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SFC Raahentienoo Ry - jäsenlehti

HALLITUS 2017

•
•
•
•
•
•
•

Mervi Laaksolinna, puheenjohtaja
Henrika Lohvansuu, sihteeri
Helena Kohtalo-Törmänen, rahastonhoitaja
Kimmo Luukinen, YT-vastaava, vara pj
Satu Kokko, jäsenkirjuri
Piia Mustakangas, tarvikevastaava
Esko Korpela, kaasun tilaus

p.041 5441 774
p.040 5574 296
p.040 5564 113
p.044 5471 424

LEIRITOIMIKUNTA 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satu ja Mika Kokko, leiritoimikunnan vetäjät
Kari ja Tuulikki Ihlberg
Anne ja Jaakko Lääperi
Merja ja Kimmo Kylmäluoma
Henrika Lohvansuu ja Marko Karjalainen
Helena Kohtalo-Törmänen ja Martti Törmänen
Vieno Korpela
Kaarina Sarviranta
Sari Laitinen ja Tapio Lempinen

TIEDOTUSTOIMIKUNTA
• Henrika Lohvansuu
• Merja Kylmäluoma
• Mika Kokko

TERVETULOA
KESÄ!

p. 040 5574 296

TURVALLISUUSVASTAAVA
• Mika Kokko

KOTISIVUT
• Henrika Lohvansuu

p. 040 5574 296

JÄSÄRIN TÄSSÄ NUMEROSSA:
Puheenjohtajan terveiset

3

Karavaani-kaverini
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Lämpöä pakkasessa
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Miten laitat ajoneuvon kesäpaikalle
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Aluekartta
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Pulmanurkka
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Muistosivu
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Tapahtumat 2017
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kevät on jo pitkällä, kun tätä kirjoitan, ensiviikonloppuna vietetään vappua. Lunta vaan on edelleen, mutta
onneksi vähenemään päin. Eiköhän se kauan odotettu kesä sieltä pikkuhiljaa tule.
Toimintamme alkaa tänä keväänä avoimien ovien viikonlopulla 19.-21.5.2017. Toivottavasti saamme paljon
uusia karavaanareita tutustumaan alueeseemme. Avoimien ovien viikonloppuna voit majoittua meillä
ilmaiseksi. Kesäkauden avajaiset ovat sitten siitä viikon päästä, eli 26.-28.5.2017.
Leiritoimikunta on esittänyt toiveensa etenkin kausipaikkalaisille, että auttaisimme heitä treffien aikana.
Nyt tarvitaan jokaisen panosta, jotta saadaan kesän tapahtumat onnistumaan. Ollaan aktiivisia, ei odoteta
että pyydetään, vaan ilmaistaan itse halukkuutemme olla mukana auttamassa treffien järjestelyissä.
SF-Caravan ry:n liittohallituksessa eletään muutoksen aikaa. Toukokuussa menemme liittokokoustreffeille
Lappeenrantaan, jossa liittohallitukseen valitaan uusien jäsenien lisäksi uusi puheenjohtaja. Meillä olikin
maaliskuulla Pohjoisen YT-alueen kokous Multarannassa, jossa puheenjohtajaehdokkaista paikalla oli Ahti
Kuikka ja Olli Rusi. Olli vietti koko viikonlopun alueellamme. Timo Tarvainen ja Jiri Kattelus olivat estyneet.
Puheenjohtajatentissä keskusteltiin monista tärkeistä asioista. Puheenjohtajaehdokkailta kyseltiin muun
muassa sitä, että mitä keinoja heillä on mm. jäsenkatoon, miten markkinointia pitäisi tehostaa ja miten
nuoria saadaan lisää harrastuksen pariin. Samoin ajatuksia herätti myös pienten yhdistysten ja alueiden
tukeminen sekä liittohallituksen puheenjohtajan palkkaus/päätoimisuus.
Meillä on ollut hieno talvikausi. Tapahtumat ovat onnistuneet ja olemme saaneet monia uusia mukavia
muistoja elämän helminauhaan. Takkahuoneella on testattu uusia karaokelaitteita, pian saadaan kokeilla
niitä myös Ketunpesässä. Talven aikaan meillä on käynyt myös mukavasti turisteja. Merja on jo aloittanut
kirpparikamppeiden perkkauksen, muistakaahan tuoda ylimääräisiä tavaroita ja vaatteita kotoa
kirpparimyyntiin. Naistoimikunta on ollut aktiivinen ja ollaan saatu uudenlaisia tuotteita myyntiin, kiitos
siitä. Tälle vuodelle on varattu rahaa viime vuoden huutokaupasta minigolfin kunnostukseen, näin saadaan
rata parempaan kuntoon ja aktiiviseen käyttöön. Kesätreffien tansseihin on varattuna myös uusia
esiintyjiä, jotka eivät ole aikaisemmin alueellamme olleet.
Näillä ajatuksilla jään odottelemaan tulevaa kesää.
Tervetuloa uudet ja vanhat kausipaikkalaiset sekä kaikki matkailevat turistit alueellemme!

Keväisin terveisin, Mervi
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KaravaanariKaravaanari-Kaveri (hallitus esittäytyy)
Nimi: Henrika Lohvansuu
Vastuualue: Hallituksen sihteeri, kotisivu vastaava,
jäsärin toimitus, leiritoimikunnan sihteeri
Lempinimi: Heke
Numero: 134549-1
Asun paikassa: Kello
Silmienväri: Ruskea
Hiustenväri: Ruskea
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Karavaanihistoriani:

Ensimmäinen asuntovaunu ostettiin vuonna 2008 (solifer 400).
Pari ensimmäistä vuotta oltiin ukkohallassa laskettelun vuoksi.
Sitten ajateltiin vaihtaa hiitokeskusta, mutta ei saatukaan paikkaa
Ja tultiin multarantaan talveksi. Tämä olikin niin hyvä paikka, että
olemme jääneet siitä lähtien!

Perheeseeni kuuluu:

Avomies Marko, tyttäret Erika ja Hanna (19 vuotiaat)

Mieluisin tv-sarja:

Greyn Anatomia, Game Of Thrones, Star Trek….

Mieluisin karavaanialue, miksi:

Multaranta. Hyvä rento alue. Ei turhia säätöjä. Huippu porukkaa.
Täydellinen uimapaikka!

Horoskooppimerkkini on:
Lempi juoma:
Asioita joista pidän:

Skorpioni
Maito
Suklaa. Siideri. Salmiakki. Eläimet. Karavaanailu. Kesäfestarit.
Kaverit. Tyttäret.
Onnistuminen.

Asioita joista en pidä:

Kiire. Loska.

Lemmikkieläimeni:
Harrastukset:

Emma-koira, kissat Luna ja Pippuri, jotka asuvat tyttären luona.
Lukeminen. Karavaanailu. Käsityöt…

Terveisiä:

Kaikille! Tervetuloa Multarantaan!


Vuodenvaihteen jälkeen alueella on ollut paljon tapahtumia. Kaikissa osallistujia on ollut omasta
takaa. Myös vierailijoita olemme saaneet paikalle kiitettävästi. Hyvässä porukassa on kiva tehdä
hommia ja myös nauttia yhteisestä ajasta.

Alkavaa vuotta juhlittiin perinteiseen tapaan
uuden vuoden vastaanottajaisten merkeissä.
Pikku pakkanen ei haitannut juhlijoita ja
saatiinkin nähdä jälleen komeat ilotulitukset.

Curling-kisan jälkeen jäälle tehty kenttä palveli
jääkiekkoilijoita. Ulkoilua harrastetaankin
alueellamme kaikenlaisissa muodoissa.

Tansseja jatkettiin vuoden vaihtumisen jälkeen
pikkutunneille.
Laskiaisriehan viettoon otimme tänä vuonna
Multarannassa varaslähdön. Perinteisen

Voittajat yhteiskuvassa.
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Pakkastapahtuman vetonaulaksi saatiin tänäkin
vuonna palju, jossa kelpasi kylpeä pakkasesta
välittämättä.

Kaikille kaikkea☺

Saslikki-lihat saivat väritystä salaisesta
marinaadista ja hyvin lämmitetystä
varrasuunista. Tytöt tekivät urakalla salaatteja
ja auttoivat paistajia lihan laittamisessa
vartaisiin.

Saunamajuri oli loihtinut naistenvuorolle kynttiläkylvyn.

Ei sovi unohtaa pilkkikisojakaan omalla
lammella. Jontun voittosaalis oli hurjat 54 g.
Mikäpäs se on istuskellessa
lempiharrastuksensa parissa auringossa
narraamassa ahvenia.

Pilkkikilpailijat kovassa taistossa.

Iltasella saimme nauttia uusien
karaokelaitteiden huumasta. Nyt on äänenlaatu
kohdallaan ja karaoke paketti takaa sen, että
jokaiselle löytyy se juuri oma kappale
laulettavaksi ja langattomat mikrofonit estävät
johtoihin kompastelun.
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Yhteistyöllä saatiin maittava ateria koko alueella
olevalla porukalle.
Takkatuvalla myös kisailtiin. Mäkihyppy ei tänä
vuonna oikein sujunut, mutta hula-vanteen
pyöritys sai koko porukan nauramaan
sydämensä kyllyydestä.

Pääsiäinen jännitti ilmojen osalta, mutta
turhaan murehdittiin. Luontoäiti antoi myös
auringon paistaa sateen lomasta. Saatiinkin
pidettyä tynkä-olympialaiset, joista karsittiin
muutama laji. Munaviesti ja tarkkuusammunta
sai porukan huhkimaan ulkosella.

Ilmat hellivät kisoja ja lenkkeilijöitä.

Nyt odotetaan innolla kesän tapahtumia ja vanhojen tuttujen ja uusien tuttavuuksien tapaamista.
Toivotan kaikille lämmintä ja ikimuistoista kesää!
135954-1
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ASUNTOVAUNUN
ASUNTOVAUNUN JA -AUTON KESÄPAIKALLE LAITTAMINEN
1. Kausipaikka edellyttää jatkossa vuokrasopimuksen tekemistä yhdistyksen ja kausipaikkalaisen
välille. Sopimus esiteltiin kevätkokouksessa.
2. Noudata paikkamerkkejä. Nuolen kohdalta alkaa kukin ”tontti”. Matkailuajoneuvo tulee
laittaa turvavälejä noudattaen paikalleen. Jos viereisesi matkailuajoneuvo on laitettu väärin
paikalleen, tulee hänen siirtää ajoneuvonsa. Noudata siis itse aina ”tontin” rajoja riippumatta
siitä, miten viereiset ajoneuvot on parkkeerattu.
3. Asuntovaunun aisa tulee olla tielle päin.
4. Virtajohdon tulee olla CE-hyväksytty ja yhtenäinen. Roikkaviritykset eivät ole sallittuja.

5. Huomioithan, että myös mahdolliselle vetoautolle jää tarpeeksi tilaa vaunun eteen tai
viereen. Tässäkin muistettava noudattaa turvavälejä.

Kuvassa havainnollistettu turvavälit.
Turvavälit
Matkailuajoneuvoalueella majoituttaessa tulee matkailuajoneuvojen keskinäisen
turvaetäisyyden olla riittävän suuri min. 4 metriä, jotta mahdollinen tulipalo ei pääse leviämään
rakennuksiin tai toisiin ajoneuvoihin.
Neljä (4) metriä
Riittävänä turvaetäisyytenä pidetään vähintään neljä metriä mitattuna kokonaisuuden
uloimmasta pisteestä (palokuormasta). Turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä
matkailuajoneuvojen, muiden ajonauvojen sekä erilaisten rakenteiden, kuten etutelttojen ja –
katosten, välillä.
Matkailuajoneuvot tulee sijoittaa vähintään kahdeksan metrin päähän lähimpien rakennusten
räystäslinjoista.
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Tuomiojantie 668
92140 Pattijoki
p.043 2161 835

MULTARANTA

SFC Raahentienoo Ry

Vesipiste

C Nuotiopaikka

B Grillikatos

A Grillikota

12 Leikkipuisto

11 Frisbeegolf

10 Lentopallo

9 Koirapuisto

8 Jätepiste

7 Ketunpesä

6 Kesä-wc:t

5 Puuliiterit

4 Kesä-kirppis

3 Kesäkeittiö

2 Keittiö, wc, sauna

1 Toimisto

Pulmanurkka
Alueella kuin alueella kuuluu puhuttavan, että ihmisiä ei
välttämättä tunneta nimeltä, mutta karvanaamarit ovat kyllä kaikille tuttuja.
Laitetaanpas testiin kyseinen väittämä.
Kuinka monta alueemme koiraa tunnistat nimeltä?

1.

2.
3.

5.

4.

6.

7.

8.

10

10.

1.Artturi 2.Elli 3.Emma 4.Kiki
5.Leksa 6.Tipsu 7.Luka 8. Toja
9.Nöpö 10.Unna

9.











Anneli Virtanen

TAPAHTUMAT 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoimet ovet
Kesäkauden avajaiset
Juhannus
YT Lättytreffit
Kesäkauden päättäjäiset
Kalansavustus
Halloween
Pikkujoulut
Uusivuosi

19.5. – 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

