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                                                    PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ
Tervehdys kaikille.
Nyt se on sitten valinnat ja päätökset nuijittu pöytään. Minä väistyn nuijan varresta ja
uusi tulee tilalle. Joten on kai jonkinlainen pj-kauden yhteenvedon aika. Jäsenistöllä on
tietenkin erilainen näkemys tästä ajasta. Mutta tämä on minun, lyhyesti kerrottuna. 
2010 konttasin tämän vuoden. 2011 nousin jo seisomaan ja otin joitakin horjuvia askelia. 
2012-2013 nyt pystyin kävelemään jo selkä suorana ja ottamaan jopa juoksuaskelia.
2014 mentiin välillä hölkäten mutta syksyllä henkilökohtaiset asiat vaikuttivat niin 
että syyskokouksessa ilmoitin että en ole enään käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa .
Vaikka 2015 on yhdistyksen juhlavuosi ja ehkä senkin vuoksi tunnen tehneeni oikean päätöksen. 
Nuorille ON annettava mahdollisuutensa että hekin pystyvät viemään yhdistystä eteenpäin.
Joten 31.12.2015 klo.00.00 SE TAPAHTUU!
Mutta, ei unohdeta sitä miten tämä on ollut mahdollista. TEILLE Rahentienoon Multarantalaiset! 
TE olette tehneet sen mahdolliseksi joten SUURIN kiitos kuuluu TEILLE! KIITOS!
Se minusta.
Entäs sitten yhdistyksen tilanne? Se on rahastonhoitajan mielestä hyvä. Rahaa on kassassa riittävästi
jotta saamme laskut maksettua . Velkaa ei ole tarvinnut ottaa yhteenkään investointiin. 
Sähköistykseen haettiin ja saatiin liitolta avustusta 5000€. 
Vieraita on ollut tänävuonna huomattavasti enempi kuin parina edellisenä vuonna. 
Uudet investoinnit odottavat ensivuonna ja ennenkaikkea uusi nuorempi hallitus aloittaa työnsä.
KIITOS KAIKILLE YHDESSÄ VIETETYISTÄ VUOSISTA!
T. Markku                                                                                              ps. ei me täältä mihkään lähetä.

                                                   Kaamoksen Kaatajaiset 
                         29-31.1.2016  Pikku-Syötteellä

                       Kaamoksen Kaatajaisten 10-vuotisjuhla karaokekilpailujen osalta!

           Standard 2hh                                                             Standard 2-4 hh
              40€ / hlö / vrk, lapset 15€ / vrk, lisävuode 15€/ vrk           35€/ hlö /vrk, lapset 15€ /vrk

              max. 2 aik ja 2 lasta / huone tai 3 aik. / huone                  max.2 aik ja 2 lasta / huone tai 4 aik / huone

              Yhden hengen huone 70€ / vrk

                                                    Majoitushinta sisältää aina aamiaisen

                           Majoitushintaan sisältyy myös vapaa kuntosalin käyttö sekä yleisten saunojen käyttö
                          (lämmitys päivittäin klo 17 - 22, muut ajankohdat neuvoteltavissa vastaanoton kanssa) 

                                   Lounasbuffet lauantaina 10€/ aik, lapset 4-12v. 5€ ja lapset alle 4v. ilmaiseksi                          

                                          Päivällinen 15€/ hlö, lapset 4-12v. 7,50€ ja lapset alle 4v. Ilmaiseksi

                              Ilmottautumiset Kimmo Luukiselle   puh.0445471424

                            ( klo. 9-22.00 välisenä aikana )  28.12.2015   mennessä.  

                                               Kiitokset ja kumarrukset                            
                    muistamisesta  Erkki Rapakko    
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                                                 Multarannan treffeiltä

Niin on jälleen kesän treffit saatu pidettyä ja syksypuolenkin tapahtumista melkein kaikki.
Kesä meni jälleen liian nopeaa.Hellepäiviä ei juurikaan ollut.Tuntui oudolta kun täytyi heinäkuussakin
pitää  lämmöt vaunussa  että tarkeni yön nukkua.Yleensähän kesäaamuisin tulee herättyä kun vaunussa
on liian kuuma mutta tänä kesänä sitä ongelmaa ei ollut.
Treffeillä oli monenlaisia kilpailuja ja muutakin ajanvietettä.Lapsille oli hommattu lättytreffeille
pomppulinna sekä hattarantekijä joka teki lapsille ilmaisia hattaroita.Nuorisolle oli disko  useimmilla 
treffeillä takkatuvalla,valoineen ja savuineen.Se on kiva huomata että alueella ollaan otettu lapsiperheet 
entistä enempi  huomioon.
Juhannustreffeillä oli edelleen karaokenosakilpailut.Tyttöjen 10-15v sarjan voitti Sirpa-Lotta Eskelinen 
Rovaniemeltä,poikien sarjoissa ei osallistujia ollut tällä kertaa ollenkaan.
Naisten sarjan voitti Teija Peltolahti Oulusta,miesten Kimmo Luukinen Raahentienoosta.
Rauha ja Olavi Vierimaa Kotkasta voittivat sarjat +60v..Onnea kaikille vielä!
Heinäkuun alkupuolella vietimme Multarannassa isot synttäri ”pirskeet.”.Moni alueemme jäsenistä kun 
täytti pyöreitä kuluvana vuonna ja halusivat sitä juhlistaa porukalla.Paikalle oli tilattu orkesteri joten tanssia 
riitti.Päivällä kahvittelimme ja illalla oli muuta tarjottavaa.
Lättytreffeillä kisattiin jälleen saappaanheiton mestaruuksista.Naisten sarja oli tiukempi kuin koskaan.
Kolme heittäjää heitti liki samoihin mittoihin.Voittajana Marjo Karhulahti 14.41 toisena Leena Nissilä 14.14
kolmantena Mervi Kallela 14.03.Miesten sarjan voittaja Mika Kokko olikin sitten sarjassaan ylivoimainen 
tuloksella 30.49 toisena Kari Pellinen 24.71 ja kolmantena Tuomo Väyrynen 24.17.
Joukkuemestaruus meni tälläkertaa Peräpohjolaan,Ulpu,Väinö ja Santeri Majalalle.Voittajat kuvissa!

Ennen syntymäpäivätreffejä pidettiin alueella talkoot.Paikkoja laitettiin siistiin kuntoon ja pystytettiin 
Multaranta nimikyltillä varustettu portti.Joka toivottaa tervetulleeksi alueelle!
Synttäritreffeistä onkin juttua erikseen niinpä siirrytään kesäkauden päättäjäisiin.Sää säikäytti tällä kertaa
vaunukansan,perjantai kun oli niin sateinen.Mutta jälleen onneksemme lauantaina saimme nauttia hyvästä 
ilmasta sekä ruuasta.Tarjolla oli kebabpyttipannua Katukeittiö Take Away n tyyliin ja kehuja tuli.
Tässäkin oli hienoa huomata ettei kannata aina vanhoihin kaavoihin kangistua vaan rohkeasti kokeilla uusia 
juttuja :D .Mukavia hetkiä vietimme taas Multarannassa ja tietenkin muillakin alueilla siispä ensi kesään! 
Alempana kuva pomppulinnasta sekä lasten kilpailusta.                                 
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                                       40V  JUHLATREFFIT  MULTARANNASSA

SF-Caravan Raahentienoo ry juhli 40-vuotis taivaltaan 28-30.8 alueellaan Multarannassa.
Juhlatreffit keräsi paikalle n.90 vaunukuntaa,yhdeksästä eri yhdistyksestä.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin paikallisessa Hotelli Tiiranlinnassa 11.12.1975.
Kokousta johti Esko Pajarinen joka valittiin myös yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Ensimmäiset ”tapaamiset” järjestettiin 11.4.1976 Vihannissa Alpuanharjun hiihtokeskuksessa.
Virallisia avajaisia juhlittiin 12.6.1976 Himangan kunnalta vuokratulta Sautinkarin alueella.
Oman alueen hankinta oli esillä jo 1979 mutta muutama vuosi siinä vierähti ennen kuin hanke saatiin 
toteutettua.Vuonna 1987 tehtiin Pentti ja Irja Kettukankaan kanssa ns. Multarantasopimus ja siitä se lähti 
oman alueen kehittäminen ja  rakentaminen.Tämä työ on jatkunut vuosi vuodelta vilkkaana näihin päiviin 
asti.Lähivuosina on tehty uusi toimistorakennus,grillikota sekä remontoitu vanhojakin tiloja.Alue tarjoaa 
monenlaisia harrastusmahdollisuuksia kuten  minigolfia,frisbeegolfia sekä beach volley kentän sitä 
harrastaville.Alueella on myös hyvä uintipaikka.
Kesäviikonloppuisin on karaoketanssit tanssilava Ketunpesässä.

Mutta sitten itse juhlaan.
Tilaisuus aloitettiin juhlavasti lipunnostolla.(Kuva 1.)
Juhlatilaisuuden juonsi Raahentienoon hallituksen  jäsen ja tuleva pj. Mervi Laaksolinna.(Kuva 4.)
Tervetuliais sanat lausui Raahentienoon puheenjohtaja Markku Luukinen.
Liiton terveiset ja onnittelut lausui Sf-Caravan ry:n liittohallituksen varapuheenjohtaja Heikki Leinonen.
Hän oli ensimmäistä kertaa alueellamme ja kehui aluetta siistiksi ja hyvinhoidetuksi sekä 
lapsiystävälliseksi.Hän piti myös alueemme välittömästä ja rennosta ilmapiiristä.
(Kuvassa 3.) Heikki Leinonen ojentaa Raahentienoon puheenjohtajalle Markku Luukiselle liittohallituksen 
syntymäpäivä lahjan..
Raahen kaupungin onnittelut toi apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela (Kuva 2.) joka on itsekin 
Raahentienoon jäsen.Nykyään harrastus on jäänyt hänellä vähemmälle mutta ennen hän tykkäsi likkua 
vaunulla ja katsella kotimaata.Multarantaan häntä veti hyvät saunalöylyt sekä hyvä uintipaikka. 
Juhlivaa yhdistystä onnitteli myös Pohjois-Suomen Yt alueiden puheenjohtajat,joista paikalla oli Tuula 
Ylisuutari Lohenpyrstöstä,Pirjo Kuisma Oulun seudusta ,Eija Kantola Peräpohjolasta sekä Jukka Salmi 
Ounas-Lapista.

Juhlassa muistettiin Multarannan atiiveja laatoin ja standardein.Heikki Sippala ja Ahti Mustakangas
saivat kultaiset yhdistysmerkit ja Kaarina Sarviranta hopeisen yhdistysmerkin,muiden palkittujen nimet 
kuvineen löydät  Multarannan nettisivuilta kuvakalleriasta (Raahentienoo 40v).
Itse allekirjoittaneella oli kunnia lukea Raahentienoon 40v historiikki ,sekin on luettavissa Multarannan 
nettisivuilla.

Juhlaa kevensi kaksi musiikkiesitystä.Multaranta valssi sekä Tyynen ja Martan jenkkakahva ”show”.
Molemmista esityksistä vastasi Multarannan omat karavaanarit.
Virallisen osuuden jälkeen päästiin nauttimaan lihakeitosta.Kutsuvieraille oli katettu Ketunpesään  hienosti 
juhlalounas.Tarjoilu hoidettiin ”arvokkaasti” pöytiin (Kuva 5.),oli siinä mukava  istua ja nauttia hyvästä 
lihakeitosta. Jälkiruuaksi kahvit kääretortun kera.
Illalla tanssahdeltiin tanssiyhtye Mainareiden tahtiin.
Ketunpesässä tunnelmaa piisas aina viimeiseen valssiin asti.
Yön puolessavälissä saatiin katsella komeaa ilotulitusta,tulitus maestrona Marko Karjalainen.
Sunnuntaina aamulenkille ken jaksoi ja lopuksi arpajaiset.
Kiitokset kaikille jotka toteutitte ja vietitte mukavat syntymäpäivätreffit kanssamme Multarannassa!

                                                                                                                                    Mervi Kallela
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                                                   Kuvasaldoa 40v Juhlatreffeiltä
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                          HALLOWEEN JA SYYSKOKOUS

       Tiiviin kesän jälkeen tuntui siltä, että viime kerrasta Multarannassa on ikuisuus. 
Kalansavustusviikonloppu jäi meidän perheeltä väliin, viimeksi kävimme syyskuussa talkoissa. No onhan 
se ikuisuus! Kesällä sitä tuli oltua vaunulla lähes joka viikonloppu. Oli ilo nähdä perjantaina alueelle 
saapuessamme kuinka moneen vaunuun ja autoon oli tullut porukkaa.  
Esko muistutti meitä jo saunakuulutuksessa, että tänään pitää pukeutua normaalista poiketen. 
Pukuhuoneessa alkoi jo alustavat suunnittelut ja saunan jälkeen meidänkin vaunussa oli kaikenlaista 
törppöä, purkkia ja muuta härpäkettä sekä iloista puheensorinaa. Hiukkasen kyllä kikatutti, kun alettiin olla 
valmiita. Siellä oli pirua ja noitaa, valopäätä ja vaikka mitä. Sen jälkeen suuntasimme kohti takkatupaa. Ilta 
oli railakas, laulettiin karaokea, arvailtiin pituuksia ja pidettiin muutenkin hauskaa. Pikkutunneilla 
lopeteltiin karaoket, mutta hetken aikaa siinä metsästeltiin kenkiä, useammat oli vaihtuneet ja osa löytyi 
vasta seuraavana päivänä. Yön pimeydessä osaan vaunuista jäi vielä valoja ja sieltä kuului iloista 
puheensorinaa. 
Lauantaina pidimme syyskokouksen. Naisväki oli huolehtinut taas meistä, saimme pullakahvit ennen kuin 
päästiin itse asiaan. Tässä tiivistettynä tärkeimmät päätökset syyskokouksesta:
-Jäsenmaksuja päätettiin korottaa eurolla, varsinaisen jäsenen hinta on nyt 11 euroa ja rinnakkaisjäsenen 5 
euroa. 
-Kausi- ja vuosipaikkojen hinnat pysyvät ennallaan muuten, mutta talvikaudella vuorokausimaksu on 20 
euroa/vrk jäseneltä ja 25 euroa/vrk ei jäseneltä, hinnat sisältävät lämmityssähkön.
-Kausipaikkoja myydään vain jäsenille sekä yrityksille sopimuksen mukaan. 
-Vuoden 2016 talousarvio hyväksyttiin.
-Kaudelle 2016-2017 puheenjohtajaksi valittiin Mervi Laaksolinna.
-Hallituksen jäsenet kaudelle 2016-2017 ovat seuraavat: Antero Holappa, Marko Karjalainen, Jukka 
Mikkilä (jatkaa vuoden 2016), uudelleen valittiin Kimmo Luukinen, uusina jäseninä Henrika Lohvansuu ja 
Helena Kohtalo-Törmänen. 
-Toiminnantarkastajana jatkaa Mika Kokko ja varatoiminnantarkastajana Ilpo Nurmela.
-Hallitus valitsee YT-yhdyshenkilön.
-Leiritoimikunta jatkaa samalla kokoonpanolla kuin aikaisemminkin.
-Tiedotustoimikuntaan lisättiin Mervi Kallelan lisäksi Henrika Lohvansuu ja Merja Kylmäluoma.
-Vuoden Multarantalaisiksi valittiin Merja ja Jukka Mikkilä. 
-Muita esille tulleita asioita olivat Kaamoksen kaatajaiset, YT-kokouksen terveiset ja ensikevään 
liittokokoustreffit ja liittokokous Oulussa.

Lauantaisen kokouksen jälkeen oli hyvä hetki käydä oikaisemassa itsensä päiväunien merkeissä. Saunaan 
mennessä oli ajatus, että kunhan on löylyt lyöty, niin on hyvä laittaa päätä tyynyyn, mutta eipä siinä niin 
käynytkään. Porukassa sattui olemaan syntymäpäiväsankari ja pitihän meidän hänet prinsessaksi pukea ja 
niin se homma lähti taas lapasesta. Lauantai-iltana oli jälleen jos jonkin näköistä kummajaista liikenteessä. 
Ilta oli hauska ja karaoke raikasi. Tällä kertaa kengät löysivät oikeat omistajansa, kun oli aika lähteä kohti 
omia vaunuja nukkumattia odottelemaan. Yö oli tosi tuulinen ja sateinen, mutta silti uni maittoi.
Sunnuntaina oli vuoro jälkipuintien. Mukavaa oli porukalla ollut ja siitä oli hyvä lähteä suunnittelemaan 
seuraavia tapahtumia eli pikkujouluja ja uuden vuoden vastaanottoa. 
Niin se vuosi alkaa vaan pikkuhiljaa olla paketissa. Paljon on vuoden aikana tapahtunut, meillä on ollut 
hienoja treffejä, mukavia viikonloppuja, mieleenpainuvat 40-v juhlat ja monta muuta tilannetta, joita voi 
sitten myöhemmin muistella. On rikkaus saada olla osa noin hienoa yhteisöä, jossa yhdessä tekeminen, 
toisista välittäminen ja lämmin henki huokuu kauas. Paljon ollaan saatu tänäkin kesänä positiivista 
palautetta siitä, kuinka hienosti meidän alueella on asioita hoidettu. Tilat ovat siistit, isännät ovat mukavia 
ja lapsiperheet on otettu huomioon. Meidän alueelle on ollut mukava tulla.
Tästä on ilo jatkaa Markun saappaiden jälkiä. Olen saanut niin paljon kannustusta ja tukea jo tässä 
vaiheessa, että tiedän ettei minun tarvitse yksin pähkäillä asioiden kanssa, vaan takana on rautainen 
porukka, jonka kanssa yhdessä kehitetään meidän aluetta eteenpäin. Kiitän luottamuksesta, jota osoititte 
valitessanne minut seuraavalle kaudelle puheenjohtajaksi. Teen kaikkeni, jotta olisin sen arvoinen. 
(Viereisellä sivulla kuvia Halloween  menoista)

                                                             Mervi Laaksolinna 
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         MULTARANNAN YHTEYSTIEDOT
          Puh.0432161835      www.multaranta.fi
                                          multaranta@gmail.com 
              

              Talvella toimii omatoimialueena
            Tulevista tapahtumista lisää nettisivuilla

                                      
                                                MULTARANNAN TULEVIA TAPAHTUMIA                  

                       31.12-1.1     Uusi-Vuosi                                  23-26.6      Juhannus                                       
                          15-17.1     Tuppiturnaus                             29-31.7       YT-Lättytreffit
                              5-7.2      Laskiaisrieha                               9-11.9       Kesäkauden päättäjäiset                   
                      26-28.2      Pakkastapahtuma                 23-25.9       Talkoot 
                      24-27.3      Pääsiäinen                                7-9.10       Kalansavustus           
                      15-17.4      Saslikki                                 28-30.10       Halloween
                     29.4-1.5      Vappu + Talkoot                  18-20.11        Pikkujoulu
                      27-29.5      Kesäkauden avaus                             
                                                
                                
                                                                             
                                                                                       YT-TREFFIT  2016     

       24-28.3  Pääsiäistreffit Rukalla (Koilismaa)                               5-7.8  Elotreffit Hopeaperä (Peräpohjola)      
         10-12.6  Kesäkaudenavajaiset Rantasarka (Oulun-Seutu)   19-21.8  Valojuhlat Ryynäsenniemi (Napapiiri)
            8-10.7  Rantatreffit Lohenpyrstö (Lohenpyrstö)                  26-28.8  Porotreffit Mellajärvi (Länsi-Pohja)       
         29-31.7  Lättytreffit Multaranta (Raahentienoo)                    2-4.9  Ruskatreffit paikka avoin (Ounas-Lappi)
              
                   
             
                                                MULTARANNAN  HINNASTO 2016 
  
                                       Vuorokausi maksu            17 €    ei jäsen 22 €  ( sis. valosähkön )  
                               Talvivuorokausi                 20 €  sis. sähkön  ei jäsen 25 €  sis.sähkön
                                       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  
                                       Päiväkäviä                       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                                                             
  
                                                               

http://www.multaranta.fi/
mailto:multaranta@gmail.com
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