
  

Vuosi on jälleen vaihtunut. Nyt on hyvä hetki kerrata 

Multiksen viime vuoden tapahtumia. 

Vuosi vaihtui railakkaissa merkeissä ja hyvässä seurassa. 

Isolla porukalla hankittiin raketteja ja hieno ilotulitus 

täytti taivaan! Rakkaille, jotka eivät olleet paikalla 

soitettiin myös Hyvän Uuden Vuoden toivotukset. 

Kuohujuomaakin hieman nautittiin☺ 

TAMMIKUU 

Tammikuu alkoi. Oli pientä pakkasta ja sitäkin 

suurempaa lumisadetta. Kolata sai urakalla ja naapurin 

teltan päällisiä puhdisteltiin tarpeen mukaan. Tämän 

vuoksi telttojen menetysprosentti oli aikalailla pieni. 

Tammikuun viimeisellä viikonlopulla urakoitiin. 

Perjantaina kolailtiin curling-rata lammelle. Muutamaan 

vaunuun saatiin perheenlisäystä karvakuonon verran.  

 

 

Reippaat lumimiehet ja naiset. 

 

HELMIKUU 

Laskiaisviikonloppu 6.2. – 8.2.2015 koitti ja curling-

radan kolaus saatiin tehdä uudemman kerran kovan 

lumentulon vuoksi. Ihanat naapurit olivat avustaneet 

kolauksen kanssa yhtä ja toista kanssa vaunuilijaa. 

Olipas useallakin vaunukunnalla mukava yllätys 

odottamassa tullessaan, kun ei tarvinnutkaan itse alkaa 

tekemään lumitöitä! Perjantain ja lauantain välisenä 

yönä tuntui, että teltta lähtee lentoon voimakkaan 

tuulen vuoksi. Ja taas saatiin aamulla ahkeroida curling-

radalla. Iltapäivällä aurinko paistoi ja kisat käytiin hyvän 

musiikin saattelemana lammella. Voittajakin selviytyi 

tiukan Naiset vastaan Miehet kisan jälkeen. Naiset 

voittivat☺. Sunnuntaiaamuna odoteltiin jonkin aikaa 

auraa, jotta porukka pääsisi kotiin. Lunta oli kinostunut 

teille parhaimmillaan puoli metriä. Matkaan päästiin 

vasta klo 18 jälkeen. 

 

 

Rantatie lumen vallassa. 

Ystävänpäivä viikonloppuna pelattiin lopulta virallinen 

parikisa curlingissa. Voittajat olivat Mervi Laaksolinna ja 

Marko Karjalainen. Lammella ei ollut kaiken 

aikaisemman auraamisen jälkeen ollenkaan lunta. Kaikki 

oli sulanut viikon aikana. 



MAALISKUU 

Pakkastapahtumassa 28.1 – 3.1.2015. Ilma loistava. 

Juuri pakkasen puolella, joten ulkona viihtyi koko 

poppoo. Päivällä pelattiin keppikiekkoa lammella. 

Voittajaksi selviytyi Kimmo Luukinen ja Marko 

Karjalainen. Illalla lämmiteltiin sauna, käytiin paljussa ja 

päästiin discoilemaankin. 

 

Disco humua ketunpesässä. 

 

Saslik-viikonloppuna 20. – 22.3.2015 saimme nauttia 

harvinaisesta, lähes täydellisestä 

auringonpimennyksestä! Perjantaina tanssittiin 

lavatanssit ketunpesässä. Lauantaina pelattiin 

hankisählyn mestaruudesta nuoret vastaan vanhat. 

Nuoret voittivat 6-5.  Saunottiin hyvin ja valvottiin 

aamuun saakka loistavassa seurassa.  

 

Vauhdikas hankisähly. Nuoret vastaan vanhat. 

 

HUHTIKUU 

Pääsiäisenä 3. – 6.4.2015 satoi lunta ja se jopa jäi 

maahan. Perjantaina aamu lähti käyntiin aamulenkillä. 

Käytiin talvi-testaamassa uusi lenkkipolku. Reitti oli 

haasteellinen lumen vuoksi ja välillä tuntui, että ei 

koskaan päästä ihmisten ilmoille takaisin. Kyllä lopulta 

päästiin Tuomiojantielle ja loppumatka olikin helppoa 

kulkua. Uudelleen lenkille lähdettiin päivemmällä. Tällä 

kertaa vanhaa reittiä, joka oli kohtuullisempi kulkea. 

Päästiin laavulle paistamaan makkaraa. Illalla hieman 

varttuneemmat virpojat lähtivät matkaan ja tavallisesta 

poiketen tarjosivat virvottaville herkkuja. Kyllä oli 

remmissä kaikennäköistä kottaraista! Lauantaita 

vietettiin rauhallisesti iltaan saakka, jolloin päästiin UV-

Discoon. Niin lapset, kuin varttuneetkin saivat valossa 

loistavaa maalia käsiin ja kasvoihin. Musiikkia soitettiin 

toiveiden mukaan. Tanssittiin yömyöhälle! 

 

Hemaisevat varttuneemmat virpojat. 

 

TOUKOKUU 

Vapua viettettiin  30.4. – 3.5.2015 haravoiden 

lämpimässä säässä. Varjossakin saimme nauttia +6 

asteen lämmöstä ja aurinko paistoi. Uskaliaimmat 

heittivät jo talvitakin pois ja ottivat aurinkoa. Kaiken 

näköistä oudosti pukeutunutta porukkaa oli 

liikkeenteessä… Mistä lie löytäneet Multarantaan?? 

Karaokea laulettiin myös iltasella. 

Puolessavälissä kuuta saimme nauttia kansainvälisestä 

jääkiekosta MM-kisojen muodossa. Suurta närää herätti 

Suomi-Venäjä ottelun tuomaripeli, joka kuohutti 

hyvinkin paljon vaunulaisten tunteita. Saimme myös 

uuden nuotiopaikan Ibizalle, joka vihittiin käyttöön 

asianmukaisesti kalaa savustamalla ja laulamalla. Uusi 

suihkulähde lammessa loi myös oman tunnelmansa. 

Kesäkauden avajaisiin saatiin tosi hyvä ilma. Ainakin 

perjantaille. Porukkaan tuli tasaisena virtana ja alue 

täyttyi talven jälkeen toisiaan tervehtivistä ystävistä. 

Perjantaina tanssittiin uudelleen lakatulla lattialla 

bändin tahdissa ja nautittiin toistemme seurasta. 

Vanhoja tuttuja tervehdittiin sydämellisesti ja uusiin 

tutustuttiin. Lauantaina tuuli tosi kovasti ja vasta 

laitettuja omia ja naapurin telttoja ankkuroitiin 

tiukemmin maahan, ettei tuhoja tulisi kovin paljon. 

Saatiin uudet siivousvaunut, jotka ristittiin hetimiten 

”Kuukulkijaksi”. Näillä pääseekin näppärästi ulkona 

rakennuksesta toiseen kaikki tavarat mukana. 



Lauantaina heitettiin perinteisesti lanttia ja tanssittiin 

karaoken tahtiin.  

 

Kovalla tuulella meidänkin lammessa on aaltoja. 

 

KESÄKUU 

Uusi frisbeegolf rata vihittiin käyttöön asianmukaisin 

menoin. Radalla viihtyivät etenkin nuoriso, mutta myös 

varttuneemmat kävivät kokeilemassa kiekon käsittelyä 

ja hyvinhän se sujui. Tämä laji sopii kaikille iästä 

riippumatta! 

Ensimmäinen nuoriso-viikonloppu keräsi ihan hyvän 

määrän porukkaa opettelemaan karavaanarin 

ihmeellistä elämää. Tykkäsivät istuskella nuotiolla 

paistamassa makkaraa ja juoruta varttuneemman 

porukan kanssa. Tämä otetaan joka vuotiseksi tavaksi! 

Sieltä ne uudet karavaanarit kasvavat! 

 

 

Juhannuksena perheen pienimmät pääsivät ajamaan formulaa. 

 

Juhannusta vietettiin tosi lämpimässä säässä. Jokunen 

uskalikko jopa poltti itsensä auringonotossa. Perjantaina 

tanssittiin bändin tahtiin ja nuorille (ja nuortenmielisille) 

oli disco takkatuvalla. Nuoriso innostui tästä kovasti ja 

pyydeltiinkin jo seuraaville treffeille uusintaa. 

Lauantaina kilpailtiin siitä, kuka saa lypsykoneen kumin 

lentämään pisimmälle. Myös perinteinen 

lantinheittokisa käytiin. Illalla saunottiin parissakin 

vuorossa ja lammella oli kuhina, kun innokkaimmat 

uimarit eivät millään meinanneet malttaa lähteä 

vedestä. Perjantaina kisailtiin rankaan heitossa ja 

lauantaina lapset saivat koetella formulaa sitä varten 

rakennetulla radalla. Ilmat hellivät koko viikonlopun! 

 

HEINÄKUU 

Alkukuusta vietettiin 11 kpl täysiä kymmeniä täyttävien 

syntymäpäiviä. Leivoksia leivottiin toistasataa ja tarjoilut 

olivat muutenkin aivan loistavat. Vesipetoja helli +21 

asteen lämpöinen kristallinkirkas vesi. Perjantai-iltaa 

ketunpesällä tahditti Laila ja Luna. Lauantaina laulettiin 

jälleen karaokea ja nautittiin hyvästä seurasta! 

 

ELOKUU 

SFC Raahentienoo RY  juhli 40-vuotista taivaltaan. 

Juhlakansaa kerääntyi onnittelemaan ja puheitakin 

pidettiin. Kunnostautuneita palkittiin plakaatein ja 

viirein. Tunnelma oli miellyttävä ja kaikki sujui 

odotetusti.  

 

Juhlakansaa. 

 

Palkitut. 

Lättäreille saapui jälleen paljon porukkaa. Viimeinen 

vaunukunta mahtui juuri ja juuri alueelle. Paikkojen 

etsintää helpotti uudet numeroidut. paikkamerkit. 



Saunassa käytiin useassa vuorossa ja lampi kuhisi 

uimareita. Viikonloppu kului ystäviä tavaten, bändin ja 

karaoken tahtiin tanssien, sekä nuotiolla illasta nauttien. 

Uutuutena saimme koirapuiston, jota heti kokeiltiinkin. 

Karvakuonot nauttivat täysin siemauksin juoksemisesta 

ja toistensa seurasta. 

 

 

Karvakuonot ovat tervetulleita alueellemme. 

 

SYYSKUU 

Talkooviikonloppuna saatiin puunattua joka paikka 

hyvään kuntoon. Kohtuullisen kokoinen puukuorma 

saapui parahiksi. Niitä miehet sitten pilkkoivatkin monta 

viikkoa. Karaoketkin siirrettiin taas takkatuvalle talveksi. 

Puhtaassa tuoksuvassa saunassa mieli lepäsi ja uskalikot 

kävivät vielä uimassa. Toki koko talven meillä on 

mahdollisuus uintiin. Muutama kylmäverinen tohtii 

mennäkin vielä jopa avantoon.  

 

LOKAKUU 

Kuun alussa saapui Valio-myrsky ja vei mennessään 

yhden etuteltan. Lähes koko alueen porukka oli 

pelastamassa kovia kokenutta vaunua suuremmilta 

vahingoilta. Lopulta rikkoontunut teltta saatiin kasattua 

pois ja kaikkien telttojen kiinnitys tarkistettua 

yhteistuumin.  

Halloweenina jälleen alueella nähtiin jos jonkin näköistä 

liikkujaa. Lapset kävivät kyselemässä karkkia, taikka 

kepposta. Parempi lahjoa, kuin jännittää, mitä 

mielenkiintoista keksivät kepposeksi. Muutamia jäyniä 

saivat jokunen kanssaeläjä kuitenkin ihmetellä… 

 

Halloweenin kummajaiset. 

 

MARRASKUU 

Pikkujouluviikonloppu starttasi jo perjantaina 

reippaitten miesten tehdessä uusia pitkiä pöytiä 

Ketunpesässä.  Hienot niistä tulikin ja naiset pääsivät 

koristelupuuhiin hyvissä ajoin. Lauantaina herättiin 

siihen, että talvi oli tullut. Lunta oli satanut yön aikana 

reippaasti ja maisema oli suorastaan runollinen verhoja 

aukaistessa. Jouluruoka oli mielettömän hyvää ja 

Joulupukkikin kävi paikalla. Niin lapset, kuin aikuisetkin 

pääsivät istahtamaan pukin polvelle ja saivat lahjukset. 

Pukille tietysti tavan mukaan laulettiin ja yhteislaulut 

soivat muutenkin koko tilaisuuden ajan Mervin 

säestyksellä.  Hyvä tunnelma jatkui pikkutunneille! 

 

JOULUKUU 

Uusivuosi saapui jälleen. Ilotulitusta katseltiin karaoken 

laulun välissä. Aikaisemmin illalla saimme nauttia 

saunan lämmöstä. 

 

Nyt uusia kujeita keksimään vuodelle 2016. 

Toivottelee 135954-1



 


