni kaupunki.
Sorselea lähestyessä maisemat muuttuivat hyvin pohjoissuomalaisiksi. Ja kun leiriydyimme Sorsele Campingissa,
huomasimme että siellä oli sääskiä, mäkäräisiä, kärpäsiä ja paarmoja ihan niin kuin koti-Suomessakin. Siispä
päätimme lähteä rannikolle, tuulisempaan maastoon ötököitä pakoon. Siirryimme Luleåån, Luleå Firts Campingiin.
Alue oli suuri, mutta siisti ja rauhallinen. Sieltä löytyi myös upeat hiekkarannat ja lämmintä uimavettä. Luleåssa
kävimme tutustumassa Gammel Stadiin, joka oli vanha kirkkokylä. Siellä oli myös pieni kotiseutumuseo. Sen
jälkeen kävimme shoppailemassa Storhedenissä, joka oli aivan valtavan suuri ostoskeskus.
Luleåsta n. 80 km:n päässä Älvsbyssä on Storforssen, joka on pohjoismaiden suurin vapaana virtaava koski. Siellä
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on myös upea kallioinen retkeilyalue makkaranpaisto- ja uimapaikkoineen. Siellä vietimme todella mukavan päivän
nauttien upeasta kosken pauhusta ja helteisestä säästä. Ruotsalainen grillimakkara ei tosin ollut mainitsemisen
arvoista.Matka oli jo kestänyt 3 viikkoa, joten Luleåsta ajelimme kotiin.
Matkan aikana huomasimme muutamia poikkeavuuksia kotimaisiin käytäntöihin ja tapoihin verrattuina.
Esim. leirintäalueiden esitteissä opastetaan noudattamaan samoja turvavälejä kuin meillä, mutta käytännössä niitä ei
noudateta. Ruotsalaisella kausipaikalla on iso vaunu, vähintään puolitoista kertaa vaunun kokoinen etuteltta ja sen
edessä vielä iso puinen terassi tai kankaisin särmein karsinoitu viheralue. Joillakin leirintäalueilla suihkuihin myytiin
kortteja, joilla sai tietyn ajan vettä suihkusta. Veden tulo ei onneksi lakannut, jos kortille varattu aika ylittyi, vaan yli
mennyt aika laskutettiin respassa lähtöselvityksen yhteydessä.
”Leirintäoppaat” löytyvät leirintäalueilta. Leirintäalueita on tuhkatiheään, joten ilman leirintäopastakin voi huoletta
lähteä matkaan. Alueille on pääteiden varsilta hyvät opasteet.
Ruotsissa karavaanarit eivät nosta toisilleen kättä. Vaunun kanssa nopeusrajoitus on 80 km/h, asuntoautolla mennään
tien rajoituksen mukaan. Päätiet ovat hyväkuntoisia, joten matka taittuu nopeaan. Pienemmillä teillä pitää olla
varovaisempi, esim. kuopista ei ilmoiteta liikennemerkeillä.
Suomalaiset pankkikortit käyvät maksuvälineenä. Eurotkin käyvät, mutta vaihtorahat annetaan kruunuina, joten on
helpointa nostaa pankkiautomaatilta kruunuja käteiseksi.
Polttoainetta kannattaa tankata ”kassa-mittarilta”. Pari kertaa kävi niin, että kortti-automaatilta ei saatu ollenkaan
polttoainetta, tai saatiin vain puoli tankillista.
Mobiiliverkko on paljon huonompi kuin Suomessa. Hyvä perinteinen maantiekartta on oltava ehdottomasti mukana,
sillä navigaattori ei kaikkialla toimi. Soittaessa pitää numeron edessä olla maatunnus.
Yleiset vessat ovat usein ”unisex” vessoja, eli miehet ja naiset käyvät samoissa vessoissa. Käsienpesusaippuaa ei
löydy kaikista, käsipyyhepaperia vielä harvemmin.
Ruokakaupoista ei välttämättä löydy samoja tavaroita kuin meillä. Esim. kertakäyttöastiat, kynsilakka, olut, sukat
jne. eivät kuulu jokaisen ruokakaupan valikoimiin. Ruotsalaiset ostoskeskukset ovat valtavan suuria! Niihin ei
mennä yhteen rakennukseen sisään shoppailemaan, kuten meillä esim. Zeppeliiniin, vaan yhdellä alueella on
valtavia markettien kokoisia kauppoja jopa kymmeniä ja alueella liikutaan autolla paikasta toiseen.

Kaiken kaikkiaan reissu oli todella mukava ja mieleenpainuva. Ruotsi on todella hyvä matkailumaa ja
voimme suositella sinne matkustamista lämpimästi.
Sari, Joona ja Tapio

1.

Kimmo ja Merja

3.
2.
Kuva 1. Kausipaikka Ruotsalaiseen malliin:
vaunu, etuteltta ja iso terassi jossa huvimaja
Kuva 2. Storforsen on Euroopan suurin
valjastamaton koski pituutta n. 5 km
Kuva 3. Joona, Tapio ja Kimmo Höga Kustensiltaa ihailemassa Sundsvallin lähellä
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Kuvia Multarannasta

Lasten kilpailusta croksin heitto
Näytelmä ”Tyhjät tankit”
”Pieni vihreä mies”
hernekeiton
syönnissä
Saappaanheiton
voittaja joukkue
Jukka Mikkilä
Kari Syrjä
Merja Mikkilä

Avajaisista Raakel Pistemaa laulamassa

Sähkökaapelin vetoa

Lisää kuvia multarannan
nettisivuilla
Kuva galleriassa!

MULTARANNAN YHTEYSTIEDOT
Puh.0432161835
www.multaranta.fi
multaranta@gmail.com
Toimii talvella omatoimialueena
Tulevista tapahtumista nettisivuilla lisää
MULTARANNAN TULEVIA TAPAHTUMIA 2015

31.12-1.1 Uusi Vuosi

16.-18.1 Tuppiturnaus

13.-15.2 Laskiainen

27.2-1.3 Pakkastapahtuma
(
2.-5.4 Pääsiäinen

20.-22.3 Saslikki
30.4-3.5 Vappu + talkoot

22.-24.5 Kesäkauden avaus

18.-21.6 Juhannus

24.-26.7 YT-Lättytreffit

28.-30.8 Yhdistyksen 40v juhlat

18.-20.9 Kesäkauden päättäjäiset

MULTARANNAN HINNASTO 2015
Vuorokausi maksu 17 € ei jäsen 22 € ( sis. valosähkön )
Kesäkausipaikka 210 € + sähkö ( 1.5 – 30.9 )
Talvikausipaikka 160 € + sähkö ( 1.10 – 30.4 )
Vuosipaikka
350 € + sähkö ( 1.5 – 30.4 )
Puolikausipaikka kesä 140 € + sähkö ( alkaen 15.7 )
Kuukausipaikka 120 € + sähkö
Säilytyspaikka
1 € / vrk
Omille jäsenille säilytys ilmainen
Lämmityssähkö ilman mittaria 7€ / vrk ei jäsen 10 € /vrk
mittarilla 2 € + 0,25 € /kWh
Ilmastointilaite
7€/ vrk
Autonlämmitys
7€/ vrk
Kausipaikkalaisten sähkö 0,25 € / kWh
Pyykinpesu

RAAHENTIENOO ry:n 40v JUHLAT

2€ / koneellinen

Kesäkausi- ja vuosipaikasta 125 €
alennus oltuaan 5 vrk. Isäntänä
ALUEELLA VOIT MAKSAA
PANKKIKORTILLA !

Tervetuloa juhlimaan kanssamme 28.-30.8
Ohjelmassa mm. - ruokailu
- huomionosoituksia
- mukavaa ohjelmaa
- tanssia,karaokea yms.
Lähenpänä tapahtumaa ohjelma näkyy nettisivuilla

